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MUNKACSOPORTÜLÉSEN EGYEZTETTEK A BERUHÁZÓK ÉS A HATÓSÁGOK

A megye kiemelt beruházásairól
Zala megyét 104 nemzet-gazdasági szempontból kiemelt beruházás érinti, melyek haladásáról
munkacsoportülésen számoltak
be a beruházók, az építtetõk valamint a megyei és járási hatóságok
munkatársai a Zala Megyei Kormányhivatalban a közelmúltban.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott az ülést megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta, a magyar kormány amellett, hogy dönt a beruházásokról, és részt vesz finanszírozásukban, rajta is tartja a szemét
megvalósulásukon. Ezért adta feladatául a megyei kormánymegbízottaknak a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházások
figyelemmel követését, mely tekintetben jelentéstételi kötelezettségük is van havonta, illetve
évente. A rendszeres munkacsoportülések azt szolgálják, hogy a
beruházók, az építtetõk és a hatóságok közötti párbeszéd eredmé-

Valós közlekedési szituációk szimulálására épül a smart city a jármûipari tesztpályán

nyeképpen a hatósági eljárások jól
elõkészítettek legyenek. Az eljárások folyamatát egyszerûsíti, hogy
az építéshatósági ügyek március
elsejétõl átkerülnek az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz. Az egységesített hatósági
szervezet indulását már elõkészítették a megyében. Mint fogalma-

tendõen összesen 353 közigazgatási hatósági eljárás indult. A 104bõl 14 kiemelten koordinált beruházás, amelyeket a kormánymegbízottakhoz rendeltek. Zalaegerszegen ezek közé tartozik a majdani Mind-szenty múzeum és zarándokközpont, a jármûipari tesztpálya, az alsóerdei sport- és rekreációs központ, az északi ipari park
bõvítése, Nagykanizsán a multifunkcionális sport- és rendezvényközpont, melynek építése már
elkezdõdött, továbbá a versenyuszoda léte-sítése és az ipari park
fejlesztése, említett meg többet
közülük a kormánymegbízott.
Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. beruházási
vezérigazgató-helyettese a megyét érintõ fejlesztéseiket sorolta
fel. Elmondta, hogy tavaly decemberben adták át az M70-es autópályává bõvített szakaszát. Épül a
Zalaegerszeget az M7-es autópá-

Az akció a megjelenéstõl 2020. március 31-ig tart.

zott, a gazdasági fejlõdés Zalában
is megmutatkozik, amit jelez az is,
hogy a megyét jelenleg 104 nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás érinti. Ezekbõl 33
már megvalósult, 21 kivitelezés
alatt áll, 45-nek elõkészítése zajlik,
ötnél pedig „még nincs aktivitás”.
Tavaly ezen beruházásokat segí-

lyával összekötõ M76-os gyorsforgalmi út a megyeszékhely elõtt és
Balatonszentgyörgynél. A holládi
csomóponttól Fenékpusztáig tartó szakasz elsõ ütemét a harmadik
negyedévben adják át, második
ütemét 2022 elején.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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BERUHÁZÁS

MUNKACSOPORTÜLÉSEN EGYEZTETTEK A BERUHÁZÓK ÉS A HATÓSÁGOK

A megye kiemelt beruházásairól
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az M76-os kiegészítõ létesítményei között megemlítette a
sármelléki bekötõút, valamint az
autópálya mérnökség létesítését
Nemesrádó térségében. Elõkészítés alatt áll az M86-os autópálya
irányába Zalaegerszeg és Körmend gyorsforgalmi úttal való
összekötése, a nagykanizsai délkeleti elkerülõ út megépítése, valamint a Murakeresztúr és a horvátországi Kotor közötti közúti
kapcsolat megvalósítása. Tervezés alatt áll a Zalaszentiván és
Kehidakustány közötti kerékpárút, illetve az M76-oshoz kapcsolódó kerékpárútszakaszok létesítéAz M76-os Balatonszentgyörgynél épülõ hídja tavaly júniusban
se, valamint a balatoni bringakör
bõvítése. A vasutat érintve elõké- Rédics, Lendva vasútvonal re- vasút villamosításának folytatása
szítés alatt áll a Zalaegerszeg, konstrukciója. Az észak-balatoni már megkezdõdött, ami Zala me-

gyére is kihat. A beruházási vezérigazgató-helyettese azt mondta,
mindennek köszönhetõen látható
eredmények születhetnek meg
2024-re.
Hamar Zoltán, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. cégvezetõje
azt emelte ki, hogy a kormányhivatal valóban gyorsan és gördülékenyen folytatta le a zalaegerszegi tesztpálya építéséhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat.
A beruházás elsõ ütemét tavaly
májusban adták át. A három elkészült elem, a dinamikai felület, a
kezelhetõségi pálya, valamint a
smart city egyharmada azóta
üzemel, miközben zajlik tovább
az építkezés. A teljes beruházás
várhatóan 2021-ben fejezõdik be.
Antal Lívia

Pincenavigátor
A zalai és muravidéki pincészetek kínálatát, a térség kapcsolódó attrakcióit, de akár állatbarát helyek és szállások keresését
is segíti a Zalában kifejlesztett Pincenavigátor elnevezésû új alkalmazás. Az egyedi fejlesztésû, geolokáción alapuló webalkalmazás segítségével a látogató akár önállóan is bejárhatja az
egyes borturisztikai állomásokat Zala megyében és a szlovéniai
Muravidéken. A felhasználókat okostérkép, digitalizált, élményalapú túraútvonalak és valós idejû információk segítik a barangolásban. Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország együttmûködési program keretében – a Dobronaki Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Intézet, a Zalai Borút Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. összefogásával – létrehozott Szõlõhegyi
Piknik-projekt célja, hogy Zala megyében és a szlovéniai
Dobronak környékén „élményláncot” alakítsanak ki. A Pincenavigátor angolul, németül és szlovénül szintén elérhetõ, továbbá lehetõvé teszi közös akciók és kampányok lebonyolítását, hûségprogramok kialakítását. A webalkalmazásban a felhasználók egy
virtuális pincekártyát igényelhetnek, amellyel a weboldalon szereplõ szolgáltatóknál kedvezményeket vehetnek igénybe, az
adott elfogadóhelyet pedig értékelhetik is.
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ELINDULT AZ ELSÕ IC+KOCSI

Pályázat induló vállalkozások támogatására A Göcsej InterCity járatán
A megyegyûlés február 6-i ülésén módosította 2019. évi költségvetését, majd rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetésérõl, melynek bevételi és kiadási fõösszege 629 523
ezer forint. Elfogadták továbbá a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, valamint az
önkormányzat idei összesített közbeszerzési tervét.

A közgyûlés a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen felülvizsgálta és módosította Zala Megye
Integrált Területi Programját és
Fejlesztési Tervét, melyet az elõzõ ciklusban fogadott el. A program forráskerete eredetileg
23,05 milliárd forint volt, melyet
egy alkalommal már megemeltek
150 millió forinttal. Az Európai Bizottság azonban idõközben jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
4. számú módosítását, mellyel átcsoportosításra kerültek az eredményességi tartalékok, így az ITP
legutóbbi, 2018. november 15-i
módosítását követõen a rendel-

kezésre álló TOP keretösszeg 27,7
milliárd forintra emelkedett. A
megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások
többsége már lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar–magyar kapcsolatok ápolását
és fejlesztését célzó együttmûködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott
„Gyarapodjunk együtt – határtalanul” címû pályázat benyújtását,
melyben a megyei önkormányzat
partnere Kovászna Megye Tanácsa
lesz. A program célja, hogy a két
szervezet együttmûködést alakítson ki a helyi induló fiatal vállalkozások támogatására, elõsegítve

ELADÓ INGATLAN
Dobronhegy községben a Balásfai hegyen, lakott környéken 48
négyzetméteres, kétszintes, kétszobás, bõvíthetõ ház eladó. Villany és vízbekötési lehetõség van.
Szép panoráma nyílik Bazitára. Az
épület aszfaltos úton közelíthetõ
meg. Ára: 4,5 millió forint

ÉRDEKLÕDNI LEHET:
06-30/210-5390

ezzel a magyarság szülõföldön
maradását és gazdasági fejlõdését, mivel mindkét térségben
problémát jelent a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása
során kiemelt figyelmet kapnának
a fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az innovatív
kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és helyszíni
találkozók során kerülnének bemutatásra. Zalai részrõl a megyei
önkormányzat alapítványa, a Zala
Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a szakmai hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott
a közgyûlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben végzett tevékenységérõl. Az ellátott
feladatok között a testületi munkához kapcsolódók mellett jelentõs arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggõ, valamint a térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek.

