
AKoraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Ala-
pítvány egy intenzív és

egy szubintenzív ellátást bizto-
sító inkubátorokkal felszerelt új
koraszülött mentõ autóval gaz-
dagodott, amit a szervezet a
zalaegerszegi jármûipari teszt-
pálya fõépületében megrende-
zett bálján adtak át. Az esemé-
nyen a hagyományokhoz híven
átadták a Lelkes segítõ, Tündér-
kéz és Gyógyító mosoly díjakat. 

Még az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium támogatta a spe-
ciális mentõautó beszerzését, illet-
ve fejlesztését, amit dr. Gárdos
László, a Kora-szülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány alapí-
tója, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház Gyermekosztályának osz-
tályvezetõ fõorvosa mutatott be a
rendezvényen. 

(Folytatás  a  6.  oldalon)

Idén kilencedik alkalommal
rendezték meg a „Mura-menti
Malacságok” elnevezésû böllér-
fesztivált a murakeresztúri és a
fityeházi önkormányzat szerve-
zésében. Ez alkalommal hat csa-
pat vállalkozott arra, hogy bemu-
tatja, milyen is volt régen a disz-
nóvágás és -feldolgozás. 

A rendezvényt ezúttal is hatal-
mas érdeklõdés kísérte, amelyen
nagy keletje volt a hurkából, pe-
csenyébõl, sült kolbászból, húsos
káposztából, prószás húsból, tö-
pörtyûbõl és süteményekbõl álló
kínálatnak. A közönség mellett
ötfõs szakmai zsûri is értékelte az
ételeket. Különdíjat adtak a leg-
jobb vágásért, szépen díszített
sátorért és a vendégfogadásért. 

A program megnyitóján Polgár
Róbert polgármester mellett  kö-
szöntette a megjelenteket dr.
Gadányi Károly, a település díszpol-
gára, Kaj István, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Zala megyei képvi-
selõje, Pusztaszentlászló polgár-
mestere, Josip Grivec, Mura Régió
ETT horvát elnöke, és Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ.

Idén elsõ alkalommal helyi ter-
melõk, kézmûvesek kirakodó vá-
sára egészítette ki a programot. 
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Az iparûzési adóbevétel
2021-ben 4,4 milliárd forint volt,
amelybõl a 25 legnagyobb adózó
2,9 milliárd forinttal vette ki ré-
szét. 2022-ben 5,4 milliárdra nö-
vekedett az iparûzési adóbevé-
tel, amelybõl 3 milliárd forint a
nagyadózóknak köszönhetõ,
mondta Balaicz Zoltán. A polgár-
mester hozzátette, mindkét év-
ben 55 százalékot tett ki rész-
arányuk a teljes bevételben, ami
azt jelzi, hogy stabilan lehet szá-
mítani rájuk. Köszönet illeti
õket, hiszen amellett, hogy csa-
ládok tízezreinek biztosítanak
megélhetést, és segítik a város
fejlesztési szándékainak megva-
lósítását, jelentõs támogatáso-
kat nyújtanak a kultúra, az okta-
tás, az egészségügy, a sport va-
lamint a civil szféra területén,
hangsúlyozta. 

A polgármester beszélt a há-
ború valamint az energiaválság
okán az önkormányzati intéz-
ményrendszert érintõ nehézsé-
gekrõl, amely miatt 6,6 milliárd
forinttal nõ az áramra és a gázra
fordított kiadásaik 2023-ban. Eb-
bõl is látszik, hogy van helye a
befizetett iparûzési adónak.
Mindazonáltal a város elõrelátóan
gondolkodott, mert energiataka-
rékossági intézkedésekre 18,5
milliárdot költött az elmúlt évek-
ben, fûzte hozzá. 

A gazdaságfejlesztés elért
eredményei között említette,
hogy 2014 és 2022 között 4400
új munkahely jött létre Zalaeger-
szegen. Mint mondta, a ZalaZONE
jármûipari tesztpályának köszön-

hetõen a kutatás-fejlesztés, az
innováció is jelen van, és meg-
nyilvánul olyan vállalatok betele-
pülésében, mint a Rheinmetall,

az AVL és a Bocsh. Kiemelte, hogy
a Flex a város legnagyobb mun-
káltatója, amely az elmúlt évben
jelentõs nagyságrendû logisztikai
fejlesztést hajtott végre. 

A Modern Városok Program és
a TOP programra rátérve el-
mondta, hogy tavaly adták át az
uszodát, ahol heti szinten 1600
gyermek részesül úszásoktatás-
ban. Szóba hozta a Göcseji Múze-
um, a Koronaszálló felújítását, a
Mindszentyneum, a Göcseji Tu-
dásközpont valamint az alsóerdei

kalandpark létesítését. A terve-
zettek között említette egy fe-
dett, négyévszakos játszótér
megépítését. Az utak, járdák par-
kolók felújítása kapcsán a Kovács
Károly Városépítõ Program jelen-
tõségét hangsúlyozta, amely 91
helyszínt érint a 15 milliárd forin-
tos állami támogatásnak köszön-
hetõen. Felsorolta, mely általá-
nos iskolák és technikumok újul-
tak meg az elmúlt idõszakban,
hozzátéve azt, hogy végre meg-

kezdõdhetett a Zrínyi Miklós Gim-
názium rekonstrukciója. 

Balaicz Zoltán a város klíma-
stratégiáját tárgyalva a biztonsá-
gos ivóvíz-ellátás és szennyvízke-

zelés fontosságát emelte ki. Az
ezt szolgáló beruházások 28
helyszínt érintenek a városban. A
klímastratégia legzöldebb eleme
a faültetés. Közeleg a tízezres
álomhatár, hiszen eddig 9330 új
facsemetét ültettek el, a város
25 legnagyobb adózó vállalatá-
nak is köszönhetõen, jelezte a
polgármester.

Az ünnepség elismerések át-
adásával folytatódott. Elsõként a
legnagyobb adózó vállalatok ve-

zetõi vehették át
az oklevelet. 

A város köz-
gyûlése rendele-
tet módosított. A
Zalaegerszeg In-
novációs Díja he-
lyett egy új elis-
merési formát ve-
zetett be, Zala-
egerszeg Gazda-
ságfejlesztéséért
Díj elnevezéssel,
amelyben az ADA
Nova Kft.-t és a
Tornyos és Társa
Kft.-t részesítet-
te. A cégvezetõk
Budai Mihály fes-
tõmûvész Kõbe
zárt álom vala-
mint Kõbe zárt lé-
lek címû festmé-
nyeit kapták aján-
dékba. A Sport

mecénása díjat a Zala-Müllex Kft.
érdemelte ki, és ezzel együtt Ne-
mes László festõmûvész Zalai
dombok címû alkotását. 

– AL –

Hivatalvezetõk, polgármeste-
rek és vállalkozók vettek részt a
díszteremben tartott rendezvé-
nyen, amelyen a hazai geotermi-
kus energia térnyerését szolgáló
intézkedésekrõl hallhattak. Min-
denki számára fontos kérdés ez,
hiszen az orosz–ukrán háborús
konfliktus következtében kialakult
energiaválság nem csak Európá-
ban, de hazánkban is súlyosan
érinti a háztartásokat, az önkor-
mányzatokat és a vállalkozásokat.

Gonda Bence, az SZTFH straté-
giai elnökhelyettese szerint ez a
helyzet felértékelte az olyan
megújuló erõforrásokat, mint a
geotermia, ami kiszámítható és
olcsó energiaforrás. Mint mond-
ta, amennyiben megvalósul a
geotermikus beruházási prog-
ram, akkor a geotermia aránya a
jelenlegi 6-8 százalékról 25-30
százalékra növekedhet az évtized
végére a magyar hõmixben. Ez a
lakosság szempontjából a föld-
gázalapú távhõmûvek részleges
vagy teljes kiváltását jelenti, illet-
ve a helyi termálvizes települési
fûtésrendszerek elterjesztését. 

Dr. Fancsik Tamás, a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat
földtani igazgatója a termálvizek

hasznosításáról beszélt, hozzáté-
ve azt, hogy Zala kedvezõ termé-
szetföldrajzi adottságokkal ren-
delkezik e tekintetben. 

Nem árt idõként egy betegség,
mert az erõsíti immunrendszerün-
ket, fogalmazott Bali Zoltán, Zala-
egerszeg alpolgármestere, aki úgy
vélte, a koronavírus-járvány majd
az energiaválság kezelése is ilyen,
ellenállóvá kell, hogy tegye a tele-
püléseket. Ebben fontos szerep jut
az alternatív megoldások alkalma-
zásának, mert ezek jelentik a jövõt
a gáz és az elektromos áram kivál-
tásában a város önkormányzata
számára is. Mint mondta, a közvilá-
gításra évente 1,9 millió kilowatt-
órát, a közintézményekre további
2 millió kilowattórát használnak el.
A gázfogyasztás közel 200 ezer
köbméter évente, amelyben nin-
csenek benne a városi cégek által
üzemeltetett létesítmények. Az al-
polgármester kiemelte, uniós és
állami forrásokra számítanak, hi-
szen geotermia, biomassza, nap-
elem felhasználásából álló komplex
rendszerben gondolkodnak. A
2023-as költségvetésbe már be-
tervezték azokat a kiadásokat,
amelyeket tanulmányokra fordíta-
nak a megvalósítás érdekében. 
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A TOP 100 Zala vármegye
gazdasága 2022 elnevezésû ki-
adványt mutatták be a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra évnyitó gazdasági fórumán. A
zalaegerszegi Arany Bárány Ho-
telben megrendezett esemé-
nyen a területfejlesztési minisz-
ter a hazai területfejlesztés új
irányairól beszélt elõadásában.

Dr. Navracsics Tibor azzal kezd-
te, hogy látszólag egységes fej-
lettségi szinten van az ország, de
kilépve Budapestrõl rögtön szem-
besülünk különbségekkel. A mi-
nisztérium éppen ezért olyan te-
rületfejlesztési politikát kíván ki-
alakítani, amely által csökkenthe-
tõk az országon belüli egyenlõt-
lenségek, húzta alá. Hazánk 2004-
es uniós csatlakozása óta 2020-ig
egyedül csak Budapesten növeke-
dett jelentõs mértékben az egy
fõre jutó nemzeti össztermék,
129-rõl 153 százalékra, amellyel a
magyar fõváros meghaladja az
uniós átlagot. A legfejlettebb ré-
giók közül Nyugat-Dunántúl,
amelybe Zala is beletartozik,
2004-ben az uniós átlag 66 száza-
lékát, míg 2020-ban 70 százalékát
érte el csak.  