A MÁV az elsõ új, belföldi forgalomra szánt másodosztályú IC+ kocsit is csatolnak a járatokhoz fõkocsiját a Göcsej InterCity járatán állította forgalomba február 13- leg a nyári idõszakban.
Vigh László országgyûlési képvián. Az utasok a Déli pályaudvarról Zalaegerszegre közlekedõ járaton
selõ, miniszteri biztos úgy fogalutaztak elõször az új jármûvön.
mazott, Zalaegerszeg a közlekedés egyik fõvárosa lesz a jármûipaMásnap délelõtt Zalaszentiván kényelmesen elhelyezhetõk a ri tesztpálya révén. Ugyanakkor a
és Zalaegerszeg közötti szakaszon családi szakasszal is rendelkezõ vasúti közlekedésrõl sem szabad
megfeledkezni, hiszen az új metartottak a sajtótájékoztatott az új kocsikban.
IC+ kocsiban. Dr. Kormányos
Hangsúlyozta, hogy a decem- netrenddel duplájára nõtt az
László, a MÁV-START Zrt. szolgálta- ber közepén bevezetett új menet- utasszám, ami csak emelkedhet az
tásfejlesztési és értékesítési vezér- rendnek köszönhetõen duplájára új IC+ kocsival. Éppen ezért szeigazgató-helyettese
felidézte,
hogy 2019 decemberében a Göcsej InterCity járatain új menetidõt
vezettek be. Ezt 14 perctõl 37 percig terjedõ menetidõ-csökkentést
jelent a korábbiakhoz képest, vagyis a Göcsej InterCity Zalaegerszegrõl alig 3 óra alatt érkezik meg
a budapesti Kelenföld vasútállomásra, illetve 3 óra 8 perc alatt a
Déli pályaudvarra.
Elmondta továbbá, hogy az elsõ 20 nemzetközi forgalomra
szánt IC+ kocsi legyártását követõen, 2019 augusztusában kezdõdött el a hetven darab, belföldi
Balaicz Zoltán, dr. Kormányos László és Vigh László
forgalomra tervezett IC+ összea zalaegerszegi vasútállomáson
szerelése. Ebbõl az elsõ három IC+
kocsi a Zalaegerszeget, Szombat- nõtt az utasszám a Göcsej retnék a zalaegerszegi vasútállohelyt és Veszprémet Budapesttel InterCityn. Mindezzel teljesült az a más épületét is felújítani.
Balaicz Zoltán polgármester
összekötõ Göcsej és a Bakony cél, hogy Zalaegerszeg és Budapest között is kényelmesen, kultu- szintén reményét fejezte ki, hogy
InterCity vonatokban közlekedik.
Minden kocsiban lesz, illetve rált körülmények között és a lehe- a következõ fejlesztés a vasútállovan légkondicionáló, wifi, korsze- tõségekhez képest gyorsan lehes- más rekonstrukciója lehet. Mint
rû utastájékoztató rendszer, sen vonattal utazni. A legnagyobb mondta, az új IC+ kocsi a szolgálkere-kesszékes emelõ, lehet raj- forgalmat a péntek, a szombat és tatási színvonal tekintetében mintuk kerékpárt szállítani, valamint a vasárnap hozta, a régi IC kocsik- denképpen nagy elõrelépés Zalaaz elektromos kétkerekûket töl- ra a jegy 70 százaléka már elkelt egerszeg számára. Miután ehhez
teni. Minden ülõhelyet 230 vol- Zalaegerszegen és Zalaszent- egy rugalmas menetrend is társul,
tos, valamint USB-csatlakozóval ivánon. Miután a többi település egyre többen fogják a kötött páláttak el. A poggyászok, kabátok igényelné ezt, ezért több klímás lyás közlekedést választani.
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Söjtörön megújult és egységes arculat kapott az önkormányzati hivatalt, az óvodát és
az ebédlõt magában foglaló épületegyüttes február végére. Ezzel
pont került annak a munkának
végére, amely pályázati támogatásoknak és önkormányzati önerõnek köszönhetõen külsõ és
belsõ rekonstrukciókat is magában foglalt.

A KÖZINTÉZMÉNYEKTÕL A NAPERÕMÛVEKIG

Fejlesztések Söjtörön

– Az önkormányzati hivatal felújításának harmadik üteme fejezõdött be. A kültéri nyílászárók
cseréje valósult meg elõször, majd
az épület tetõszerkezetének teljes megújítása az energetikai korszerûsítés érdekében – idézte fel

a világítást, a hûtést-fûtést klímaberendezések, de megtartottuk a
régi fûtésrendszert is. Új bútorokat vásároltunk, melybõl három
iroda bútorzata teljesen megújult.
A belsõ akadálymentesítés a
gyengén látókat is támogatja. Az
épület Petõfi utca felé nézõ oldalán alakítottuk ki az önkormányza-

Könyves Gábor polgármester. –
Miután kívülrõl megszépültünk,
következhetett a hivatali funkcióknak már nem igazán megfelelõ
belsõ terek felújítása. A Belügyminisztérium támogatta ezen elképzelésünket a tavaly õsszel odaítélt
30 millió forintos támogatásával.
Január 6-án álltunk neki a kivitelezésnek, amit február végére be is
fejeztünk. Látványos a megújulás,
hiszen minden helyiség a festés
mellett új ajtót, padlóburkolatot
és álmennyezetet kapott. Energiatakarékos Led-izzók biztosítják

ti hivatal új fõbejáratát, ahonnét a
konyha étterme továbbra is elérhetõ. Közel hatmillió forintos önerõs beruházásban az éttermet is
megújítottuk, ahol valamennyi
burkolatot kicseréltünk. Az épületrészt szigeteltük, színeztük,
hogy az önkormányzati hivatallal
egyezõ arculatot kapjon az utcafronton.
– Az óvoda sem maradt ki a
fejlesztésbõl.
– A Magyar Falu Programból
szintén tavaly elnyert 30 millió forintos támogatásból az óvoda te-

A Vasboldogasszonyi Községi
Népdalkör Egyesület fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte
február 22-én - olyan kiválóságok
körében, mint Maczkó Mária
eMeRTon-, Magyar Örökség-,
KÓTA Tanári-díjas énekmûvész,
valamint Széles András Magyar
Kultúra Lovagja díjas és KÓTA Tanári-díjas citera népzenész és zenepedagógus.

A faluházban megrendezett jubileumi gálamûsorukra vendégcsoportokat is hívtak, a Csatári Pávakör Egyesületet, a vasboldogasszonyi Rozmaring Néptánccsoportot, és a zalaszentgróti Mézespatkó Népdalkört. Az ünnepség ifj.
Kálmán Imre egyesületi elnök köszöntõjével kezdõdött, aki arra
kérte a jelenlévõket, hogy csendes
tiszteletadással emlékezzenek a
népdalkör azon tagjaira, akik már
az égi karokban énekelnek.
Huszonöt évvel ezelõtt a
nagykutasi népdalkör adott mûsort a nyugdíjas találkozón, akkor
ötlött formát az elhatározás,
hogy alapítsanak csoportot, ami
1994 decemberében meg is alakult. Vezetésére Kálmán Imre, akkori polgármester Luif Ferencet,
az általános iskola tanítóját kérte
fel. A kezdetben csak nõi tagokból álló csoport célul tûzte ki
Vasbol-dogasszony és a környezõ
települések népdalainak, néphagyományainak, népszokásainak
megõrzését, továbbadását, a helyi rendezvények színesítését.
1997-ben Kálmán Imréné lett a
csoport vezetõje, amit azóta is
végez. Szakmai tanácsadónak dr.
Parragi Jánost kérték fel, amely
feladatot 2017-ig látta el. Ezt követõen vállalta el a népdalkör
szakmai és mûvészeti irányítását
ifj. Horváth Károly népzenész. Az
1998 óta egyesületként mûködõ
dalkör legfõbb támogatója a helyi
önkormányzat, hangzott el az ismertetõben.

AKTUÁLIS

tõszerkezetét újítottuk meg,
mellyel egységes kinézetet kapott
az egész épületegyüttes. A hivatal
tetején már van 60 napelem, ami
nemsokára újabb 60-al bõvül az
óvoda tetõszerkezetére helyezendõen. Az óvoda udvarára új kültéri játékokat is telepítünk 4,5 millió
forint értékben.
– Bölcsõdei ellátásra jelentkezett igény?
– Igen. A 2020-as év fõ pályázati célja mini bölcsõde létrehozása,
ami egy felújításra szoruló ikerszolgálati lakásban kapna helyet. A
Magyar Falu Programnak lesz
majd kiírása erre a célra. A faluban
jelenleg 43 kisgyermek él, akik
szeptemberre még nem töltik be
harmadik életévüket. Érezzük a falusi CSOK hatását, az utóbbi idõszakban a 80 eladandó ingatlanból
mostanra 50 elkelt. Sok kisgyermekes család települt be a faluba,
mellyel együtt jelentkezett az

igény a bölcsõdei ellátásra. Bízunk
benne, ha idén nem is, de jövõre a
bölcsõde már tudja fogadni a kisgyermekeket.
– Az önkormányzat tervei között a zártkerti utak felújítása is
célként szerepelt.
– Tavaly újra pályáztunk az Agrárminisztériumhoz, ami ezúttal
eredménnyel járt. A 10 millió forintos támogatásból két terv valósulhat meg. A fõ hegygerincen
mészkõfeltöltéssel rendbe teszünk egy 1,2 kilométeres zártkerti útszakaszt. Egy egyhektáros önkormányzati területen vadkerítéssel óvott õshonos gyümölcsöst telepítünk március, április hónapban. Az ültetést és késõbbiekben a
fák gondozását széleskörû összefogás kíséri az önkormányzat és a
helyi kertbarát egyesület koordinálásában.
Pályázati sikerrõl számolhatok
be az Öreghegyi vendégház ide-