A miniszter jelezte, hogy 2027
végéig mintegy 14 ezer milliárd
forintot hívhat le az ország az

uniós kohéziós alapból. Kiemelte,
ennek felhasználásában az a cél,
hogy Magyarország 2030-ra az
EU öt legélhetõbb tagállama közé
tartozzon. Ehhez olyan terület-
fejlesztési politika szükséges,
amely funkcionális térségeken,
közigazgatási egységeken, váro-
sok agglomerációján alapul. Bu-
dapest mellett példaként emlí-
tette Gyõr, Szombathely, illetve
Veszprém, Várpalota, Székesfe-
hérvár együttmûködését, mint
vidéki gazdasági alközpontokat,
hozzátéve azt, hogy Zalaeger-
szeg és Nagykanizsa környezeté-
ben is meg kell erõsíteni a gazda-
ságot.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
a helyi gazdaság fellendítése ér-
dekében a kereskedelmi és ipar-
kamarával 2014-ben megkötött
együttmûködés eredményesnek
bizonyult. Akkor 7,5 százalék volt
a regisztrált munkanélküliek ará-
nya, amely négyezer új munka-

hely létrejöttével már csak 2,6
százalék. A gazdaság fejlõdését jól
mutatja továbbá, hogy az elmúlt
két ciklusban 3 milliárdról 5,5 mil-
liárdra nõtt az iparûzési adóbevé-
tel, ami 75 százalékos növekedés-
nek felel meg. 

Zala gazdasága egészen más
utat fog bejárni az elkövetkezõ
évtizedekben, mint azok a térsé-
gek, amelyek már korábban lép-
tek az újraiparosodás útjára. Ezt
Kovács Dezsõ, a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke
fogalmazta meg. Rámutatott arra
is, hogy Zalaegerszeg és Nagyka-
nizsa még nem tartozik a jelentõs
gazdasági központnak számító vá-
rosok sorába. Ebbõl adódóan a két
város együttmûködése elenged-
hetetlen, melyhez meg kell te-
remteni az infrastrukturális felté-
teleket.

A kereskedelmi és iparkamara,
a NAV Zala Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága és a Zalai hírlap
idén 10. alkalommal jelentette
meg a TOP 100 kiadványt. A ben-
ne foglaltak szerint 2021-ben a
legnagyobb nettó árbevételt,
80,7 milliárd forintot a ZÁÉV Zrt.
érte el. A második helyen végzett
46,2 milliárddal a Gartner
Intertrans Hungária, harmadik
lett a WHC Kft. 23 milliárdos ár-
bevétellel. 

Antal Lívia

FUNKCIONÁLIS TÉRSÉGEK KAPNAK SZEREPET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN

Bemutatták a TOP 100 kiadványt

Kovács Dezsõ, dr. Pál Attila, a vármegyei közgyûlés elnöke, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke dr. Navracsics Tibor, Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán, 

Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje, dr. Sifter Rózsa fõispán

GAZDASÁGFEJLESZTÉSÉRT ÉS A SPORT TÁMOGATÁSÁÉRT DÍJAKAT ADTAK ÁT

A legnagyobb adózókat köszöntötték
ROADSHOW A GEOTERMIKUS ENERGIÁRÓL

Kiszámítható, olcsó erõforrás
Zalaegerszeg önkormányzata a 2022. évi befizetett iparûzési

adó alapján a legnagyobb adózókat köszöntötte a díszteremben.
Az eseményen átadták a Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért, va-
lamint a Sport mecénása díjakat. Ahogy az már lenni szokott 2014
óta, a nagyadózó gazdasági társaságok vezetõi a város elmúlt egy
évének gazdasági, kulturális és sportéletérõl tájékoztatást kaptak
a polgármester prezentációjából.

Bauer Arnold (Zala-Müllex Kft.), Balaicz Zoltán, 
Tornyos Péter (Tornyos és Társa Kft.), Lendvai Tamás (ADA Nova Kft.)

A geotermikus energia alkalmazásának elõnyeirõl, jogi hátteré-
rõl és földtani vonatkozásairól esett szó a Szabályozott Tevékeny-
ségek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) országos rendezvénysorozatá-
nak, elsõ zalaegerszegi állomásán.
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AZala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapít-
vány tevékenysége,

szolgáltatása partnereik támo-
gatását célozza meg, azok el-
várásait és szükségleteit figye-
lemmel kísérve. Emellett min-
dig igyekeznek azokat a folya-
matokat felerõsíteni, az
Enterprise Europe Network
tagjaként is, amelyek az aktuá-
lis reálgazdasági helyzetben a
zalai vállalkozások eredmé-
nyességét, akár rövid távon is
javítani tudják. Kustán Gyulát,
az alapítvány ügyvezetõjét kér-
deztük.

– Eredményességük valóban
nagyban függ az aktuális reál-
gazdasági helyzettõl. Milyen té-
nyezõk jellemzik most? 

– Jelenleg a forint árfolyama
az euróhoz képest erõsödõben
van, egész konkrétan tavaly nyá-
ron volt olyan erõs a forint, mint
amit a hetekben produkált. A mai
390 forint körül mozgó euró ár-
folyam egy évvel ezelõtt, vagy
akár másfél évvel ezelõtt is 355
forint körül mozgott. Azok az ex-
portra termelõ vállalkozások, akik
a költségeiket változatlan szinten
tudták tartani, a mai gazdasági
környezetben többletnyereséget
érnek el a forint árfolyam gyen-
gülése miatt. 

A vállalkozások költségszerke-
zetének átalakításához (a költsé-
gek csökkentéséhez) és a bevé-
telek növeléséhez (az euró árbe-
vétel emelkedéséhez) is segítsé-
get tudunk adni a velünk kapcso-
latban lévõ zalai vállalkozásoknak. 

– Milyen eszközök állnak ren-
delkezésükre ehhez?

– A ZMVA részt vesz egy EU-s
projektben. Az Enterprise Europe
Network (EEN) tagjaként kapcso-
latban állunk több mint 60 or-
szágban mûködõ 600 intézmény-
nyel, mintegy 2400 vállalkozókat

segítõ EEN ponttal. Az EEN a világ
legnagyobb és egyben az Európai
Unió egyetlen vállalkozásfejlesz-
téssel foglalkozó hálózata, amely
magas színvonalú és sokrétû szol-
gáltatásaival segíti a még nem,
vagy csak alkalmilag exportáló
cégeket. Emellett segítséget

nyújt a már exportáló kis- és kö-
zépvállalkozásoknak is informá-
ciószolgáltatással és cégre sza-
bott tanácsadással számos kulcs-
fontosságú területen, mint pél-
dául a kapacitásbõvítés, fenntart-
hatóság, digitalizáció, innováció,

finanszírozás, uniós és nemzetkö-
zi piacok. Nemzetközi üzleti, in-
novációs és üzleti partnerkeresõ
szolgáltatásai révén hozzásegíti a
zalai vállalkozásokat, hogy még
versenyképesebben tudjanak
mûködni a külpiacokon, valamint
gyakorlati támogatást nyújt a ha-

tárokon átnyúló üzleti és innová-
ciós tevékenységükhöz.

– Hogy néz ki mindez a gya-
korlatban?

– Ez egyrészt azt jelenti, hogy
mûködtetünk egy üzleti partner-
keresõ adatbázist, amelyen ke-

resztül a zalai vállalkozások a kül-
piacokról terméket, szolgáltatást
vagy technológiát tudnak besze-
rezni vagy azokat a külpiacokra
értékesíteni. Nyilvánvalóan cél a
külpiaci olcsóbb beszerzés és a
drágább értékesítés, ezáltal a ma-
gasabb profit elérése. Az adatbá-

zisba munkatársunk segítségével
kerül fel a vállalkozás ajánlata
vagy igénye, amit ezután az EEN
hálózat valamennyi országában
lévõ összes irodában elérnek, és
amit a külföldi munkatársak nép-
szerûsítenek. Külföldi megkere-

sés esetén az EEN munkatársai
közvetítik az elérhetõségeket,
mely után megtörténhet a két fél
közötti elsõ kapcsolatfelvétel és
az üzleti tárgyalás a részletekrõl.

Az adatbázisban nemcsak üz-
leti együttmûködésre, hanem ku-
tatás-fejlesztési tevékenységhez
vagy nemzetközi pályázatban va-
ló részvételhez projektpartner
keresésre is van lehetõség. Az
adatbázis regisztráció nélkül is el-
érhetõ, bárki által kereshetõek
benne az ajánlatok és igények.

– Még milyen módon tudják
segíteni a külpiacok elérését?

– Olyan üzleti partnerkeresõ
rendezvények szervezésében,
társszervezésében veszünk részt,
ahol a zalai vállalkozók a külföldi
féllel egy online felületen történõ
regisztrációt követõen, elõre
egyeztetett idõpontban és he-
lyen tudnak rövid, bemutatkozó
tárgyalásokat folytatni, "szemé-
lyes" találkozóval alapozva meg a
kezdõ bizalmat. Ezeket a rendez-
vényeket általában valamilyen
nagyobb szektorspecifikus kiállí-
tás, vásár vagy konferencia mel-
lett szervezzük, hogy a helyszínre
utazással a vállalkozók minél több
ténylegesen hasznos kapcsolatot,
tudást tudjanak elérni. Az idõszû-
kében lévõ ügyfeleinknek ezeken
a rendezvényeken általában lehe-
tõségük van az iroda kényelmé-
bõl online is elõre egyeztetett
tárgyalásokat folytatni. 

Üzleti partnerkeresõ szolgálta-
tásunk ingyenes, és célja az, hogy
biztosítsuk a velünk kapcsolatban

lévõ vállalkozások nemzetközi
versenyképességét, elõsegítsük
külpiaci teljesítményét, tehát a
bõvülését.

Direkt segítséget tudunk
nyújtani hitelezési tevékenysé-
günkkel a vállalkozások növeke-
déséhez szükséges beruházások
megvalósításához (gép- vagy in-
gatlanvásárlás) vagy ha a forga-
lombõvülés miatt likviditása rom-
lik, akkor forgóeszköz hitelek fo-
lyósításával tudjuk a nyereség to-
vábbi növekedését segíteni. Ak-
kor is, ha a vállalkozás már részt
vesz az export-import értéklánc-
ban, és akkor is, ha a részvételt a
jövõben tervezi. 

– A belföldi piacokon érdekelt
vállalkozásoknak is nyújtanak hi-
telt?

– Természetesen hiteleinkkel
nemcsak a külpiaci kapcsolatok
kialakítását és fejlesztését segít-
jük, hanem a belföldi piacokon
történõ sikeresebb mûködést is
finanszírozni tudjuk. Kezdõ vállal-
kozásoknak, mezõgazdasági vál-
lalkozásoknak, õstermelõknek is
tudunk hitelt adni, amennyiben
megalapozott üzleti tervvel ren-
delkeznek. A vállalkozásoknak fo-
lyósított hiteleink kedvezõ kama-
tozásúak, fixált kamattal és válto-
zó kamatperiódusban is választ-
hatóak. A forgóeszközhitelek fu-
tamideje akár 3 éves is lehet. A
beruházási célú hitelek futamide-
je igazodik a fejlesztés megtérü-
lési idejéhez, akár 10 év futam-
idõvel is tudunk ilyen hitelt folyó-
sítani. Célunk, hogy minél köze-
lebb legyünk a vállalkozásokhoz,
ezért a hitelkérelmeket minden
irodánkban be tudjuk fogadni:
Keszthelyen, Lentiben, Nagykani-
zsán és Zalaegerszegen is.

A külpiaci kapcsolatfejlesztés-
sel és a hitelezéssel foglalkozó
szakembereink elérhetõsége a
www.zmva.hu honlapon találha-
tó meg.

Kókai Miklós hitelmenedzser, Simon Gábor, EEN regionális vezetõ és Kustán Gyula ügyvezetõ

ZMVA: KÜLPIACI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE ÉS HITELEZÉS

Minél közelebb a vállalkozásokhoz
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– Az önkormányzati hivatalon
és a mûvelõdési házon lévõ nap-
elemeket februárban kötötték be,
így az épületek villamosenergia-
igényét már ezek a rendszerek
biztosítják – mondta érdeklõdé-
sünkre Farkas Imre Józsefné pol-
gármester. – A továbblépés érde-
kében folyamatosan figyeljük a
pályázati lehetõségeket. A Kos-
suth Lajos utcában folytatni sze-
retnénk a járdafelújítást, haladva
elõre, hogy legalább az egyik ol-
dalon érjünk egyszer csak a végé-
re. A hivatal tetõszerkezetének
cseréjét a Magyar Falu Program-
ban (MFP) elnyert támogatásból
valósítottuk meg. Egy utcában az
épületek homlokzata a legszem-
betûnõbb. A hivatalt ezért szeret-
nénk külsõleg felújítani a szigete-
léssel együtt. Reméljük, az MFP-
ben idén is lesz pályázati kiírás az
önkormányzati tulajdonú épüle-
tek rekonstrukciójára, amellyel él-
hetünk.

– Milyen további terveik van-
nak?

– A Budai hegyi út felújításáról
nem mondtunk le, a vidékfejlesz-
tési programra új pályázatot nyúj-
tunk be. Fontos számunkra ez a
rekonstrukció, hiszen ez az út

Gellénháza egyetlen szõlõhegyére
vezet, ahol szinte száz százalékban
helyiek a tulajdonosok. Tavaly elké-

szült a közösségi pajta majd a ke-
mence a mûvelõdési ház mögött
parkban a Leader-programon el-
nyert támogatás felhasználásával.
Idén is pályázunk erre a program-
ra, mert árusítópavilonokat szeret-
nénk beszerezni. Ezeket eddig úgy
szoktuk kölcsönkérni a mindenki
karácsonya rendezvényhez. 

Saját költségvetésünk terhére
is tervezzünk beruházást a stran-
don. A korábbi bérlõ szerzõdése
tavaly augusztus végén lejárt.
Képviselõ-testületünk új pályáza-
tot írt ki, illetve kiválasztotta az új
bérlõt. Mivel a strand önkormány-
zati tulajdonú, ezért vannak köte-
lezettségeink. A kiszolgáló épü-
letben a vizesblokkokat, a tárolót
és az öltözõket újítjuk meg. Emel-
lett elvégezzük azokat a mûszaki

felújításokat, amelyek szüksége-
sek a biztonságos üzemeltetés-
hez. A strand ikonikus hely, mert
hozzátartozik Gellénáháza olajos
múltjához. Szeretnénk idén itt
önkormányzati programokat tar-
tani, amelyre volt már példa ko-
rábban, az egyik évi gyermeknap
kapcsán.

– Ha már szóba kerültek a
programokat, idén milyen kíná-
lattal állnak elõ?

– Gellénházán hagyomány,
hogy a képviselõ-testület és a civil
szervezetek tagjai összeülnek az
év elején ez ügyben. Egyeztetünk
és megállapodunk abban, hogy ki
mit szeretne és mit vállal. Hozzá-
tartozik a témához, hogy a költ-
ségtakarékosság miatt a mûvelõ-
dési házat bezártuk a télre, amely

most a napelemes rendszer
beüzemeltetésével kedve-
zõbb fenntartásúvá vált. A té-
li idõszakban az egykori idõsek
otthonában adtunk helyt civil
szervezeteink programjainak.
Az egész települést érintõ ön-
kormányzati rendezvényeket
a mûvelõdési házban tartjuk.
Tavaly ilyen volt például az
idõsek napja és a karácsonyi

koncert. Továbbá idén február 10-
én az óvoda, az iskola és az önkor-
mányzat szervezésében a farsang
és jelmezbemutató, amely nagy
sikert aratott a gyerekek körében.
Következõ programunk április el-
sején a hagyományos borverseny
lesz, amit a Gellénháza és Környé-
ke Kertbarát Egyesülettel közösen
rendezünk. 

Valamikor a nyáron szeretnénk
egy kis ünnepséget tartani a park-
ban, ezzel úgymond átadva a fel-
épített közösségi pajtát és ke-
mencét. A Göcseji Dombérozó idei
rendezvénysorozatába szintén

beszállunk. Tavaly házigazdája vol-
tunk záróeseményének. Vannak
elképzeléseink az idei programo-
kat illetõen, amelyekrõl a képvise-
lõ-testülettel egyeztetve döntünk
majd. Jeles évforduló kapcsán is
lesznek programok a nyáron,
amelyen az idén 20 éves Gellén-
házi Nõklubot köszöntjük. A nõ-
klub tagjaiból alakult annak idején
az Orchidea Kamarakórus, amely
megszûnt. Tavaly a régi tagokból
és az új jelentkezõkbõl állt össze a
gellénházi Szent István király
templom kórusa. Virágvasárna-
pon énekeltünk elõször. Akkor
még csak hatan voltunk, most pe-
dig tizenöten vagyunk. Öt férfi és
tíz hölgy alkotja a kórusunkat. Az
elmúlt évben felléptünk a temp-
lomban augusztus 20-i állami ün-
nepen, majd a mûvelõdési házban
tartott karácsonyi koncerten.
Nován részt vettünk a negyedik
adventi gyertyagyújtáson, illetve
énekeltünk a helyi templomban a
zalatárnoki templom felújítása ér-
dekében szervezett jótékonysági
koncerten. Az elmondottak alap-
ján egyértelmû, hogy koncertet
adunk a Gellénházi Nõklub 20
éves jubileumán, de kiállításban is
gondolkodunk – zárta a beszélge-
tést a polgármester.

Antal Lívia

FORMÁLÓDÓ TELEPÜLÉSKÉP

Gellénháza: folytonosság a beruházásokban

Nyitótánc a farsangon

Télûzõ jelmezekben

A felépített közösségi pajta és kemence

Formálódó településképpel találkozhat a Gellénházára betérõ. A
Kossuth Lajos utcában lévõ önkormányzati hivatal új nyílászárói és
tetõhéjazata, valamint egy felújított járdaszakasz kelti ezt a benyo-
mást. Az energiahatékonyságra való törekvés is megjelenik a hivatal,
illetve a mûvelõdési házra telepített napelemekkel. Az önkormányzat
a megvalósult beruházásokra építve további fejlesztéseket tervez, de
figyelme a közösségi programokra is kiterjed. 

A faluház tetõszerkezetének
megújítását az indokolta, hogy az
eredeti cserép már elöregedett,
és a folyamatos beázás már a fala-
kon is meglátszott, mondta el
Fonyadt Róbert polgármester. A
kivitelezés során új tetõcserepe-
ket raktak fel, léceztek, bádogoz-
tak, illetve a kéményekbõl egyet
megtartottak a kinti kemencéhez,
továbbá egy dohányzósarkot is ki-
alakítottak az épületen kívül.
Minderre 11,5 millió forintot for-
díthattak a Magyar Falu Program-
ból. Ezt megelõzõen szintén ebbõl
a programból elnyert 17 millió fo-
rintos támogatás segítségével be-
lülrõl újították fel a faluházat
2020-ban. Új gázkazánt helyeztek
üzembe, radiátorokat építettek
be, kicserélték az épület nyílászá-
róit, járólapoztak és kifestették a
falakat. Ez a projekt konyhai esz-
közök beszerzését is tartalmazta.
Fonyadt Róbert úgy értékelt, a két
beruházással a faluház teljesen
megújult és funkciójához illõen jól
használhatóvá vált. Mint mondta,
az energiaválság miatt nem üze-
mel télen, de a képviselõ-testület
úgy döntött, hogy február 17-én
megtartja a farsangi mulatságot,
ami a településen nagy hagyomá-
nyokra tekint vissza. Tavaly a jár-
ványt követõen csak a gyerekek-
nek rendeztek farsangot, idén
azonban mindenkit elvártak. Ismét
volt bál, mint ahogy korábban. 

A 310 lelkes település két je-
lentõs közmûberuházást is ma-

gáénak tudhat. Az egyedi szenny-
víztisztító berendezések telepíté-
se tavaly fejezõdött be 100 ingat-
lannál. Az önkormányzat a beru-
házás megvalósításához 150 millió
forintot nyert, amit 11 millió fo-

rint önerõvel egészített ki, a lakók
pedig háztartásonként 150 ezer
forinttal. A polgármester elmond-
ta, a falugondnok idõszakosan el-
lenõrzi a berendezéseket, és az
esetleges szervizelés költségét az
önkormányzat viseli. A rendszer
mûködéséhez szükséges speciális
anyagot is biztosítják havonta. Ha
több kell a kiadott mennyiségnél,
azt már a lakosság fizeti. Az évi
egyszeri szippantást is intézik szá-
mukra, amelynek költsége szintén
a lakókat terheli.

A göcseji dombok által hatá-
rolt faluban állandó problémát
okoznak a kiadós esõzések, ame-
lyek a mélyebben fekvõ területe-
ket veszélyeztetik leginkább. A
megoldás már közeleg, hiszen az
önkormányzat 96 millió forintot
nyert a TOP keretében. A projekt
közbeszerzés alatt áll, és remé-
nyeik szerint két hónap múlva ki-
hirdethetik a nyertes kivitelezõt.
Az új csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerbõl a Cserta-patakba folyik
majd az esõvíz.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos a három év-
vel ezelõtt elindított Magyar Falu
Program jelentõségét emelte ki.
Mint mondta, a megvalósult beru-
házásoknak köszönhetõen a leg-
több településen elkeltek az eladó
házak, ahogy Milejszegen is. Nép-
szerû lett vidéken élni. A progra-
mot további hét évig szeretnék
fenntartani, hogy valamennyi köz-
ségben megújuljanak az utak, jár-
dák és közintézmények.