genforgalmi célú hasznosítása tekintetében. A Leader-programon
közel 11 millió forint támogatást
nyertünk, amit önerõvel egészítünk ki. A fõépületben négy fürdõvel ellátott szobát alakítunk ki, a
melléképületben pedig egy különálló lakrészt. A vendégház felújítását és mûködtetését a Start munkaprogramunk keretében oldjuk
meg. Túraútvonalakat is létesítünk, melyek karbantartását szintén a közfoglalkoztatottak látják
el. Június elsejével szeretnénk kinyitni a vendégházat. Számítunk a
Deák-ház, a pusztaszentlászlói
horgásztó látogatóira, illetve az
ottani fürdõ nyári újraindulására.
A környezõ vadásztársaságok is jelezték már szállásigényüket, sõt az
egyik naperõmû telepet építtetõk
is. A vendégház a helyi lakosság
családi rendezvényeire is rendelkezésre fog állni.
– Hol tart az újabb naperõmûvek létesítése?
– A 40 hektáros és a 60 hektáros naperõmû egyaránt rendelkezik már jogerõs építési engedélylyel. Tavasszal várhatóan növekszik iparûzési adóbevételünk, amibõl további fejlesztéseket hajthatunk végre. Idén a járdafelújítás
negyedik üteme indulhat, amelyre
szintén 5 millió forint önerõt költhetünk. A két temetõ megújításá-

A DALSZERETET KÖTI ÖSSZE ÕKET IMMÁRON 25 ÉVE

Jubilált a vasboldogasszonyi népdalkör

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke köszöntõjében
a falu identitásában, azonosságtudatában betöltött jelentõs szerepét emelte ki a népdalkörnek. Mint
mondta, egy falu közösségét a közös történetek kötik össze, melynek közvetítésében részt vállal a
vasboldogasszonyi népdalkör.
Az ünnepi mûsorban közremûködött ifj. Horváth Károly népzenész. Az õ meghívására jött el
Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar
Örökség-, KÓTA Tanári-díjas énekmûvész, aki a Gyenesdiáson tartott
gyermek népdalverseny zsûrijének
elnöki tisztét szokta betölteni, ifj.
Horváth Károly zsûritag mellett.
Maczkó Mária, aki a Turai Kisénekmondók és a Turai Férfi Dalárda

vezetõje is, magával hozta Seres
Tündét, a turai Bartók Béla Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatóját. A
közös produkció elõtt azt mondta,
amióta énekel, azóta tanít is. Együtt
jöttek, hogy megosszák azt a csodát, amely a szívükben él, és azzal a
szeretettel, amellyel érkeztek a
vasboldogasszonyi népdalkör jubileumi ünnepségére. Maczkó Máriával
1982 óta énekel együtt Széles András Magyar Kultúra Lovagja díjas és
KÓTA Tanári-díjas citera népzenész
és zenepedagógus. A kivételes tehetségû citeramûvész a népdalkör
tiszteletére többek között rézhúros
verbunkot adott elõ. Széles András,
Maczkó Mária és Seres Tünde közös
produkcióval is megörvendeztette
az ünnepelteket.

vesz részt a KÓTA országos népdalminõsítõ versenyeken, a bronz és
ezüst fokozat mellett számos arany
minõsítést elnyerve. Jelenleg öt
Arany Páva-díjjal valamint egy
Arany Páva-nagydíjjal rendelkeznek, amelyre a legbüszkébbek. A
népdalkör azt vallja, amit Sütõ András: „Amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik”. A mûsor elején muravidéki, zárásként
pedig felvidéki népdalokat adott
elõ a népdalkör, melynek három citerás leány tagja külön produkcióban mutatta be tudását.
Németh Zsolt polgármester érdeklõdésünkre elmondta, az önkormányzat szívesen támogatja a
népdalkört, amely nélkülözhetetlen szerepet tölt be a falu közösségi életében. 1997-ben az akkori fiatalok gyûjtötték össze és hozták
A folytatásban ismét a vas- létre a helytörténeti kiállítást, amit
boldogasszonyi népdalkör tevékenységérõl esett szó. A csoport –
amelyben együtt énekelnek a
nagymamák, nagypapák, gyerekek
és unokák – repertoárjában elsõsorban zalai népdalok szerepelnek,
de más tájegységek dalait is szívesen éneklik a katonadalok mellett.
Emellett zalai és helyi népszokásokat állítottak színpadra. Aktívan
részt vesznek a falu rendezvényein, és szívesen szerepelnek különbözõ hagyományõrzõ programokon is, mint a novai kézi kaszás
aratóverseny. Több országos népzenei találkozóra is eljutottak, például a Kecskeméti Hírös Hét napokra illetve a Kaposvári Katonadal
Fesztiválra. A csoport 2001-tõl

ra, parkosítására is nagyobb összeget kívánunk fordítani idén.
A 2018-as káresemények helyreállítására két vis maior pályázatból 16 millió illetve 4 millió forintot nyertünk utófinanszírozásban. A Rákóczi és az Arany János
utcában teljes mederlapozást
végzünk el, megerõsítjük a padkánt szinte valamennyi mellékutcában, valamint helyreállítjuk a
Kispusztára, a lakott külterületünkre felvezetõ utat. Elvagyunk
látva feladatokkal.
– Milyen események voltak, illetve várhatóak a közeljövõben?
– Egyik nagy rendezvényünk az
Öreghegyi forralt boros túra, ami
január 11-én rekordlétszámmal,
több mint 250 fõ részvételével
zajlott le. A Kultúrházak éjjel-nappal program keretében február
14-én pezsgõs tárlatvezetést tartottunk a Deák-házban. Az est részeként a Kis Hétrét Együttes
adott koncertet. Már tavaly tervbe
vettük, hogy ellátogatunk idén a
Fiumei úti sírkertbe Deák mauzóleumához. Ez egy nagybuszos kirándulás lesz, illetve egy olyan
program, mely során meg lehet
tekinteni történelmi nagyjaink,
Deák mellett Batthyány, Kossuth,
Munkácsy, Móricz, Babits, Ady sírját – mondta végül Könyves Gábor.
Antal Lívia

a népdalkör gondoz, ápol. Mindenkori tagjait köszönet illeti azért is,
mert az eltelt 25 évben messzire,
az országhatáron túlra is vitték
Vasboldogasszony jó hírét.
***
Február még egy közösségi rendezvényt hozott. A településnek
hagyományosan jó a kapcsolata a
Vas megyei Gyõrvárral, amely február 8-án második alkalommal
adott helyet az immár hetedik
Gasztronómiai Fesztiválnak és Böllérversenynek. Az esemény országos hírre tett szert: az elkészített
3490 méteres kolbász bõven megdöntötte a magyar rekordot.
Németh Zsolt elmondta, második
alkalommal vesznek részt a képviselõ-testülettel tagjaival, és más
segítõkkel a rendezvényen, amely
óriási támogatottsággal bír. Minden csapat egy egész disznót kapott feldolgozásra, térítésmentesen. Ebbõl készítettek hurkát, kolbászt, ami kora délutánra el is fogyott. Farsang Zsolt, Gyõrvár alpolgármestere hozzátette, Vasboldogasszonnyal a szomszédi viszonyból adódóan is hagyományosan jó kapcsolat, szívesen látogatják egymás rendezvényét, nem beszélve arról, hogy a zalai falu korábban Vas megyéhez tartozott.
– liv –
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Május 11-én a Giro d'Italia teljes mezõnyét fogadja Alsópáhok,
majd június 4-én a Fradi-öregfiúk
csapatát látják vendégül. A világ
második legrangosabb országúti
kerékpáros körverseny közvetítése révén, ha csak néhány perc
erejéig, de az egész világ szeme
rajta lesz a településen.