– AL –

Február derekán Szentgyörgy-
váron évértékelõ, tervismertetõ
önkormányzati tanácskozást tar-
tottak a felújított mûvelõdési ház-
ban, ahová meghívták Nagy Bálint
államtitkárt, a térség országgyû-
lési képviselõjét.

Ádovics István polgármester kö-
szöntötte a közgazdász politikust,
aki aktuálpolitikai helyzetelemzésé-
ben megosztotta gondolatait a fo-
lyamatosan serénykedõ, közösség-
építésben élen járó településrõl és
a választókerületrõl. Kiemelte, hogy
csak szoros összefogásban lehet
eredményeket elérni a nehéz gaz-
dasági és háborús helyzetben is. 

A vetítettképes elõadásból kide-
rült, hogy a kis lélekszámú, de szá-
mos helyi értéket õrzõ ékszerdoboz
tavaly sok beruházást és fejlesztést
megvalósított. A belterületi csapa-
dékvíz elvezetését egy TOP-os pá-
lyázat 30,7 milliós támogatásával
jelentették készre. A 460 méter
hosszú, leromlott állapotú, szilárd
burkolattal rendelkezõ 950 hrsz-ú
mellékút szilárd burkolattal való
megerõsítésével a közlekedésbiz-
tonságot és a közlekedési komfor-
tot is sikerült javítani, 2,5 milliós ön-
erõbõl és 37,7 millió pályázati tá-
mogatásból. Szinte ugyanekkora
önerõt és 13,7 milliós pályázati for-
rást költöttek a Dózsa György utcai
autóbusz körforduló teljes útburko-
lat felújítására, aszfaltozására, pad-
karendezésére. Közel egymilliós sa-
ját erõbõl és 4,7 milliós miniszterel-
nökségi segítséggel a temetõben
18 férõhelyes urnafal létesült, a ra-
vatalozótól az urnafalig beton térkõ
burkolatot készítettek; a temetõ

sarkában beton térkõ burkolatú
hulladéktárolót építettek, de egy
korszerû kapu is készült a temetõ
bejáratához. Közel ötmilliós forrás
felhasználásával egy önkormányza-
ti tulajdonban álló területen mobil-
garázs épült, ahol a saját kisbuszok,
a kommunális és egyéb tárgyi esz-
közök biztonságosan elhelyezhetõk
lettek. 

Fontos feladatnak érzik a szüleik
és õseik által rájuk hagyott hagya-
tékot, értékeket megõrizni, fenn-
tartani és a jövõ nemzedékének át-
adni. A falu hagyományainak meg-
ismertetése céljából Szõlészeti és
borászati hagyományok Szent-
györgyváron címmel kiadványt je-
lentettek meg, a település borásza-
táról, történelmérõl, és a borászat-
hoz, szõlõtermesztéshez kapcso-
lódó hagyományokról, helyi legen-
dákról. A Szent Vince nap, Szent
György ünnepe, a Szent Orbán nap
és a Szent Márton nap
Hungarikumos pályázatból valósult
meg, közelebb hozva egymáshoz a
község lakóit. Sármellékkel közös
konzorciumban volt színházi elõ-

adás, õszi betakarítás és szõlõ ün-
nepe, egészségmegõrzési és élet-
mód tanácsadás, településtörténeti
kiállítás. 

Vallják, hogy egy élhetõ közös-
ség kialakításának és fejlesztésének
alapja: a lakosság együttmûködése
és a helyi kötõdés erõsítése. A helyi
értékeket népszerûsítve feldolgoz-
ták a lipicai lótenyésztés történe-
tét, rendeztek fajtabemutató lovas
felvonulást, díjlovas és fogathajtó
bemutatót. A Pannónia Kincse
Leader Egyesület mûködési terüle-
tére tanulmányutat szerveztek:
Csíkvánd, Kajárpé, Pannonhalma
érintésével. A vajdasági Törökfalu-
ban is jártak tanulmányúton. Hama-
rosan kezdetét veszi a polgármes-
teri hivatal modernizálása a Magyar
Falu Programból. Tervben van a
rossz mûszaki és esztétikai állapotú
járdaszakaszok teljes szerkezeti fel-
újítása, az orvosi rendelõ akadály-
mentesítése, falu- és tanyagondno-
ki busz beszerzése, valamint egy
multifunkciós szabadidõpark kivite-
lezése is.

Nemes Norbert

Milejszeg pályázati sikerei
Milejszegen a faluház tetõszerkezetének felújításával teljessé

vált az egykor iskolaként funkcionáló épület rekonstrukciója a Ma-
gyar Falu Program támogatásával. Az önkormányzat eredményes
pályázati munkáját mutatja, hogy tavaly egyedi szennyvíztisztító
berendezéseket telepítettek, idén pedig a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítésébe fognak.

Egyed Gyula önkormányzati képviselõ, Vigh László országgyûlési
képviselõ, Fonyadt Róbert polgármester, Horváth László

önkormányzati képviselõ, Tóth Péter alpolgármester

HOGY MÉG ÉLHETÕBB LEGYEN…

Szentgyörgyvári tanácskozás
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Nagykanizsán a gazdaságot a
jelenlegi nehéz helyzetben két
ipari park, a már megtelt északi
és a nemrégiben átadott új kele-
ti tartja víz fölött, azonban a jö-
võbeni fejlõdés irányát a jó elhe-
lyezkedésébõl és ipari-gazdasági
kultúrájából adódó potenciál je-
löli ki, mely további két ipari
park kialakítását rajzolja fel, szi-
gorúan a fenntarthatóság, a kör-
körösség jegyében – mondta el
Balogh  László polgármester a vá-
ros jövõbeni lehetõségeit értéke-
lõ elõretekintésében.    

– Számos probléma nehezíti
jelenleg a térség, de mondhat-
juk, a nyugati világ társadalmait,
gazdaságát. Kanizsának milyen
válaszai vannak egy ilyen hara-
pófogó-helyzetben?    

– Nagykanizsát is mélyen érin-
tik mind a járvány teremtette,
mind pedig a háború okozta sú-
lyos energetikai, gazdasági krízis
következményei. Egyetlen „sze-

rencsénk” ebben a nehéz helyzet-
ben, hogy városunk fejlõdését
megalapozta az elmúlt évtized, hi-
szen 2010 után fejlesztések soka-
sága indult el. A beruházásokat

tekintve felszállóágban vehettem
át a stafétát a korábbi jobboldali
vezetéstõl, mivel számos építke-
zés zárult le addigra, de sok új le-
hetõséget és futó projektet foly-
tathattunk. Köztük az új ipari park
kialakítását, amely idõközben
megvalósult, áttörve a fejlõdé-
sünket addig gátló üvegplafont.
Amit már most igazol, hogy né-
hány hónap alatt az elsõ céges be-
település is megtörtént, sõt, to-
vábbi tárgyalások zajlanak a lehet-
séges új beruházókkal. Ez az út
tart minket pályán, azzal együtt,
hogy a közgyûlésben három éve
baloldali többség uralkodik, amely
helyzet a globális válság mellett
érzékelhetõen lassítja a város fej-
lõdését. 

– Milyen lépésekkel próbálnak
mégis elõre haladni?

– A továbblépéshez nagy szük-
ség van a beütemezett logisztikai
fejlesztésekre, azok adhatnak

újabb lökést a városnak. Elindult
ugyanis az Egerszeggel összekötõ
74-es út négysávosításának terve-
zése, amely az északi irány bekap-
csolását erõsíti, megépülhet az új
Mura-híd, amely kinyitja a déli te-
rületeket, és kormánydöntés van
a Zalaszentiván-Nagykanizsa vas-
útpálya villamosításáról, ami a te-

herszállítás lehetõségeit bõvíti.
Így elérhetjük, hogy a hat út ke-
resztezõdésében álló Nagykani-
zsa, újabb ipari parkok kialakításá-
val a logisztikai központ szerepét
valóban betöltse. 

– E terv megvalósításában mi-
lyen fázisban állnak most?

– Már folyik a déli elkerülõ út
tervezése, ami a terveink szerint
kijelöli a déli ipari park helyét, me-
lyet a körforgásos gazdaságra
épülõ tudományos ipari park egé-
szíthet majd ki nyugatról. Ennek
elõkészítése is zajlik már, de sok
jogi-adminisztratív jellegû felada-
tot kell még megoldani. Ezzel
együtt Kanizsa az ipari parkok
gyûrûjében, de mégis a "zöld",
körforgásos utat járva tudna to-
vább fejlõdni a következõ évtize-
dekben. Hiszen városunk ipari-
gazdasági hagyományának fontos
pillére a vízkezeléssel kapcsolatos
szakmai tudás és vállalati potenci-
ál, melynek eredményeként a vál-

lalati szektor, a Pannon Egyetem
és az önkormányzat együttmûkö-
désének köszönhetõen egy kuta-
tó-fejlesztõ központ már létre is
jött, amely e terület tudásgyarapí-
tó szerepét erõsíti. Ez a szerep
gyarapodhat tovább, amelynek
egyik ága a körforgásos gazdaság
és az ahhoz kapcsolható Science
Park kialakítása. Ez az irány hosszú
távon megoldás a városnak és a
zöldülõ gazdaságnak egyaránt.

– Az elmúlt évek, évtized be-
ruházásai, más jellegû fejleszté-
sei megtérülnek a városnak? 

– Az eltelt években megszépül-
tek Nagykanizsa bel- és külterüle-
tei, a Csónakázó-tó szabadidõ-
parkká változott, megépült a szá-
mos rendezvényt sikeresen meg-
szervezõ Kanizsa Aréna, ami a
sportéletet is elõbbre mozdítja.
Mindez a turizmus fejlõdésének
lehetõségeit bõvíti. Az elmúlt
években az idelátogatók, átuta-

zók száma triplázódott, ami jó jel,
mégha alacsony bázisról indul-
tunk is. A legnagyobb erõsségünk
mégis a történelmi hangulatú esz-
tétikus belváros, és fõként, azt ki-
egészítve a tiszta levegõjû Csótó,
mely Kanizsa ékköveként mára
igazi pihenõövezetté alakult. Talál-
ható ott egy 4,5 kilométer kerék-
pározásra és kocogásra alkalmas
sétány, a parkerdõben pedig szá-
mos trekking és nemzetközi szín-

vonalú XCO-pálya. A vízre vágyó
látogatók pedig vízibiciklit, csóna-
kot, kajakot kölcsönözhetnek, a
gyerekek a város legnagyobb,
többgenerációs játszóterén kap-
csolódhatnak ki. A tó keleti felén
pedig ott tornyosul a Dunántúl
legmagasabb, 48 méteres kilátója,
melyrõl feltárul a tó és regénybe
illõ környezetének lenyûgözõ lát-
ványa. Érdemes tehát ellátogatni
az ország egyik legzöldebb váro-
sába, Nagykanizsára.