– Jelentõs sportesemény lesz
május 11-én, hétfõn, hiszen a Giro
d'Italia teljes mezõnye Hévíz után
Alsópáhokon is áthajt – kezdte a
beszélgetést Czigány Sándor,
Alsópáhok polgármestere, aki õszszel a negyedik ciklusát kezdte
meg. – Az iskolánál balra fordulva
végighalad a fõutcánkon, majd
Sármelléken és onnan a végállomásra, Nagykanizsára érkezik
meg. A 200 nagyszerû sportolót
valamilyen látványossággal szeretnénk fogadni, hiszen rajtunk lesz a
világ szeme, ha csak pár perc erejéig is. A második legrangosabb országúti kerékpáros körverseny
tévés közvetítését ugyanis 800
millió szurkoló nézi a világ 198 országában.
Egy pillanatra talán képernyõre
kerül a megszépült önkormányzati hivatal is, amelynek rekonstrukcióján dolgozunk jelenleg. Ez egy
nagyon fontos és régen várt beruházás, hiszen az elmúlt 50 évben
komolyabb felújítás nem történt
az épületen. Fejlesztéseink sorrendjében elõnyt élveztek a gyermekintézmények, ugyanakkor az
önkormányzati hivatal felújítása is
kiemelt célunk volt. Mivel egy régi
épületrõl van szó, az átalakítás
tényleg nagymérvû. Az épület új
tetõszerkezetet és vele együtt
hasznos tetõteret kapott. A belsõ
falak áthelyezésével irodák, tárgyalók, kiszolgáló funkciók kapnak
új helyet. A nyílászáróktól kezdve
a vezetékeken át a burkolatokig
minden megújul a külsejében már
az új építészeti karakterét mutató
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Alsópáhokon a világ szeme
nõtt és gyermek háziorvosi vala- falu programtól pedig belterületi
mint, védõnõi szolgálat, gyógy- utak felújítására számítunk támoszertár mûködik. A belsõ átalakítás gatásra. Az alsópáhoki Spar melugyancsak növelni fogja ezen ellá- lett a magánberuházásban épülõ
tások színvonalát.
“Mobil Petrol” benzinkút kiviteleA múlt év végére befejeztük a zése jól halad, ami várhatóan ápri117 építési telek csatornázását. lis végén, május elején nyit ki.
Idén a villanyhálózat kiépítését va– A sorból a sportcélú fejleszlósítjuk meg egy területrészen. tések sem maradhatnak ki.
Egy pályázati forrásnak köszönhe– Folyamatban van az edzõpátõen a meglévõ nyolc kamerához lya világításának korszerûsítése,
újabb nyolcat szerelhettünk fel, ami négy nagy 18 méteres kandebõvítve a térfigyelõ kamerarend- láberrel fog megvalósulni, szintén
szert. Ezek a hivatal, a sportpálya, TAO-támogatásból. Ünnepélyes áta játszótér, orvosi rendelõ, a falu adását június 5-én péntek este
északi részén lévõ vendéglátóegy- tartjuk, pályaavató mérkõzéssel,
ség környezetében kaptak helyet. melyen a Fradi-öregfiúk csapatát
A további fejlesztések tekinte- fogadjuk. Tíz évvel ezelõtt az akCzigány Sándor polgármester
tében megemlíteném, hogy pá- kori csapatot szintén barátságos
épületben. Mindemellett korszerû dezzük. A munkákkal július végére lyázatot nyújtottunk be belvíz el- mérkõzésre invitáltuk a nagy fükörülmények tudjuk fogadni a he- szeretnénk végezni, hogy az azt vezetõ rendszer kiépítésére a Szé- ves pálya avatása alkalmával. Az
lyi lakosságot és az ideérkezõ ügy- követõ engedélyezési eljárások a chenyi 2020 programra. A Magyar edzõpálya átadása a sport jegyéfeleket. A beruházás célja volt az szeptemberi nyitásra lezárulhassais, hogy az önkormányzati hivatal nak. Az áprilisi beíratáson éppen
környezete faluközponti arculattal ezért várjuk azokat a szülõket is,
bírjon. Ezért a képviselõ-testületi akik igénybe kívánják venni a böldöntés értelmében a mellette álló csõdei ellátást.
– Az orvosi rendelõ felújításárossz állapotú épületet elbontjuk,
melynek helyén parkolókat alakí- val ugyancsak régi vágy teljesültunk ki. Úgy látjuk most, hogy het.
– Ezt a beruházásunkat is belmárciusban elkészülünk valaügyminisztériumi pályázati támomennyi munkával.
– Milyen beruházások vannak gatás segíti, ahogy a hivatal megújítását is. Mindemellett az orvosi
még napirenden?
– Három csoportos óvodánk- rendelõ rekonstrukciója is jelentõs
ban 68 gyermeket látunk el. A szü- önerõt igényel. Ez az épület már
lõk részérõl ugyanakkor igény je- negyvenéves, van tehát bõven
lentkezett a bölcsõdei ellátásra a feladat. A tetõszerkezet megújítámunkába való visszatérés érdeké- sán át a külsõ szigetelésig, a fûtés
ben. A mini bölcsõdét az óvoda gépészeti cseréjétõl a nyílászárók
épületében alakítjuk ki. Kinti ját- cseréjéig, illetve az akadálymentes
Májusban már üzemelni fog az Alsópáhokon épülõ Mobil Petrol
szólehetõséget is kell biztosítani a feljáró megépítéséig. Ez egy
benzinkút. A háttérben az alsópáhoki Spar áruház, amely várhatóan
március 22-tõl május 28-ig belsõ átalakítások miatt zárva tart.
kicsiknek, ezért az udvart is átren- egészségügyi központ, ahol fel-
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ben telik el, megszólítva több száz
gyermeket is. Másnap június 6-án
tartjuk a ”Falunapot”, melynek
reggelén kezdetét veszi a harmadik Zalai Tûzoltó Kupa alsópáhoki
fordulója. Ekkor avatjuk fel a 125
éves Önkéntes Tûzoltó Egyesület
részére megépített tûzoltó edzõpályát is. A falunap más programjait a családokra fókuszálva állítottuk össze. Még a tavasszal szeretnénk megépíttetni a pályázaton
elnyert szabadtéri, felnõtt fittness
parkot is.
– A Páhoki Kapo(l)cs Alkotóházzal új színnel gazdagodott a
település közösségi élete.
– Ez valóban így van. Programkínálatával sokakat vonz, nemcsak
a helyieket, hanem a környékbeli
településeken élõket. Önkormányzatunk éppen a nagy látogatottság miatt újabb parkolóhelyek létesítésébe fogott. Ennek érdekében az épület mögül kétezer köbméter földet kellett elszállíttatni.
Az érdeklõdõk figyelmébe ajánlom
az Alsópáhoki Alkotóház Facebook
oldalát, ahol a már lezajlott illetve
a soron következõ programokról
lehet tájékozódni.
A település közösségi életének
szervezésébõl a civil szervezeteink
maradéktalanul kiveszik részüket.
Tevékenységeik, rendezvényeik
országos visszhangot is kapnak.
Büszkék lehetünk arra, hogy a hétszeres Aranypáva Nagydíjas Bodzavirág Népdalkör januárban népzenei kategóriában „KÓTA-díjban”
részesült a magyar kultúra napja
alkalmából. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége az alsópáhoki népdalkört az Aranypáva Nagydíjas Gálahangversenyek és szakmai továbbképzések szervezéséért, több
évtizedes kimagasló mûvészeti tevékenységükért, a magyar zenekultúra szolgálatáért kifejtett
munkásságukért tüntette ki ezzel
a díjjal – zárta a beszélgetést
Czigány Sándor polgármester.

FALUFEJLESZTÉS FELSÕFOKON

Új eszközparkkal gazdagodtak Szentgyörgyvári szorgoskodás
interneten. Az automatikus üzenetküldés lehetõvé teszi, hogy
ne csak e-mail-ben és SMS-ben,
de Messengeren a kölcsönzési
határidõ vége elõtt, majd azt követõen is kapjanak értesítést az
olvasók. Az okoseszköz-használók számára Androidos mobil
Megvalósult a meglévõ szol- kapcsolódásra is lehetõséget te- applikációval lett könnyebb a
gáltatások minõségi fejlesztése, remt minden korosztály számá- hozzáférés az online katalógusilletve új szolgáltatások kialakítá- ra. A TextLib Integrált Könyvtári hoz. Immár egy – a könyvtár insa. A könyvtár
kibõvített eszközparkja alkalmas a felnõttek
digitális kompetenciájának növelésére, a közoktatásban
résztvevõ tanulók számára pedig nem formális képzések: interaktív könyvtárhasználati
órák, informatikai eszközök és
szoftverek minõségi használatának oktatása
stb., lebonyolítására. A fejlesztés eredményeképpen 2020 és
2024
közötti
idõszakban közel 2000 fõ vesz
részt ezeken a képzéseken. Az Rendszer fejlesztésével bõvült formációs pontján elhelyezett –
új, célbútorzattal felszerelt 40 és biztonságosabbá vált a 24 könnyen kezelhetõ, érintõképernégyzetméteres kreatív közös- órában elérhetõ szolgáltatások nyõs terminál segítségével is táségi és oktató tér nemcsak ezek köre. Az autolink funkció segít- jékozódhatnak az olvasók a
megszervezésére, lebonyolításá- ségével megtalálhatók a kere- könyvtár programjairól, keresra, de a kulturált körülmények sett könyvek ismertetõi, borítói hetnek a katalógusban, gyors inközött történõ szórakozásra, ki- és további információk az formációt szerezhetnek.

A Széchenyi 2020 program keretében új közösségi térrel és
eszközparkkal bõvült a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár,
amelyik egy tavalyelõtt startolt uniós pályázati projekt révén
48,6 millió forint vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült nemrégiben. A készre jelentett infrastruktúra-fejlesztés
egy teljeskörû szolgáltatásfejlesztés alapját képezi – tudtuk meg.

Február közepén elsõ olvasatban tárgyaltunk Szentgyörgyvár
költségvetésérõl az együttmûködésre hajlandóságot mutató, a közös
célokért, a még élhetõbb faluért tevékenykedõ képviselõ-testület
tagjaival. A prioritások tekintetében nem volt vita közöttünk, ezért a
kitûzött vágyainkat minden bizonnyal készre is jelentjük – mesélte
Ádovics István polgármester, akit elöljáróban a saját erõs fejlesztésekrõl, beruházásokról faggattunk.