Nagykanizsa az ipari parkok gyûrûjében

Balogh László polgármester

A Kanizsa Aréna impozáns épülete

Kézilabda-meccs az arénában

A Csónakázó-tó

Az ünnepségen dr. Gelencsér
András, a Pannon Egyetem rektora
köszöntötte elsõként a végzett
hallgatókat. Kiemelte, hogy a hall-
gatók olyan útravalót kaptak, ami
egy életen át elkíséri majd õket.

– A Pannon Egyetem Zalaeger-
szegi Egyetemi Központja együtt
lélegzik a megyeszékhellyel és a ré-
gióval. Tevékeny részese a régió
gazdasági életének és osztozik a si-
kerekben. A ma átvett oklevelükkel
a tudás megszerzésének képessé-
gét és felelõsségét is kézhez kap-
ták, amit szakmai pályafutásuk vé-
géig gyakorolniuk kell – fogalma-
zott dr. Gelencsér András.

A kampusz fõigazgatója, a Pan-
non Egyetem stratégiai rektor-
helyettese, dr. Németh István útra-
valóként elmondta. hogy a jövõ a
helyes döntéseken és a most vég-
zett hallgatók felelõsségteljes mun-
káján múlik majd.

– Átadtuk azt a tudást, ismere-
tet Önöknek, amivel kezdhetnek
valamit az életükben. Lesznek célja-
ik, kijelölt irányok. Önök most 63
célt fognak képviselni, mely Zala-
egerszeg és Zala vármegye fejlõdé-
sének irányát fogják meghatározni
– mondta a fõigazgató.

Dr. Palányi Ildikó, a Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg dékánja köszöntõ-
jében kiemelte, hogy az ünnepély

azt is jelzi, hogy hallgató és oktató
közös munkája sikerrel zárult.

– Képzéseinkben nagy hangsúlyt
fektetünk azoknak a képességek-
nek az elsajátítására, amely megha-
tározza majd az életüket: a rugal-
masságra, az alkalmazkodóképes-
ségre, a problémamegoldásra, a
kreativitásra és a lényeglátásra.

Dr. Németh Sándor, a Mérnöki
Kar dékánja megköszönte a támo-
gatást, hiszen mint fogalmazott, a
Mérnöki Kar oktatási és kutatási
eredményeit nem érhette volna el
az önkormányzat, a partnervállala-
tok és a duális cégek segítsége nél-
kül. Vigh László országgyûlési képvi-

selõ, miniszteri biztos a kreativitást
emelte ki köszöntõjében. Arra kérte
a fiatalokat, hogy legyen bennük
akarat és elszántság. Ehhez az
egyetem megfelelõ alapokat adott,
de csak a szorgalmukon múlik majd
hova jutnak az életben. Dr. Vadvári
Tibor, Zalaegerszeg alpolgármeste-
re arról beszélt, hogy az alkalmaz-
kodás készsége és az alázatos mun-
ka sikerre vezetett, hiszen a kezük-
be vehetik az oklevelüket a fiatalok.

A búcsúztató hallgatók nevében
Farkas Tamás, mechatronikai mér-
nök alapképzési szakos hallgató, a
PE HÖK ZEK elnöke osztotta meg
gondolatait. A búcsúzó hallgatók
nevében Dömötör Dorina, gazdál-

kodási és menedzsment alapképzé-
si szakos hallgató köszönt el az iok-
tatóktól és diáktársaktól.

Az ünnepség végén a hallgatók
átvették oklevelüket. A gazdálkodá-
si kar 16 hallgatója duális tanúsít-
ványt is kapott mellé. 

ZEK

ÜNNEPSÉG A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONTBAN

Átvették diplomájukat a végzõsök
Zsúfolásig megtelt a kampusz nagyelõadója végzett hallgatókkal,

rokonaikkal, barátaikkal és meghívott vendégeikkel. Együtt
köszöntötték a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
diplomaátadó ünnepélyén a most végzett 63 hallgatót. Közülük 55-
en a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg valamely szakán, míg 8-an a
Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet mechatroni-
kai mérnöki alapképzési szakán szereztek oklevelet.
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Dr. med. habil. Gasztonyi Beá-
ta PhD történelmi párhuzamot
vont annak okán, hogy az idén
175 éves kórház alapítása egybe-
esik az 1848/49-es magyar forra-

dalommal és szabadságharccal,
nemkülönben az ápolás és az or-
vostudomány fejlõdésével. Mint
mondta, akkor a tüdõgyulladás
még az életerõs emberek számá-
ra is életveszélyt jelentett. Az
ápolók sokszor egymástól lesték
el a teendõket, vagy tapasztala-
taikra, ösztöneikre támaszkod-
tak. Eltelt 175 év, a tudás gazda-
godott, hiszen napjaink ápolói-
nak képzettsége messze túlmu-
tat az elõdöknél. A lélek igényei
viszont nem változtak, az ápoló-
tól ma is támogatást, segítséget

vár a rászoruló. Határozottan és
rendkívüli odafigyeléssel végzik
feladataikat, és mindig a gyõztes
oldalra kívánják átsegíteni a be-
tegeket. Jó ügyért küzdeni min-

dig népszerû. Nem véletlen,
hogy közkedvelt téma az ápolás
és a gyógyítás. A fõigazgató pél-
daként említette a kórházsoroza-
tokat, amelyek rávilágítanak arra
is, hogy ápolóként dolgozni igen-
is menõ. Tetteik értéke becsülen-
dõ, ezért köszönet illeti a munká-
jukat, hangsúlyozta végül 

A Magyar Országgyûlés 2014-
ben nyilvánította február 19-ét –
Kossuth Zsuzsanna születésnek
évfordulóját – a magyar ápolók
napjává. Az elsõ magyar fõápoló-
nõ 70 tábori kórházat szervezett

felszereléssel, ápolónõkkel a sza-
badságharc idején. Figyelmet for-
dított a sebesültek lelkiállapotára,
nem tett különbséget, ugyanúgy
gondozta az osztrák hadifoglyo-
kat, mint a magyar sebesülteket.
Kossuth Lajos húgának életútját
Dancs Jenõ ápolási igazgató is-
mertette. Kossuth Zsuzsanna a
magyar nõkhöz intézett felhívását
Varga Szabó Veronika, az Intenzív
terápiás osztály orvos-írnoka ol-
vasta fel.

Az ünnepség a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház által adomá-
nyozott Kossuth Zsuzsa Emléklap
átadásával folytatódott. Az elis-
merésben idén is hárman része-
sültek: Kerkai Edit, a Gyermek-
osztály PIC részlegének ápolója.
A felsõfokú csecsemõ- és gyer-
mekápolói képesítéssel rendelke-
zõ kolléga a koraszülött-mentõ-
szállításban is részt vesz. Passné
Horváth Piroska, a kardiológiai
osztály asszisztense. Humánus,
igényes és megbízható ápoló-
ként tudományos elõadással rep-
rezentálja szakmai tudását és a
kardiológiai osztály munkáját.
Tálosi Ferencné gyógyszerellátási
szakasszisztens, aki magas szín-
vonalon, példamutató precizitás-
sal látja el feladatait a kórház
gyógyszertári központjában.

Millei Rózsa, a szívsebészet
diplomás ápolója Magyar Ápolási
Egyesület országos vezetõségé-
nek Elismerõ Díszoklevelét ve-
hette át Boros Károlynétõl, a
szervezet zalai vezetõjétõl. A bu-
dapesti ünnepségen ugyanebben
a kitüntetésben részesült Kovács
Ildikó, az II-es belgyógyászat ve-
zetõ ápolója.

A rendezvényen a Pálóczi Hor-
váth Ádám Alapfokú Mûvészeti Is-
kola növendékei muzsikáltak.

– liv –

KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKLAP A LEGKIVÁLÓBBAKNAK

Ápolóként dolgozni igenis menõ
Az ápoló ma is kulcsfigura, akitõl támogatást, segítséget vár a

rászoruló, fogalmazott köszöntõjében a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház fõigazgatója a magyar ápolók napja alkalmából rendezett
ünnepségén, amelyen három szakdolgozó tevékenységét ismerték
el Kossuth Zsuzsanna Emléklappal.

Tavaly novembertõl vezették
be a Pelikán-napot, ami azt jelzi,
hogy a kötelezõ, 56 napos kivá-
rási idõ letelt, és az e-mailben
kiküldött értesítés napjától a
donor újra jelentkezhet vér-
adásra. Miért nevezték el ezt a
napot a pelikánról, a Magyar Vö-
röskereszt Zala Megyei Szerve-
zetének igazgatójával folytatott
beszélgetésünkbõl ez is kiderül.

A Vöröskereszt hagyományos
feladata a véradás szervezése, a
véradók toborzása, hogy minden
vércsoportból megfelelõ meny-
nyiségben álljon rendelkezésre
vérkészítmény, és ezért minden
megyei szervezetnek éves tervet
kell teljesítenie – mondta Baracs-
kai Józsefné, a zalai szervezet
igazgatója. – Az elmúlt évben
összesen 10210 fõt hívtunk be.
Az év elején még a járvány, majd
a meghûléses megbetegedések,
õsztõl pedig az energiaárak
emelkedése vetette vissza a vér-
adási kedvet, illetve szûkítette a
kihelyezett véradások lehetõsé-
gét. Ennek ellenére közel 97 szá-
zalékot teljesítettünk. Havonta
700 és 900 közötti fõt hívtunk
véradásra. 2022-ben a véradók
száma a 2021-es évhez viszonyít-
va 1294 fõvel magasabb volt.  

Komoly szervezõmunkára volt
szükség ehhez az eredményhez,
hiszen a kiesõk helyett új helyszí-
neket kellett keresni, illetve
egyes helyszíneket össze kellett
vonni. Az mindenképpen említés-
re méltó, hogy több településen
is sikerült feléleszteni a véradási
kedvet. Évek óta számolnunk kell
a lakosság elöregedésével. Zala
268 ezer lakosának 30 százaléka
nyugdíjas, 18 százaléka gyerek, a
közte lévõ korosztály jöhet szó-
ba. Ez csak részben igaz, mert
egyre többen szenvednek vala-
milyen betegségben. Vért pedig
csak egészséges ember adhat. Az
egészségügy részérõl egyre na-

gyobb igény mutatkozik az irá-
nyított véradások lebonyolítására
is. Ekkor a mûtétre kerülõ sze-
mélynek a mûtét típusától füg-
gõen bizonyos mennyiségû vért
ad egy családtag, a beteg közvet-
len környezetébõl valaki, vagy a
Vöröskereszt.  