– A falu éves büdzséjében helyet kell kapjanak azon önerõs
karbantartások, kisebb fejlesztések, javítási munkák, amelyekre
nem találtunk pályázati kiírásokat. A patakunkon két fából készült híd is átível, aminek a rekonstrukciója szükséges. A korlátok megerõsítésén túl a település centrumára is ráfér a modernizálás. Indokolt a mintegy húsz
évvel ezelõtt épített, mostanra
elhasználódott, fa buszmegálló
cseréje. A tervezett munkákra
árajánlatokat kérünk és ezen beruházások önerõs összegei is
szerepelnek majd a költségvetésünk fejlesztéseket megjelenítõ
sorain. A falu központjából áttelepítjük a szelektív hulladékgyûjtõ sziget mûanyag konténereit,
így itt elstartol egy több elemében is dekoratívabb zöldítés és
parkosítás is.
– Milyen pályázatok segíthetik idén a községet?
– A Magyar Falu programban
két pályázatunkat is nyertesnek
nyilvánították. A kultúrházunk
felújítására közel 15 millió forint
érkezik. Az árajánlatok beérkezése után hozunk döntést, hogy
kikre bízzuk a rekonstrukciót. A
hetvenes évek elején emelt épület kívülrõl is átesik egy ráncfel-

varráson. Lesz külsõ homlokzatszigetelés, nyílászárócsere, tetõcsere vagy tetõfelújítás. A pala
helyett cserépfedést szeretnénk, így lehet, hogy a pályázati
forrás nem lesz majd elegendõ.

A következõ években tervezzük,
hogy belülrõl is kicsinosítjuk a
mûvelõdési házat. Közel tízmillió
forintot nyertünk a több ütemben zajló temetõ felújításra,

melynek keretében a ravatalozó
épülete szépül meg kívülrõl-belülrõl, vizesblokkokkal megerõsítetten. Úgy számolunk, hogy a
rendelkezésünkre álló forrás elegendõ lesz a beruházás véghezvitelére.
A pályázati úton nyert 1,6 millió forintba került orvostechnikai
eszközöket már átvettük, hamarosan végzünk a rendelõ belsõ
átalakításával, a tisztasági festéssel is, így a háziorvos már
megszépült belsõ térben végezheti a gyógyító munkáját. Tavaly
közterületfigyelõ kamerarendszert építettünk a kultúrház
köré. Itt free wi-fi
pont is létesült. A
konzorciumban elnyert
pályázatból
még új játszótéri
eszközöket is beszereztünk. A tavaly kialakított gyümölcsösünket idén vadkerítéssel fogjuk bekeríteni, hogy mérsékeljük az állatok kártételét. Több hegyi és
zártkerti utat is fel
tudunk majd újítani
az erre elnyert közel
10 millióból. Folyamatosan napirenden
tartjuk az épületeink
állagmegóvását, karbantartását. A kulturális és mûvelõdési programokról elsõ körben a Szentgyörgyvárért Egyesület tárgyal,
majd azokat a képviselõ-testület
véglegesíti.
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A gelsei termálfürdõ újraindítása a célja Rácz Józsefnek,
Gelse korábbi és jelenlegi polgármesterének, aki a szavazatok
nagy többségével nyert a tavaly
õszi önkormányzati választáson.
Az eredményt úgy értékeli: felhatalmazást kapott a település
fejlesztésére a választoktól.

– 1990-tõl 2010 októberéig
voltam egyhuzamban a település
polgármestere. Az utolsó négy
évben fõállású polgármesterként
láttam el a munkámat, miután
2005 és 2006 táján beindultak a
fejlesztések, amelyek teljes embert igényeltek. Ebben az idõszakban valósult meg a fürdõberuházás, az iskola, az óvoda bõvítése illetve rekonstrukciója, megépült a turistaszálló. 2007-ben
megújult az akkor még körjegyzõségnek nevezett hivatal, késõbb sportöltözõ épült, pályavilágítás, mûfüves pálya és játszótér
létesült. Mindezzel együtt másfél
milliárd forint feletti fejlesztés
valósult meg Gelsén. A 2010-es
választási vereség azért ért hidegzuhanyként, mert akkor egy
sikeres pályázatból a fürdõ kettes
üteme és a 80 szobás szálloda
építése megkezdõdhetett volna.
Minimális szavazatkülönbséggel
vesztettem el a választást, melytõl kezdve politikai karaktergyilkosság áldozata lettem. Közel öt
és fél éven keresztül eljárások
tömkelege folyt ellenem, az ellenlábasok Gelse iránt mutatkozó
irigység minden negatív elemét is
igyekezték rám terhelni.
Nehezen, de biztossággal magamban éltem meg ezt az idõszakot, hiszen nem loptam, nem sikkasztottam. Végül az öt év alatt a
több száz elbírált szociális segély
közül kiemeltek néhányat, melynek megkérdõjelezték jogosultságát. Hozzátenném, a polgármester nem egy személyben
dönt ezek odaítélésérõl. Uniós tá-

KITEKINTÕ

RÁCZ JÓZSEF POLGÁRMESTERREL BESZÉLGETTÜNK

Újranyithat a gelsei fürdõ
mogatás nem célirányú felhasználása miatt is elmarasztaltak. Az
elõlegbõl 6 millió forintot többek
között bérekre fizettünk ki. 2010
januárjától a pénzügyi helyzet
rendkívül megromlott. Nehezítette a helyzetet, hogy Gelse
egyedül maradt a teljes intézményhálózat
fenntartásában,
amellyel 14 települést látott el;
73 millió forint adósság halmozódott fel.
– Miért indult a választáson?
– 2010 õszén szinte pillanatok
alatt ellenkezõjére fordult át minden, amiért közösen dolgoztunk a
képviselõ-testülettel, és mindenben én lettem egy személyben a
felelõs. A mostani választási eredményrõl azt gondolom, hogy
Gelse lakossága rájött arra, hogy a
hamis, valótlan véleményeket tovább nem hitték el, a nagy többség nem volt erre vevõ. Azért indultam a választáson, hogy önbecsülésemnek és önértékelésemnek helyt adjak. Szemébe tudok
nézni mindenkinek, mert egy forint sem tapadt a kezemhez, amit
minden jogi ítélet alátámasztott.
Mûszaki emberként pedig nem
tudtam tolerálni a létrehozott vagyon hihetetlen leépülését. A választók pedig úgy ítélték meg,
hogy sokkal jobb gazdát érdemel
ez a vagyon. Kiemelném, hogy teljesen indokolatlan, szakmailag
minden alapot nélkülözõ volt az
adósságrendezési eljárás megindítása, amellyel a település kizárta
magát az adósságkonszolidációból
2012-ben. A falu nyakán maradtak
a fejlesztési hitelek, amit töröltek

volna, mint más településeken. Az
adósságrendezési eljárásnak kézzel fogható eredménye nem volt,
mert egy vállalkozót sem fizettek
ki. Az a véleményem, hogy Gelse
számára mindez olyan megbélyegzést hozott, amit a következõ

van a pihenésre, a kikapcsolódásra, és erre költenének is. Nekem
is az a filozófiám, hogy azért pihenjünk, hogy dolgozni tudjunk
és nem fordítva. Éppen ezért tartom a legfontosabbnak, hogy a
gelsei fürdõ minél elõbb vissza-

Pozitív és elõrehaladott tárgyalásokról tudok beszámolni, amelybe bevontuk a tankerületet és a
gazdasági súllyal rendelkezõ befektetõket. Nem gondolnám azt,
hogy a gelsei fürdõ bármelyik
megyei fürdõnek csökkentené
szerepét. Meggyõzõdésem, hogy
már az elsõ idõszakban, ha még
csak kismértékben, de hozzá tud
járulni a megye gazdaságához.
Mára húzóágazattá vált a turizmus, az idegenforgalom. Hozzátenném, víz nélkül ma már senki
sem tudja elképzelni a pihenést.
A fürdõ újranyitásának tehát nyilvánvaló prioritása van Gelse és a
térség életében.

Korábbi felvétel a mûködõ uszodáról
évek kõkemény munkájával lehet
csak semmissé tenni.
– Mi a legfontosabb célja?
– Nem szabad leragadni a múlt
árnyékában, hanem elõre kell
nézni. Továbbra is meggyõzõdésem, hogy itt a térségben lévõ
15–18 településnek a fürdõ az
egyetlen kiugrási lehetõsége. Ma
ugyanis sokkal nagyobb az igény
az idegenforgalom illetve a falusi
turizmus szempontjából a fürdõ
és a wellness kínálta lehetõségekre. Az új generációknak igénye

nyerje mûködõképességét. Ezért
tudok és akarok tenni. Bízom abban, hogy a döntéshozók is így
gondolják. A fürdõ újraindítása
pozitív kisugárzással kell, hogy
bírjon erre az öt és félezer fõs települések közösségére, de akár
Kanizsa térségére is. Úgy érzem,
kellõ felhatalmazást kaptam erre
a választóktól.
– Milyen lehetõségeket lát a
fürdõ újranyitására?
– A fürdõ a Magyar Követeléskezelõ tulajdonában van jelenleg.

– Nyolc év után sok lehet a teendõ.
– Ez valóban így van, hiszen az
elmúlt évek egy ilyen komoly mûszaki létesítményben jelentõs károkat hagytak maguk után. Állagés értékmegõrzés lényegében
nem történt. Sõt 2016-ban egy
felhõszakadás sárral, iszappal öntötte el a fürdõt, ami sajnos a mai
napig a létesítményt károsítja.
Ennek megszüntetése több hetet
vesz igénybe, és a károk felmérése, hogy ez mekkora kárt okozott

a gépészetben. Feladatunk továbbá az önkormányzat tulajdonában lévõ kút és a távvezeték
helyreállítása, hogy a termálvíz
eljusson a létesítménybe. A fürdõ
nem a mi tulajdonunk. De a tárgyalások elindultak, ezért bízom
abban, hogy a közös erõfeszítésnek pár hónapon belül eredménye lehet.
– Milyen hatással lehet a fürdõ a településre?
– 2010-ben 250-260 gyermek
járt az iskolába, ma csak 170-180
fõ, amelyben a fürdõ bezárása is
szerepet játszott. Azt gondolom,
hogy a gyermeklétszám újra növekedésnek indulhat azzal, hogy a
tankerülettel és az iskolával való
együttmûködés keretében újra
bevezetjük az úszásoktatást. Ebbe
a Magyar Úszószövetséget is bevonjuk. 2009-ben a gelsei fürdõben készült fel a magyar úszóválogatott az isztanbuli Európa-bajnokságra. Köztük volt Verrasztó
Evelyn, aki világcsúcsot úszott akkor. A mostani tárgyalásokon is
visszaemlékeztek erre, a sikert
Gelsének is tartják, ami nagy
örömmel töltött el. Tehát van egy
nagyon pozitív múlt, amire lehet
és kell is építkezni.
Nagy a felelõsségünk, hogy
tegyünk értékeinkért, azok valóban betöltsék funkcióikat. Ebben
legfontosabb az, hogy fiataljainknak megteremtsük a körülményeket az egészséges, sportos
életmódhoz, amely által sikereket
érhetnek el. Az új generáció szerepét és súlyát figyelembe kell
venni, ezért igényeiknek megfelelõ fejlesztéseket kell megvalósítani, hogy sajátjuknak érezhessék
a falut. Az oktatás, egészségügy,
és más területek esetében is sok
a teendõ, hogy a szolgáltatások
sajátként és teljes körûen álljanak
rendelkezésre Gelsén, hogy az itt
élõk lokálpatriótaként büszkék lehessenek településükre, és óvják
annak értékeit – hangsúlyozta
Rácz József.

KÖRNYEZET

TÉRSÉG
z anyacég, a Saatbau
Linz Ausztria legnagyobb nemesítõ és vetõmagforgalmazó nagyvállalata. Magyar képviselete a
Saatbau Linz Hungária Kft.,
melynek ez évre szóló vetõmagajánlatát Galankó Attila
ügyvezetõ ismertette a B. L.
Agrokem Kft. alsópáhoki téli
felkészítõ tanfolyamán.

A

Az idén 70 éves fennállását
ünneplõ Saatbau Linz nem multi
cég, hanem gazdaszövetkezet.
Jelenleg háromezer tulajdonosa
van, számuk egyre növekszik.
Európában 11 országban van leányvállalata. Szója, búza és kukorica vetõmagjai miatt Kanadában
is jelen van, ahonnét
genetikai anyagot is
importál. A Saatbau
Linz szlogenje: „minden egy kézbõl”, ami
azt jelenti, hogy a nemesítéstõl kezdve a
végtermékig jelen van
az élelmiszer- és a takarmányipar vonalában. Olyan osztrák
programokban
vesz
részt, mint a RAPSO, a
Resch & Frisch és a
Soja für Joya a cég által nemesített fajtákkal. A saját nemesítés
mellett más cégek fajtáit is képviseli a piacon. Számszerûsítve
közel 80-féle növény 300 fajtáját
állítja elõ és forgalmazza. Szinte
minden növénykultúrában rendelkezik bio vetõmaggal is. Két
felvásárló bio üzeme is van, ahová kizárólag bio termények és
vetõmagok kerülhetnek be.
A szójatermesztést részletezve többek között elmondta: a
Duna Szója Szövetség célja, hogy
2025-re 15 millió tonnára emelkedjen az olajos növény termesztése. A cég ehhez 30 saját
és képviselt szójafajtát kínál,
amellyel az európai szójanemesí-
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SAATBAU LINZ:

Szójában az elsõ
tés és -forgalmazás piacán az elsõ-második helyet foglalja el.
Jellemzõik a GMO-mentesség
(amire garancia, hogy minden
tételt átvizsgálnak), az igen korai, illetve a korai érésidõ, a magas termõképesség, a kiváló állóképesség és a betegség-ellenállóság.

A Zala megyei adottságokat
figyelembe véve továbbra is az
igen korai éréscsoportúakat
ajánlják. Saját nemesítésû fajta
az Altona, ami nagyon magas
hozamú duplanullás szójabab.
Fehérje tartalma viszonylag alacsony, de kiemelkedõ termõképességû, jól növekszik, jól tûri a
szárazságot. A humán feldolgozásra szintén alkalmas, és ugyancsak saját nemesítés az Aurelina.
Ez a szójafaj nem annyira a termésmennyiségével emelkedik ki,
hanem a nagyon magas fehérje-

tartalmával. A Saatbau Linz szójavetõmagjait a magyar piacon is
egyedülálló színvonalú Fix und
Fertig NPPL technológiával,
Rhizobium
baktériumokkal
készre oltottan hozza forgalomba. A HiCoat® Super alapoltóanyaggal a legnagyobb tapadást
lehet elérni, illetve a legnagyobb
baktériumszámot. Utóoltást is
végeznek a Turbosoy® készítménnyel, amellyel a kísérletekben 34 százalékos termésnövekedést értek el más anyagokhoz
képest. Stressz esetén, szárazság vagy vízborítás után az oltott növények könnyebben regenerálódnak. Az állomány sokkal egyenletesebben érik be, ezáltal gazdaságosabb lesz a betakaríthatósága.
A szakmai tanácsadó két kukorica hibrid vetõmagra hívta fel
a zalai gazdák figyelmét. Ausztria piacvezetõ biogáz hibridje az
Agroking. Látványos, nagyon
magasra nõ, erõs szárú, duplacsövû siló hibrid. Terméshozama
50 tonna hektáronként. Az
Ilustrado szemes kukorica, hektáronként 12 tonna terméshozamara képes.
A Saatbau Linz a keresztesvirágúak vetésforgójának megtörése kínálja a WASSERGÜTE
FRÜH aprómag-keveréket fõleg
a repcét termelõ gazdáknak. Az
facéliát,
alexandriai
herét,
terpedt herét és mungót tartalmazó zöldítõ keverék nagyon jót
tesz a talaj vízháztartásának, nitrogéngyûjtõ és fonálféreg-ûzõ,
nedves és száraz területeken is
jól fejlõdik.

KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁG A BIZTOS JÖVEDELMEZÕSÉG JEGYÉBEN
generikus szerek gyártására és forgalmazására
specializálódott
Sharda Cropchem Ltd. leányvállalata a Sharda Hungary Kft. immár
hét éve van jelen hazánkban. Az
eltelt idõszakban igazolódott,
hogy generikus készítményei és a
rájuk épülõ növényvédelmi technológiák nem csak hatékonyak,
de költségtakarékos megoldásokat nyújtanak a termelõknek.

A

A termékei ár-érték arány
szempontjából
versenyképesek,
emelte ki Szilvágyi Erzsébet, a
Sharda Hungary Kft. északnyugatdunántúli régiójának területi képviselõje
az
Agrokem
Kft.
alsópáhoki továbbképzésén. Miután az inputanyagok ára folyamatosan emelkedik, felhívta a termelõk figyelmét arra, hogy hatóanyagban gondolkodjanak, és e
szerint azonosítsák be a Sharda
növényvédõ szereit azok megvásárlásakor. Mint mondta, a termelés jövedelmezõsége érdekében
nem spórolni kell, hanem helyesen
sáfárkodni. Az EU növényvédõszer-kivonásai miatt a Sharda kínálatából is hiányozni fognak szerek,
de gondoltak a pótlásukra. A
Dessicash 20 SL helyett a Marsh
480 SL gyomirtót, a Propi 25 EC
valamint a Proceed helyett pedig a
Comrade és a Tebusha gombaölõ
szereket javasolják.
A Sharda ez évi növényvédõszer-ajánlatával folytatta az ismertetést. A Difeno 3 FS difenokonazol hatóanyagú, gombaölõ
csávázó szer a búza és az árpa csávázására. A tavaszi kultúrák csávázószere a tebukonazol hatóanyagú
Tepseme.
A Sharda gyomirtó szerei közül
a bentanzon hatóanyagú Benta
480 SL posztemergens gyomirtó
szer jó a szójában a magról kelõ
kétszikû gyomnövények ellen. Mi-