Idén is két alkalommal szerve-
zünk véradóhetet, úgynevezett
retro véradásokat Nagykanizsán
és Zalaegerszegen. Nyáron azért,
hogy a szabadságolások, nyaralá-
sok ideje alatt is megfelelõ
mennyiségû vérkészlet álljon
rendelkezésre, illetve ugyanezzel
a céllal hívjuk az önkéntes vér-
adókat a karácsonyi ünnepek
elõtt. A zalai vöröskereszt min-
den véradónak egy kis tárgyi
ajándékkal kedveskedik. Jó látni,
hogy a települési alapszerveze-
tek virslivel, lángossal, kürtõs ka-
láccsal vagy éppen péksüte-
ménnyel készülnek.   A véradás-
nak ezért tanúsíthatunk közös-
ségformáló erõt.

A lehajtott csõrével begyébõl
fiókáit etetõ pelikánról az a le-
genda született, hogy mellkasát
felszakítva saját vérével táplálta
kicsinyeit. A madár emiatt vált az
önzetlen szeretet jelképévé, és
így a Vöröskereszt, illetve a vér-
adás egyik szimbólumává. Ki kell
emelnünk dr. István Lajos (1922-
2007) szombathelyi tudós-or-
vost, aki a világháborút követõen
megszervezte a magyar vérellá-
tást, és hazánkban elsõként ala-
pított önálló hematológiai osz-
tályt. A szombathelyi vérellátó
épületén ott van a pelikán, és ta-
valy március óta emléktáblája is.
A pelikán a Magyar Vöröskereszt
korábbi kongresszusaira készített
plaketteken is megjelenik, ne-
künk is van egy ilyen, amely a
harmadikra készült 1969-ben. A
vízimadár pedig a tavaly õsszel
bevezetett Pelikán-nappal egy új
fogalmat kapott. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

Véradás és a Pelikán-nap

(Folytatás  az  1.  oldalról)
A mentõautó különlegessége,

hogy például ikerszülés esetén a
két csecsemõt egyszerre tudják
beszállítani egy kórházból a zala-
egerszegi Perinatális Intenzív
Centrumba. Az egyik inkubátor-
ban a legmagasabb mûszaki és
orvos-technológiai követelmé-
nyeknek megfelelõ ellátás, míg a
másik inkubátorban szubintenzív
szintû ellátás biztosított számuk-
ra. Az intenzív inkubátor hazánk-
ban egyedülálló teljesen automa-
ta hordszerkezetét az alapítvány
és a mentéstechnikai eszközökkel
foglalkozó Ambu-Box Kft. közösen
fejlesztette ki. Lélegeztetõ beren-

dezése svájci csúcstechnológia,
inkubátora szintén csúcsminõség,
ilyent használnak az amerikai
légimentõk. Sikerült olyan innová-
ciót végrehajtani, amelyre eddig a
kilenc hazai koraszülöttmentõ
centrum egyikében sem volt le-
hetõség, hangsúlyozta az osztály-
vezetõ fõorvos.

A Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány hiány-
pótló feladatokat lát el a nyugat-
magyarországi régióban a
koraszülöttmentés, valamint a
gyermekintenzív ellátás és a gyer-
mek-rehabilitáció területén. Biz-
tosítja a koraszülöttmentõ autó
személyzetét és mûködését. A ré-

gi jármûvel az elmúlt 13 évben
több mint 1500 alkalommal men-
tettek gyermekéletet. Elhangzott,
a koronavírus-járvány nemcsak az
alapítványi bál megrendezését
gátolta meg az elmúlt két évben,
hanem hátráltatta a gyermek-re-
habilitációs központ kialakítását is.
De csak egy idõre, hiszen zajlik a
kezelõk kialakítása a szintén az
alapítvány által létesített baba-
mamaházban. A kültéri rehabilitá-
ciós park építése pedig hamaro-
san kezdõdik, amely lehetõvé te-
szi, hogy a kezelés miatt hónapok-
ra kórtermekbe zárt gyerekek
kint, a szabad levegõn tudjanak
tartózkodni, gyógyulni. 

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ, minisz-
teri biztos százezer forintot aján-
lott fel a koraszülöttmentõ ala-
pítvány részére és prof. dr.
Palkovics László fõvédnök nevé-
ben mondott köszöntõt. 

Az elismeréseket Peresztegi
Imre, az alapítvány kuratóriumá-
nak leköszönõ elnöke valamint
Nagy András új kuratóriumi elnök
adta át. Tóth Anikó védõnõ Lel-
kes segítõ díjat vehetett át. Tün-
dérkéz nõvér-ösztöndíjban része-
sült Maár Andrea Zsófia csecse-
mõ- és gyermekápoló, sürgõssé-
gi szakápoló, Vargáné Németh
Krisztina csecsemõ- és gyermek-

ápoló, valamint Zsohárné Né-
meth Tünde csecsemõ- és gyer-
mekápoló. Gyógyító mosoly díj-
ban és Hûséggel az itthoni
gyermekgyógyászatért orvos-

ösztöndíjjal jutalmazták dr. Be-
regszászi Andrea csecsemõ- és
gyermekgyógyász fõorvost, neo-
natológust.

Antal Lívia

ÁTADTÁK AZ ÚJ KORASZÜLÖTTMENTÕ AUTÓT AZ ALAPÍTVÁNYI BÁLON

Egyszerre két baba is szállítható

Maár Andra Zsófia, Nagy András, Vargáné Németh Krisztina, 
(az alapítvány kabalamacija), Tóth Anikó, 
dr. Gárdos László, dr. Beregszászi Andrea, 

Peresztegi Imre és Zsohárné Németh Tünde

Elöl dr. Gasztonyi Beáa, Kerkai Edit, Tálosi Ferencné, 
Millei Rózsa, Boros Károlyné, 

hátsó sor: Passné Horváth Piroska, Kovács Ildikó, Dancs Jenõ

Március 4. szombat 10 óra: Gyümölcsözõ kiskertek elõadás-sorozat

Március 8. szerda 10 óra: Kézmûves hagyományok átörökítése a
Göcseji Tudásközpontban

Iskolai, óvodai csoportoknak a hagyományos kézmûves mesterségek
bemutatása. Gyermekeknek ingyenes részvétellel. 

Március 10. péntek 13–18-ig:
Kézmûves nõk régen és ma hagyományõrzõ rendezvény és Helyi
termék vásári forgatag
Kézmûvesverseny, mesterségbemutatók, kézmûves játszóház

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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Megtartotta hagyományos
évindító szakmai rendezvényét
a Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamara Zala
Vármegyei Szervezete február
elején. A zalaegerszegi Ke-
resztury Dezsõ VMK adott helyt
az eseménynek, amely nagy ér-
deklõdésnek örvendett a zalai
növényorvosok körében.

A kétnapos szakmai nap te-
matikája az volt, hogy csak a
növényvédõszer-, mûtrágya-,
lombtrágya- és kondicionálókat
gyártókat, egyszóval a mezõgaz-
dasági inputban és technológiák-
ban érdekelt gyártókat és forgal-
mazókat hívtunk meg elõadó-
ként, mondta Dr. Varga Zsolt, a
Zala vármegyei szervezet elnöke.
A tagság kérése is ez volt, miután
tavaly november 28-a és decem-
ber 2-a között megtartottuk a
növényvédelmi szakemberek en-
gedélyeinek meghosszabbítását
szolgáló 40 órás továbbképzést.
Ez egy teljesen szakmai rendez-
vénysorozat volt, amelyen a
gyártók nem vettek részt. A feb-
ruár elejei kétnapos szakmai na-
pot is nagy érdeklõdés kísérte.
Egy-egy napon 60-70 fõ kísérte
figyelemmel a növényvédõszer-
és vetõmag-kínálatról valamint a
technológiai ajánlásokról szóló
elõadásokat. A rendezvényt beje-
lentettük a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamarához akkreditációra,
így egy-egy napon két-két, ösz-
szesen négy kreditpontot kap-
hattak a NAK-nál regisztrált szak-
tanácsadók. 

Tavaly megtartottuk a 40
órás szakmérnök-továbbkép-

zést, amellyel zártuk az évet.
Idén februárban folytattuk a
képzések szervezését. Elsõként
a „zöld könyvek” meghosszab-
bítását szolgáló 8 órás növény-
védelmi továbbképzéseinket
rendeztük meg Zalaegersze-
gen, Nagykanizsán és Gyenes-
diáson, összesen 310 fõ részvé-
tele mellett. A „zöld könyvek”
megszerzését szolgáló 80 órás
növényvédelmi továbbképzé-
sünkre a túljelentkezés miatt
két alkalommal kerítettünk
sort. Az elsõ tanfolyam február
22-én vizsgával fejezõdött be, a
másik pedig március 16-án zá-
rul. Mindkét tanfolyam eseté-
ben a II-es forgalmi kategóriájú
növényvédõ szerek kereskedel-
mére és vásárlására, valamint
az I-es kategóriájú készítmé-
nyek felhasználására feljogosító

igazolványokat szerezhetik
meg a hallgatók.

A továbbképzések és szakmai
napok év végi és éveleji meg-
szervezésével valóban mozgal-
mas idõszakon vagyunk túl. Már-
ciusban tartjuk meg szerveze-
tünk éves közgyûlését, amelyen
döntünk az éves sportnap meg-
rendezésérõl is. Örömünkre szol-
gál, hogy nagyszabású rendez-
vénnyé nõtte ki magát. Ezt iga-
zolta vissza a tavalyi sportnap és
futballkupa, amely országosra si-
keredett, hiszen tizenegy vár-
megyei szervezet képviseltette
magát. Ha a közgyûlés megsza-
vazza az idei sportnapot, akkor
augusztus utolsó péntekjén tart-
juk meg a szokott helyszínen, a
MATE keszthelyi Georgikon
Campusának sporttelepén. 

– AL –

Szakmai nap és továbbképzés

Tavaly a Belügyminisztériumtól
elnyert támogatásból a Fõ utca
buszmegállótól induló szakaszától
aszfaltoztuk le az Új utca burkola-
tát teljes hosszban. A Magyar Falu
Program (MFP) keretében kistrak-
tort, bozótvágót, fûnyírót, moto-
ros láncfûrészt, rézsûvágót és só-
szórót szereztünk be. Nagy figyel-
met fordítunk a közterületek
rendbetételére, a település virá-
gosítására. A Start közmunka-
programban résztvevõk végzik
ezt a munkát, melyben nagy se-
gítségükre vannak a beszerzett
eszközök. Ültetnek krumplit is,
amit kiosztunk a lakosságnak egy
nagy élelmiszercsomag mellé a
szociális keretbõl karácsony és
húsvét elõtt. Tûzifát is kapott
minden család. Ez idén is így lesz. 