Sharda a növényvédelemben
vel ez egy kontaktszer, a kultúrnövény védelme miatt csak önállóan
használható, így adalékanyag nélkül kell kijuttatni lehetõleg az késõ
délutáni órákban. A dikamba hatóanyagú Cash 480 SL a kukorica
gyomirtója, a Finy az õszi kalászosok posztemergens gyomirtó permetezõszere. A Frequent és a
Quick 5 EC szuperszelektív egyszikûirtók, mindkét készítményhez
javasolt a Silico, vagy az Effect hatásfokozó hozzáadása.
A Sharda Hungary Kft. minden
szántóföldi kultúrára fejlesztett ki
technológiai megoldásokat. A repce technológiában ajánlja a tíz hektárra szóló Repce Bumm Max technológiai csomagot. Tartalma két
rovarölõ szer, egy taglózó hatású
Deca 2,5 EC és egy hosszú hatású
Aceptir, továbbá a gombaölõ és regulátor hatású Tebusha 25 EW, valamint a Silico adalékanyag.
Ennek a csomagnak a használata lassan aktuális a repcetáblákon a
bogarak ellen! Több piretroid hatóanyagú rovarölõ szer van: Deca 2,5
EC Powerfull és a Killer, amelyeket
felváltva kell használni a rezisztenciatörés érdekében. A repce 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 regulátorként
is. A Marsh 480 SL glifozát hatóanyagú
gyomirtó,
amely
a
deszikkálásnál is alkalmazható a

visszavont Deszicash 20 SL helyett.
Természetesen a más hatóanyag és
hatásmechanizmus miatt más
technológiát is igényel. Három
adjuváns anyag is van a termék
palletájukon, amelyeknek más-más
a funkciójuk. Például a Silico a felületfeszültség-csökkentõ és hatásfokozó, a Drop-Air elsodródáscsökkentõ, és az Effect hatásfokozó tulajdonságú segédanyag.
A Sharda napraforgó technológiájában a Sharpen 330 EC és a
Quick 5 EC gyomirtókat 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. Állományszárításra
a Marsh 480 SL alkalmazandó
Drop-Air-ral kombinálva.
Az õszi búza és az õszi árpa
technológiájában a vetés után
õsszel hatékony szer a Sharpen®
330 EC, amellyel minden magról
kelõ egyszikû és néhány kétszikû
gyomot eredményesen lehet kipusztítani. 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 Micro
Special DG, valamint a Tebusha 25
EW gombaölõ szerek hatékonyak a
kalászosok gombabetegségei ellen
A Marsh 480 SL eredményesen
használható a magról kelõ és évelõ
egy- és kétszikû gyomnövények ellen, két héttel a tervezett betakarítás elõtt.
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A Keszthelyi B. L. Agrokem Kft.
ismét továbbképzésre invitálta
az integrációjukba tartozó mezõgazdasági termelõket. A négynapos szakmai programot 25. alkalommal tartották meg az
alsópáhoki Kolping Hotelban.
Mind a négy nap növényvédõszer-gyártók és -forgalmazók,
valamint vetõmag-elõállítással
foglalkozó cégek szakemberei
tájékoztatták a gazdálkodókat az
aktuális technológiai ajánlataikról. A továbbképzésen hallottakat,
kivetítve
a
magyar
agráriumra váró kihívásokra
Simonfalvi Elemér, a Keszthelyi B.
L. Agrokem Kft. egyik ügyvezetõje foglalta össze.

Elöljáróban megköszönte a termelõk bizalmát, ami szerepet játszott abban, hogy a cég 2018-ban
és 2019-ben is közel 200-200 millió forinttal tudta megnövelni inputanyag értékesítését. Ez az elmúlt két évben 400 millió forintos
forgalombõvülést jelentett, ami
jelentõs a tekintetben, hogy a magyar növényvédõ piac megállt a
100 milliárdos éves forgalmat ért
el 2019-ben, ugyanakkor sem tavaly, sem tavalyelõtt nem tudott
növekedni.
Mint mondta, a magyar mezõgazdaság sokkal nagyobb változások elõtt áll jelenleg, mint a rendszerváltáskor. Egyik kérdés a generációváltás megoldása, egyre
kevesebb lesz a szakember, hiszen
a fiatalokat más területek érdeklik,
kevés azoknak száma, akik mezõgazdasággal akarnak foglalkozni.
Kihívást jelentenek az újabb növényvédõszer-kivonások,
így
glifozát tartalmú gyomirtó szerek
esetleges kivonása, ami új helyzeteket, illetve jövedelmezõség-kiesést fog okozni. Ugyanakkor a
glifozát rákkeltõ hatását az EU által felkért négy labor közül három
kizárta, a negyedik sem az igazát,
sem az ellenkezõjét nem tudta bizonyítani. De besorolták olyan rizi-

AGRÁRIUM

A KESZTHELYI B. L. AGROKEM KFT. TOVÁBBKÉPZÉSÉN

Mit tartogat a jövõ mezõgazdasága?
kófaktorok közé, mint például a
három mûszak, vagy a véresen elfogyasztott bélszín jelenthet a rákos megbetegedések kialakulásában. A kivont szereket helyettesítõ bio készítmények kapcsán úgy
vélekedett, hogy hatásuk még
nem ismert, a gazdáknak nem
marad más, mint hinni bennünk.
Hatékonyságuk 60-70%-os, szemben a növényvédõ szerek 95-97%os hatékonyságával. Egy angliai
vizsgálat igazolta, hogy a bio termesztésben az élelmiszerekben
megmaradt gombatoxinok ezerszer mérgezõbbek az emberei
egészségre nézve, mint a megengedett mértékû növényvédõszermaradványok.
Reagált az egyik legnagyobb
növényvédõszer-gyártó fórumán
elhangzottakra, miszerint a klímaváltozásért illetve a széndioxid-kibocsátásért egyik felelõs ágazat a
mezõgazdaság. Ezzel szemben az
igazság az, hogy a mezõgazdaság
nagyon nagy széndioxid-megkötõ
a termesztett növények fotoszintézise révén. Egy hektár kukorica
sokkal több széndioxidot köt meg,
mint egy hektár erdõ.
A felmelegedéssel, az éghajlatváltozással ugyanakkor a mezõgazdaságnak is számolni kell.
Simonfalvi Elemér elmondta, hogy
2018 és 2019 júniusa minden idõk
legmelegebb hónapjait hozta. A
C3-s fotoszintézisû búza, az árpa
és a repce ezt nehezen viseli, hiszen 27 fok fölött bezáródnak a
sztómái, ezért nem építenek be
széndioxidot, nem fotoszintetizálnak, nem építenek fel cukrot,

ram elemzi, így rendkívüli pontossággal állapítható meg a vadkár
nagysága is, ajánlotta figyelembe
a szolgáltatást Simonfalvi Elemér.
A drón a precíziós gazdálkodás
egyik eszköze, melynek fõ célja,
hogy egy adott táblán térben és
idõben az ottani problémáknak
megfelelõen történjenek meg az
agronómiai beavatkozások. Mint
minden új technológia, így a precíziós gazdálkodás eszközei is sokba kerülnek jelenleg. Mégis fel kell
erre készülni, hiszen alkalmazásuk

A továbbképzés résztvevõi
keményítõt éppen a szemkitelítõdés idején. Ez legkönnyebben korai fajták vetésével, illetve a vetés
idejének elõbbre hozásával védhetõ ki, hogy a növények, mire abba
a stádiumba érnek, történjenek
meg a beépítések. A repcénél a
korai, május végi desszikálás is segíthet, amelynek hatására a növény minden áron be akarja érlelni a termést. Lombtrágyákkal is be
lehet avatkozni, hiszen a foszfor
felpörgeti a növény fotoszintézisét, ami plusz terméshozamot jelent a búzánál, az árpánál és a repcénél egyaránt. A szilícium visszaveri a hõt, így hûti a levélfelületet.
A vetõmagbeszerzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy hiány
van a magas olajsavas (HO) napraforgó és a kukorica egyes hibridjei
esetében is, de náluk még vannak
készletek. A szója esetében az

osztrák beszerzésû ES Mentor fajtát szokták ajánlani. E tekintetben
újdonság, hogy Magyarországon
elõállított másodfokú Mentor szója vetõmagot is kínálnak, szintén
élõ baktériumflórával csávázva, de
lényegesebben olcsóbb áron. Ezt
azt jelenti, hogy hektárköltsége
39 ezer forint körül alakul.
A B. L. Agrokem Kft. tavaly indította el drón-szolgáltatását. A felderítõ drónnal biomassza meghatározást vizsgáltak repcében, továbbá sárgarozsda fertõzésre figyeltek fel és elõztek meg egy búzatáblában. Az idõbeni permetezéssel kitörés elõtti táblaszintû járványt állítottak meg. A drónnal
többek között nitrogén hatóanyag
beépülés, stressztérkép, kórtani
állapotfelmérés, gyomosodás vizsgálat, tõszámlálás is végezhetõ. A
digitális fotókat szoftveres prog-

a következõ uniós támogatási ciklusban plusztámogatást jelenthet,
amellett, hogy költséghatékonyabb lesz a gazdálkodás.
Simonfalvi Elemér úgy vélekedett, hogy a Brexit nagy hatással
lesz a magyar mezõgazdaságra.
Mint fogalmazott, egyrészt az angolok tényszerûen gondolkodtak
pl. a már betiltott dikvátról, amit
februártól von ki az unió és a
glifozátról. Másrészt kedvezõtlen
hatással lesz a támogatások mértékére az, hogy az angolokkal a
legnagyobb nettó befizetõ távozott az Európai Unióból. Ennek következménye a jövedelmezõséghez igazított támogatás lehet. Vagyis az az állam, amely a megálla-

pított jövedelmezõségi szint alatt
van plusz támogatást kap, aki felette, attól elvesznek. Magyarország valamivel felette áll, ezért
várható, hogy a jelenlegi földalapú
támogatás csökkeni fog. Miután a
V4 országok nem érik el ezt a szintet, hazánk alulmaradhat ebben a
kérdésben. Opciót jelenthet azonban a precíziós gazdálkodás bevezetése, amelyre már most kell törekedni, illetve költeni.
A mezõgazdasági termelés jövedelmezõségében az input anyagok beszerzésének költségei illetve a terményfelvásárlási árak szintén alapvetõ szerepet játszanak.
Ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy a nitrogén mûtrágya ára kiszámíthatatlan, miután egy gyártó
kezében van. A növényvédõ szerek áraiban is növekedés várható,
10–16 százalékkal fognak többe
kerülni idén.
A termésárak kapcsán azt jelezte, hogy repcének HO napraforgónak és a szójának nagyon jó felvásárlási ára lesz idén, mivel nagy kereslet mutatkozik a növényi olajok
iránt az Európai Unióban. A búza
felvásárlási ára is kedvezõen alakulhat, mert hiány lesz, hiszen Ukrajnában soha nem látott szárazság uralkodik, Oroszország pedig
20 millió tonnánál nem akar többet exportálni. A kukorica felvásárlási ára nem mozdul annak ellenére, hogy 2019-ben több fogyott
el, mint ami termett. Miután tavaly megcsappantak a készletek
világszinten, az új kukorica felvásárlási ára növekedhet.
Antal Lívia

HECHTA KFT. KÍNÁLATÁBAN

ARANYAT ÉRÕ MEGOLDÁS

A gabona gyomirtásában Amalgerol a talajért és a növényért
®

2019 októberének száraz,
majd a november igen csapadékos idõjárása és az enyhe december kedveztek a kalászos gabonagyomok kelésének. A gyomnövények szõnyegszerûen beboríthatják a talajt, ezzel a gabonák
fejlõdését is akadályozzák. Mindezek miatt kora tavasszal fokozottan figyelnünk kell a kalászosok gyomnövényeire. Ha a fenti
okok miatt elõrébb kell hozni a
gyomirtást, olyan készítményt
kell választanunk, ami az akkor
még hûvös idõjárás esetén is
kellõ hatékonysággal dolgozik.

Ilyen készítmény az Aurora®
40 WG, melynek hatóanyaga a
karfentrazon-etil.
Perzselõ,
gyors hatásával a nehezen irtható fajok ellen (pl. veronikafélék
és mezei árvácska) is jól dolgozik. A fagyok elmúltával kijuttatható, hidegben is jól hat. Az Aurora® 40 WG segíti az egyéb hatóanyagok bejutását is a gyomnövényekbe, gyorsítja azok hatását. Legtöbb esetben a veronikafélék, mezei árvácska mellett
egyéb gyomnövények is jelen
vannak a kalászos területen, pl.:
ebszikfû fajok, tyúkhúr, pipacs,
mezei acat. Ezért az Aurora® 40
WG-t kombinálni szükséges.
Erre a két hatóanyagot is tartalmazó Granstar® Super 50 SX®
a megoldás, mely a tribenuronmetil és tifenszul-furon-metil hatóanyagainak köszönhetõen tökéletes gyomirtó hatást ad kalászosokban a klasszikus gabona-

a veronikafajok, mezei árvácska vagy árvakelésû facélia ellen
is védekezni kell, az
FMC ajánlata gabonagyomirtásra az Aurora® 40 WG 40 g/ha és
Granstar® Super 50 SX®
40 g/ha kombinációja.
Az FMC ezt a gyakorlatban már használt
kombinációt 2020-ban
kereskedelmi csomag
formájában, árkedvezménnyel Aurora® Gold
kereskedelmi csomag
formájában hozza forgalomba.
A csomag 100 g Aurora® 40 WG-t és 100 g
Granstar® Super 50
SX®-t tartalmaz, ami
2,5 ha gabona gyomirtására
elegendõ.
Aurora® 40 WG + Granstar® Super 50 SX® Nagy elõnye ennek a
hatása kezelés után 5 nappal a borostyán- technológiának, hogy
levelû veronika és pipacs ellen.
használatát követõen
(Veszprémfajsz, 2016. 04. 13.)
nincs
vetésváltási
korlátozás, utána bárgyomok ellen. Alacsony hõmér- milyen zöldtrágyanövény és
sékletigénye miatt is jó partnere repce vetése is lehetséges.
az Aurora® gyomirtó szernek.
Mindezek miatt az olyan terüleTOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
teken, ahol a klasszikus gyomok
www.fmcagro.hu
Rakos Atilla
(eb-szikfû, tyúkhúr, pipacs, ragadós galaj, mezei acat) mellett
területi szakmérnök
+36 20 943 8622
A növényvédõ szereket biztonságosan
és felelõsséggel használja! Kérjük mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak
alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek
az FMC Corporation vagy leányvállalatainak
márkanevei.

z Amalgerol® növény- és talajkondicionáló készítmény nem ismeretlen hazánkban, hiszen már 27 éve alkalmazzák a szántóföldi növényektõl kezdve a kertészeti kultúrákon át egészen a gyepgazdálkodásig. Az Amalgerol® hazai történetét és felhasználásának sokrétûségét dr. Varga Zsolt (aki maga is részt vett hazai elterjesztésében) mutatta
be, mint a Hechta Kft. nyugat-magyarországi
növényvédelmi szakmérnöke.

A

Az Amalgerol®-t hazánkban jelenleg a gyártó
(Hechenbichler GmbH), direkt képviseletû cége,
a Hechta Kft. forgalmazza, mondta a növényvédelmi szakmérnök.
Az Amalgerol® magyarországi felhasználása 160 ezer
hektár felett van, amelyet
egyaránt sikeresen alkalmaznak a szántóföldi, a kertészeti,
a gyümölcs-, a szõlõ- és a
zöldségtermesztési technológiákban, különféle stresszhelyzetek kezelésére, amiket
a gyomirtószer-felverõdések,
a jégverés, a homokverés,
vagy az aszály okoznak.
Amalgerol® tehát gyorsabbá
teszi a növények regenerálódását, mindemellett aktiválja
a talajéletet. Hogyan teszi ezt,
a növényvédelmi szakmérnök
egy egyetemi vizsgálat alapján mutatta be. Kiinduló pont volt az, hogy a talajfajták szerint más-más baktériumok élnek a
talajban. A kísérlet azzal a megállapítással zárult,
hogy az Amalgerol® több éves használata után
151 százalékkal növekedett a hasznos baktériumok száma a talajban. A nitrogénmegkötõ baktériumok mellett stimulálja a cellulózbontó baktériumokat is. Az utóbbi azért fontos, mert a
szármaradványok gyorsabban tudnak elbomlani,
ezáltal megszûnnek a kórokozók (baktériumok,

gombák) életfeltételei. Az Amalgerol® magas
széntartalma könnyen felvehetõ tápanyagot,
olajtartalma életteret biztosít a talaj hasznos
mikrobáinak, hatására a mikorrhiza-népesség
meghétszerezõdik, ami megnyilvánul a gyökértömeg-növelésben. Megfelelõ talajélet esetén a
szervesanyag-képzés is nõ, kialakul a morzsalékos talajszerkezet, így könnyebbé válik például a
szántás, ami kevesebb anyagi ráfordítást jelent a
gazdáknak.
Idén a gyártó fejlesztésében új termékek jelenek meg. Ezek egyike az Amalgerol® Essence,
amely a már ismert Amalgerol® hatékonyságban
tovább fejlesztett változata. Összetételében jelentõs az aminosavakkal történt kiegészítés,
amelyek tovább erõsítik növénykondicionáló hatását. A
termékben biológiai eredetû
növényi olaj tartalom van,
amelynek következtében az
Amalgerol® Essence az ökológiai gazdálkodásban is használható készítmény lesz. Szintén új termék az Amalgerol®
Starter mikrogranulált starter
trágya, amely már az új
Amalgerol® Essence-t 5%-os
részarányban tartalmazza.
Az Amalgerol készítmények
hatását speciális levéltrágyák
is fokozzák. A KáPé Réz a kalászosokban, KáPé Bór pedig a
repce, a napraforgó és a cukorrépa kultúrákban alkalmazandó. Az új termékek sorába illeszkedik a Vegesol R rézhatóanyagú gombaölõ szer, amelynek kizárólagos magyarországi forgalmazója a Hechta Kft. lesz.
Dr. Varga Zsolt végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU stratégiáját tekintve a következõ 5–10 évben a növényvédelmi technológiákban a növényeket ért különbözõ stresszorok elleni felkészítés lesz meghatározó. Az Amalgerol®
készítmények erre adnak már most választ.