Az MFP-bõl elnyert támogatás-
ból vásároltunk egy elhagyott in-
gatlant. Az épületben egy közös-
ségi teret szeretnénk létrehozni,
ahová átköltöztetnék a könyvtá-
rat az önkormányzati hivatalból.
Itt tartanánk meg a nagy népsze-
rûségnek örvendõ karácsonyi és a
húsvéti kézmûves foglalkozáso-
kat. Rekonstrukciójához pályázati
lehetõséget várunk. Terveztük a
hivatal épületének felújítását is,
de sajnos nem kapott kedvezõ bí-
rálatot pályázatunk. Szeretnénk
megvásárolni egy régi istállóépü-
letet, amely építészeti stílusában
is kitûnõ helyszíne lenne egy táj-
háznak, ahol egyben tudnánk kiál-

lítani a sok, összegyûjtött korabe-
li eszközt és tárgyat.

Az elmúlt évben a rossz idõjá-
rás miatt el kellett halasztani a
gyereknapot, amit késõbb a bú-

csúval együtt tartottunk meg júli-
usban. Ez idén sem lesz másképp.
Tavaly alapítványunk elnökének
halálos autóbalesete miatt le-
mondtunk a falunapról, amelynek
idén ismét helyt adunk augusz-
tusban. Zalaigricén mindössze
110-en élnek. Kis közösség, így
igyekszünk odafigyelni mindenki-
re, különösképpen a gyerekekre.
A karácsonyi ünnepségen szoktuk
kiosztani az újszülöttek egyszeri
támogatását, ami tavaly elmaradt,
mert nem született baba. A böl-
csõdéseknek, az óvodásoknak, az

általános és a középiskolába já-
róknak beiskolázási támogatást
adunk, az iskolásoknak két alka-
lommal, minden tanév elején és
végén. A helyi közösség erõsítése
mellett külkapcsolatot is építünk,
az erdélyi, magyarlakta Csíkvere-
bes lesz a testvértelepülésünk,
mondta el a polgármester.

Zalaigrice nemzetközi hírnév-
nek is örvend, mert a kis zalai falu
Tunkel Nándor paralimpiai bronz-
érmes erõemelõ otthona. Tavaly a

grúziai Paraerõemelõ Európa-baj-
nokságon a negyedik helyen vég-
zett, a Dubajban rendezett világ-
bajnokságon 159 kilogrammos
nyomásával harmadik lett, amely-
lyel a világranglista negyedik he-
lyén áll, és amellyel kvótát szer-
zett a 2024. augusztusi párizsi
paralimpiára. Elmondta, idén a
Zalaigrice kupa helyett a szövet-
ség felkérésére háromnapos, csa-
patépítõ edzõtábort szervez a vá-
logatott tagjainak, amely szintén
érdekes program lehet a sportág
iránt érdeklõdõknek. 

Zalaigrice példát mutat

– Azt gondolom, hogy 2022-
ben az infláció emelkedése elérte
a csúcsát, így idén már nem szá-
molunk jelentõs növekedésével.
Remélhetõleg csökkenek a ter-
mény felvásárlási árak, amely költ-
ségeinket is csökkenti a takar-
mánygyártás oldalán. Várhatóan
az energiahordozók árai is beáll-
nak viszonylag normális szintre, de
nyilván nem fognak visszaállni a
háború elõttire. Mindezek tükré-
ben biztonságosabban folytatható
az üzleti tevékenység. Szükség is
van erre, mert az inflációt nagyon
gerjeszti az élelmiszerárak elsza-
badulása. Ha ez visszaáll, akkor
idén már nem kell olyan mértékû
inflációs nyomással számolni, mint
2022-ben. A fizetések reálértéke
tartós maradhat, és akkor tudnak
vásárolni az emberek. Egyébként
nálunk nem volt tapasztalható a
kereslet visszaesése, sem a liszt,
sem a takarmány tekintetében. A
malom és a keverõüzem a szokott
módon mûködött illetve mûködik,
vagyis három mûszakos munka-
rendben. 

A tüskeszentpéteri liszt to-
vábbra is lesz az üzletekben,
ahogy ezt már megszokták a há-
ziasszonyok és a pékek. Ahogy az
is lenni szokott, hogy Zalában vá-
sároljuk fel a malom kapacitásá-
hoz szükséges búzamennyiséget.
Tavaly is jó minõségû, és ami fon-
tos, hogy egészséges búzát tárol-

tunk be. Ezt azért emelem ki,
mert az Alföldet sújtó aszály ked-
vezett az ottani búzákban a pe-
nészgombák szaporodásának, és
az általuk termelt aflatoxin
szennyezõdés kialakulásának. Itt
Zalában a csapadéknak köszönhe-

tõn jó állapotban vannak az õszi
vetések. Ha tavasz is esõs marad,
akkor nagyon szép búzatermés
várható. Így minden reményünk
megvan arra, hogy idén is mi-
nõségi tüskeszentpéteri liszteket
állítsunk elõ, amelyek a sütõipari
felhasználás tekintetében a B1 és
az A2 minõségi csoportba tar-
toznak. 

A Magyarok Kenyere – 15 mil-
lió búzaszem jótékonysági prog-
ramban idén is részt veszünk.

Amellett, hogy gyûjtõpont va-
gyunk, az adományként felaján-
lott búzát malmunkban õröljük
meg, továbbá helyt adunk a bú-
zagyûjtõ napnak augusztusban.

– Milyen beruházásokat ter-
veznek?

– Támogatást nyertünk beru-
házásokra, melyek jelenleg építé-
si engedélyeztetési eljárás alatt
állnak. Új végtermék tartálycso-
portot létesítünk a keverõüzem-
ben, és felújítjuk a dercés gyártó-
vonalat. Két állattartó telep kor-

szerûsítésére benyújtott pályáza-
tunk is eredményes volt. Jelenleg
a somogyi Jákó községben lévõ
baromfi telepünket újítjuk fel. Ha
elkészülünk ezekkel a beruházá-
sokkal, akkor 2024-re 6 millió
csirkét és 500 ezer pulykát fo-
gunk elõállítani a több mint hat-
van saját telepen. Ezen kívül egy-
millió pulykát látunk el takar-
mánnyal a Dunántúlon – mondta
Király László.

Antal Lívia

A KÖZKEDVELT TÜSKESZENTPÉTERI LISZT

Zalai búzából készül
A Zala-Cereália Kft. a járványhelyzet és a háború okozta gazda-

sági recesszió közepette is jól vette az akadályokat, így eredmé-
nyes évet tudhat maga mögött a 2022-es esztendõvel. Milyen kilá-
tásokkal tekintenek az idei évre a közkedvelt Tüskeszentpéteri lisz-
tet elõállító cégnél? – KKiirráállyy  LLáásszzllóó ügyvezetõ igazgatót kérdeztük.

A Közös Agrárpolitika Stratégi-
ai Terv keretében, az EMVA Irányí-
tóhatóság elõzetes LEADER HACS
elismerésekrõl szóló közleménye
2023. január 17-én jelent meg. Ez
magában foglalja a LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési
Stratégiáinak elkészítéséhez nyúj-
tandó támogatás alapjait, vala-
mint a LEADER Program 2023-

2027 közötti idõszakra vonatkozó
fõ szabályait. Folytatva a 2014-
2020-as programozási idõszak
gyakorlatát, a LEADER beavatko-
zás területi hatálya már mûködõ
vagy megalakuló Helyi Akciócso-
portok (HACS) kaphatnak támoga-
tást. Dr. Csikós Andrea Dóra mun-
kaszervezet-vezetõ elmondta, a

Közép-Zala Gyöngyszemei Helyi
Akciócsoport is kezdeményezett-
je az intézkedésnek. A 2013 óta
mûködõ szervezetük négy új tele-
püléssel (Alsórajk, Pusztaszent-
lászló, Tilaj és Ligetfalva) bõvült,
így összesen 36 önkormányzat
vesz részt benne. Az egyesület a
tagfelvételrõl jelentést nyújtott
be az Agrárminisztérium irányító-

hatóságához, amit január 31-ig
kellett megtenni. Mindeközben
január 15-ei határidõvel a 2023-
2027 közötti idõszakra vonatkozó
helyi fejlesztési stratégia terveze-
tét is be kellett küldeni ahhoz,
hogy az egyesület megkapja az
elõzetes LEADER HACS elismerést.
Az Agrárminisztérium bírálja el a

kérelmet, ami nyár végére várha-
tó. Amikor ez megtörténik, csak
ezt követõen tudja az akciócso-
port, 2024-tõl kezdõdõen a helyi
felhívásokat meghirdetni.

Addig is van teendõ, hiszen
idén még a maradványforrások
lekötése a feladat, amit mintegy
120 millió forint keretösszegben
hirdetett meg az akciócsoport az
önkormányzatok és a civil szerve-
zetek számára. Február elejéig 78
millió forint értékben érkeztek be
pályázatok, amelyeket június 30-
ig lehet benyújtani. Kisebb építke-
zésekre, felújításokra, valamint
adminisztratív feladatok ellátását,
rendezvények megtartását illetve
külsõ helyszínek rendbetételét
szolgáló eszközök és gépek, to-
vábbá bútorzat beszerzésére le-
het támogatást igényelni. A bírá-
lat szakaszosan történik, a sza-
kaszhatár zárása a hónap utolsó
napja. Fontos az is, hogy a meg-
valósításra 12 hónap áll rendelke-
zésre az eredményes pályázók-
nak. A viszonylag rövid határidõ
miatt a felújítások helyett inkább
a beszerzésekre törekedjenek,
hívta fel a figyelmet a munkaszer-
vezet-vezetõ. Példaként említet-
te, hogy eddig többek között lap-
top, hangosító berendezés, köz-
terület-karbantartó gépek meg-
vásárlásához nyertek támogatást.

Az új LEADER programozási
idõszak mottója: Megújuló vidék,
megújuló települések, megújuló
vállalkozások. Ennél fogva a ha-
gyományos gép- és eszközbeszer-
zések mellett az innovatív, a meg-
újuló energiák felhasználásán ala-
puló fejlesztések támogatása él-
vez majd elõnyt, hangsúlyozta vé-
gül dr. Csikós Andrea Dóra. 

Megújuló vidék, megújuló települések
A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület évindí-

tó közgyûlést tartott tagtelepülései számára január végén
Zalaigricén, amelynek fõ témája az elõzetes LEADER HACS (helyi
akciócsoport) elismerés volt. Az ülésen tájékoztató hangzott el a
helyi fejlesztési stratégiáról, továbbá elfogadták a 2023. évi
költségvetést és munkatervet, valamint az eltelt idõszakban
végzett munka beszámolóját.

Vidám húsvéti készülõdés tavaly

Kabai Gábor, MNMNK Zala megyei szervezet titkára, országos
küldött, Simonfalvi Elemér országos küldött,

Gaál Orsolya, a Zala megyei szervezet alelnöke, országos küldött, 
Dr. Varga Zsolt, a Zala megyei szervezet elnöke, országos küldött és
Kiss Balázs, a Zala megyei szervezet oktatási bizottságának elnöke

Zalaigrice jó példát mutat arra, hogyan lehet egy kis faluban
összetartó közösséget kovácsolni. A helyieket érdeklõ programok
szervezése mellett az önkormányzat a község fejlesztésén is folya-
matosan dolgozik, amelyhez minden pályázati lehetõséget igyek-
szik megragadni. Horváth  Gyöngyi polgármesterrel az elmúlt idõ-
szak történéseirõl és a tervekrõl beszélgettünk. 

Az egyesület közgyûlése Zalaigricén
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Az indiai tulajdonú Sharda Cropchem Ltd. már
12 éve van jelen hazánkban. A dinamikusan fejlõ-
dõ cég elõbb az Egyesült Államokat majd Európát
hódította meg. A kizárólag generikumok gyártá-
sával és kereskedelmével foglalkozó cég magyar-
országi képviselete, a Sharda Hungary Kft. a har-
madik helyen áll Európában forgalma alapján. Nö-
vényvédõ szer kínálatát SSzziillvváággyyii  EErrzzsséébbeett szakta-
nácsadó ismertette a B. L. Agrokem Kft. februári
tanfolyamán.  

GYOMIRTÓ SZEREK:
A Sharda széles palettával rendelkezik a gyomir-

tó permetezõszer szerek tekintetében, húsz termé-
ket kínálva. 

Az Arnold™ gyomirtó (400 g/l flufenacet + 200
g/l diflufenican) eredményesen alkalmazható õsszel
a nagy széltippan és a magról kelõ egyszikû illetve
kétszikû gyomnövények ellen az õszi búzában, az
õszi árpában, a rozsban és a tritikáléban. Új termék
az Emcee® gyomirtó permetezõszer, amely szintén
hatékony megoldást nyújt az õszi és tavaszi kalá-
szos gabonafélékben a magról kelõ és évelõ kétszi-
kû gyomnövények ellen. 

A bentazon tartalmú Benta® 480 SL gyomirtó
permetezõszerrel hatékonyan lehet védekezni a
szójában a magról kelõ kétszikû gyomnövények el-
len. A Cash® 480 SL gyomirtó szer hatóanyaga a
dikamba. A magról kelõ és évelõ kétszikû gyomnö-
vények széles köre ellen hatékony, de egyedül csak
a kukoricában engedélyezett. Az RiNiDi™ WG
gyomirtó permetezõszer három hatóanyag, a
rimszulfuron, a nikoszulfuron és a dikamba gyári
kombinációja. Az egyszikû és a kétszikû gyomokat
irtja a kukoricában. A készítményhez a hatás foko-
zása érdekében szükséges Effect adalékanyagot
adni. Az imazamox hatóanyagú I-Maza™ 40 SL a
napraforgóban alkalmazható hatékonyan az egyszi-
kû és a kétszikû gyomok irtására. 

ROVARÖLÕ SZEREK:
Az Aceptir 200 SE hatóanyaga az acetamiprid.

Széles hatásspektrumú rovarölõ szer az õszi káposz-
tarepce rovarkártevõi ellen. A Deca® 2,5 EC ható-
anyaga a piretroid. Taglózó hatású készítmény. A
repcében kiváló a repce-fénybogár, a repceszár-or-
mányos és a repcebecõ-ormányos ellen, a kalászo-
sokban pedig a levéltetûk és a vetésfehérítõk elleni
védekezésre. 

GOMBAÖLÕ SZEREK:
A Tebusha® 25 EW gombaölõ permetezõszer ha-

tóanyaga a tebukonazol. A készítmény egyaránt ha-
tékonyan alkalmazható a kalászosok levél- és ka-
lászbetegségei, az õszi káposztarepce gombabeteg-
ségei ellen, valamint a repce fagykár csökkentésé-
re. Nagyon jó ár-érték arányú készítmény, amely
más anyagokkal is keverhetõ, például a Decával. A
Jade™ két különbözõ hatásmechanizmusú gomba-
ölõ hatóanyag, a protiokonazol és a tebukonazol
gyári kombinációja. Az õszi és a tavaszi árpa, az õszi
és a tavaszi búza, a tritikálé, a rozs és a zab, vala-
mint az õszi káposztarepce rendkívül széles hatás-
spektrumú gombaölõ szere. A tebukonazol gyorsan
szétárad a növényben, és kiemelkedõ hatékonyság-
gal bír a levélfoltosság, a lisztharmat, a gomba- és a
rozsdabetegségek ellen. A protiokonazol kicsit las-
sabban mûködik. A fuzárium megelõzésében játszik
szerepet, de ehhez jól kell idõzíteni a kezelést. A
Praktis™ új termék, hatóanyaga a protiokonazol.
Inkább csak enyhe fuzárium- vagy rozsdafertõzés
esetében alkalmazható. 

TALAJFERTÕTLENÍTÕ SZER:
Három éve van jelen a piacon a SoilGuard 1,5

GR. A piretroid típusú rovarölõ talajfertõtlenítõ
mikrogranulátum hatóanyaga a teflutrin. A készít-
mény a kukoricabogár ellen nagyon hatékony, de
eredményesen használható a legfõbb talajlakó kár-
tevõk ellen is. 

ADJUVÁNSOK:
A tökéletesebb permetezõhatás érdekében egy-

aránt javasolt a Silico, valamint az Effect adalék-
anyag használata. 

A Sharda a kukorica gyomok elleni állományke-
zelésére a Kukorica Eco Effect (Nicosh, Cash,
Effect) technológiai csomagot ajánlja. Az õszi ká-
posztarepce gyom- és rovarkártételeinek megelõ-
zésére, kezelésére a Repce Bumm Max technológi-
ai csomagot (Aceptir, Deca, Silico, Tebusha) kínálja.

A Sharda termékek nemcsak hatékonyságukban,
de ár-érték arányban is kiváló megoldásokat nyújta-
nak a termelõk számára a növényvédelemben.

SZILVÁGYI ERZSÉBET
Sharda Nyugat-dunántúli régió

+36 30 249 3100
szilvagyi.erzsebet@gmail.com

Sharda: Hatékony és költségkímélõ növényvédelem

Az idõszerû növényvédelmi teendõk mellett a
növényvédelem szabályozásának aktualitásai is szó-
ba kerültek a február közepi továbbképzésen, ame-
lyet zárásképpen Simonfalvi Elemér ügyvezetõ igaz-
gató értékelt.

A B. L. Agrokem
Kft. 3,2 milliárd forint,
míg a Gabona Gazdák
Termelõi Csoport Szö-
vetkezete 4,5 milliárd
forgalmat ért el 2022-
ban, amely mindkét
vállalkozás esetében
1-1 milliárd forintos
többletteljesítést je-
lent az elõzõ évhez
képest. Mint fogalma-
zott, az Agrokemnél
valódi növekedés kö-
vetkezett be, amit
nemcsak az áremelke-
dés okozott, hanem
az is hogy, többet értékesítettek. Ebben jelentõs té-
telt adott a mûtrágya és a növényvédõ szerek elõ-
vásárlása 2022 év végén. Kismértékben változott az
értékesítés szerkezete, hiszen korábban az árbevé-
tel nagyobb részét a növényvédõ szerek tették ki.
Jelenleg fele-fele arányban megoszlik a növényvé-
dõ szerek, illetve a vetõmag és a mûtrágya értéke-
sítése között. A szövetkezetnél az egymilliárdos
pluszbevétel egyértelmûen az áremelkedésnek kö-
szönhetõ. A termelõknél és a szövetkezetnél meg-
lévõ nagy mennyiségû készletek idén jelennek meg
forgalomként.

Simonfalvi Elemér beszélt arról is, hogy a gyártók
egy részével direkt kapcsolatban állnak, akiknek rak-
tároznak is, míg másokkal úgynevezett másodvona-

las kapcsolatban mûködnek együtt. De ez nem je-
lenti azt, hogy másodrangúak, nekik ugyanazon az
árakon nyújtanak szolgáltatást. Ennek része a finan-
szírozás bankokon keresztül, amelybe a szállítói fi-
nanszírozás is beletartozik. Mint mondta, leg-
rosszabb feltételû finanszírozás a mûtrágya esetén
van, ezzel kapcsolatban a Széchenyi kártya hitelek
igénybevételét javasolta.

A jelenlegi felvásárlási árakkal kapcsolatban el-
mondta, hogy tavaly februárhoz képest hasonló, il-
letve kedvezõbb terményárak vannak. A kukoricánál
és a repcénél árnövekedés várható, a búza és az ár-
pa esetében kivárás mutatkozik egyelõre. Inflációt

meghaladó mértékû
áremelkedés követke-
zett be tavaly a nö-
vényvédõ szereknél,
amelyek idén is 30-40
százalékkal drágulnak.
A mûtrágya ára viszont
lefelé mutat. 

Az ügyvezetõ ki-
emelte, a növényvédõ
szerekre fordított ki-
adás még az ilyen árak
mellett sem tesz ki ak-
kora volument a ter-
melési összköltség-
ben, hogy ezen spórol-
ni kellene. A gazdák

tudják ezt ellensúlyozni azáltal, hogy még nagyobb
figyelemmel törekednek a termés minõségének és
mennyiségének növelésére.

Az Agrokem zalaegerszegi telephelyén két fej-
lesztést hajt végre. Az energiafelhasználás csökken-
tése érdekében kisebb naperõmûvet létesítenek. A
másik beruházásban egy termény- és áruraktárt épí-
tenek, ami hamarosan kész lesz. A tárolókapacitás
növelése bérbe adást is lehetõvé tesz, amelynek
plusz hozadéka, hogy a helyben rendelkezésre álló
mûtrágya-, lombtrágya- és talajfertõtlenítõ készle-
tekbõl gyorsan ki tudják szolgálni partnereiket –
mondta végül Simonfalvi Elemér, aki eredményes
termelést kívánt az évre.  

Antal Lívia

A B. L. AGROKEM KFT. TOVÁBBKÉPZÉSÉN

A minõségért és a magas hozamokért
AB. L. Agrokem Kft. ismét megtartotta to-

vábbképzését integrátori köre termelõi-
nek az alsópáhoki Kolping Hotelben. A

nagy részvétel mellett zajló háromnapos rendez-
vényen a növényvédõszer- és vetõmaggyártó cé-
gek képviselõi tájékozatták a jelenlévõket ter-
mékkínálatukról és technológiai ajánlásaikról. 


