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Új kiadvány

a kisszentgróti postaládákban
Önkéntes munkával, felajánlásokból történő finanszírozással,
negyedévente tervezzük megjelentetni a városrészi
információkat, aktualitásokat bemutató kiadványunkat.
A kiadvány megtekinthető lesz az újonnan létrehozott www.kisszentgrot.hu
honlapon is. Köszönjük a Zalai Borút Egyesületnek és a Dr. Szabó Agrokémiai
Kft.-nek, hogy közreműködésükkel, illetve finanszírozásukkal lehetővé tették az
első megjelenést!
			
Szabó Tibor, szerkesztő

Városrészi tanácsadók
Kisszentgrótért

A 2020. január 20-i kisszentgróti lakossági fórumon megjelent helyi
lakosok Németh Zsuzsannát és Szabó
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Tibort javasolták a városrészi tanácsdöntése alapján 2020. évtől megszűnik adói feladat ellátására. Az ezen javasa részönkormányzati működés rend- laton alapuló önkormányzati döntés
szere, helyüket 2-2 fő tanácsadó veszi alapján, a 2020-tól 2024-ig terjedő
át.
időszakban Németh Zsuzsanna a kulturális élettel kapcsolatos tevékenységek szervezésében, Szabó
Tibor pedig a városrészi üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek
koordinálásában segíti Gelencsér
István és Balogh Gábor tanácsnokok munkáját.
Munkájukat a tanácsadók kérdőíves felméréssel, valamint 2020.
február 12-én egy Városrészi Megbeszélés szervezésével kezdték azzal a céllal, hogy kiderüljön melyek a legfontosabb megoldandó
problémák, illetve fejlesztési célok
Kérjük forduljanak hozzánk bizalommal! a lakosok szerint Kisszentgróton.

2020. TAVASZI
PROGRAMOK
KISSZENTGRÓTON
03. 21. (SZ.) Lomtalanítás
04. 17. (P.) 18:00 X. Borest
04. 30. (CS.) 16:00 Májusfa állítás
05. 03. (V.)	10:00 Anyák napja
(a Templomban)
06. 05. (P.) 16:00 Gyereknap
06. 14. (V.) 15:00 Nyugdíjas találkozó
07. 04. (SZ.) 18:00 Májusfa kitáncolás

Köszönjük!

Köszönjük Sümegi Kristófnak
a kisszentgróti programok plakátjainak, valamint a szórólapok
elkészítése érdekében végzett
önkéntes munkáját!
Köszönjük,
hogy közreműködésükkel
segítették a
2020. március
7-i Nők Egészség Napja rendezvény sikeres megvalósítását:
Vári Mária, Virágh Tímea, Bődi
Ivánné, dr. Tóth Mária, Beke
Fanni, Turós Dóra, dr. Al-Yari
Mohamed, Takács Zsuzsanna,
Kocsmáros Tímea, Rádliné Katalin, Buti Renáta, Szabó Zsolt,
Németh Zsuzsanna.

Zalai Borút Egyesület
10 éve Kisszentgróton

Németh Károlyné Anikóval, a Zalai Borút Egyesület titkárával beszélgettünk az Egyesület Kisszentgróti Borházban található irodájában.

A 20 éve alakult jelenleg 92 tagú Zalai
Borút Egyesület célja a Zalai Borvidék
kulturális hagyományainak, természeti
értékeinek ápolása, megőrzése. Az Egyesület tevékenységeinek központjában a
bor és a borhoz kapcsolódó turisztikai
fejlesztések állnak. E célok elérése érdekében az Egyesület rendszeresen nyújt
be és valósít meg pályázatokat. A Kisszentgróti Borház is egy ilyen pályázatnak köszönhetően jöhetett létre 10 évvel
ezelőtt. Az akkori pályázat keretében,
Zalaszentgrót Város Önkormányzatával
szoros együttműködésben a kisszentgróti kultúrház megújult, kibővült, így
nyerve el jelenlegi formáját közel 350
négyzetméter hasznos alapterülettel.
A megújult épületben kapott helyet az
Egyesület jelenleg is üzemelő irodája,
valamint a tetőtérben és a pincében 1-1
rendezvényterem. A Borház élettel való

megtöltésében a Zalai Borút Egyesület
komoly szerepet vállalt, például egyes
bútorok beszerzésével, vagy éppen
rendszeres rendezvények szervezésével.
Minden évben itt történik meg például
Zala megye egyik legnívósabb borversenye, amelynek legeredményesebb tételei
közül kerülnek ki Zalaszentgrót Város
Borai. A borverseny nemcsak a nagyobb
borászatoknak jelent jó lehetőséget: az
Egyesület bíztatja a helyi, kisszentgróti
borászok jelentkezését is a megmérettetésre.
A Borút Egyesület Kisszentgrót városrész közösségi életének is fontos szereplője. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek támogatni például a Hagyományos
Szüreti Felvonulást, hol társfinanszírozással, hol önkéntes rendezvényszervezői tevékenységgel. Nem titok, hogy a
mostmár rendszeresen megrendezésre

kerülő tavaszi Kisszentgróti boresteken
és a hagyományos májusi Szakmai napokon is megjelennek az Egyesület által
biztosított borok, a különleges régióbeli
bortételek.
Jelenleg két pályázatuk fut. A többpartneres szlovén-magyar határmenti
együttműködési projektjük fő témája „Szőlőhegyi Piknik” borturisztikai
rendezvények. A LEADER forrásból
finanszírozott másik pályázatuknak köszönhetően gazdáknak szóló ingyenes
ismeretterjesztő előadások valósulnak
meg a Borházban.
„A Zalai Borút Egyesületnek nagyon jó
a kapcsolata Kisszentgrót városrésszel.
Ez nagy részben köszönhető annak,
hogy Kisszentgróton nagyon jó közösség,
csapat van. Az elmúlt években kölcsönösen tudtuk egymást segíteni. Nagyon jó
az együttműködés.” – emelte ki Németh
Károlyné.
Az Egyesület léte nagyban függ a pályázatoktól, folyamatosan dolgozzák ki az
újabb és újabb projekteket. Mindenesetre két évtized elteltével is hosszútávon
gondolkodnak, szeretnék a megkezdett
munkát folytatni és kisszentgróti irodájukban még évekig dolgozni a zalai borászokért, a megyéért és a városért.
„Az irodánkban szeretettel várunk mindenkit. Bárki kérhet bármilyen információt. A rendelkezésre álló eszközökkel
igyekszünk segíteni a kisszentgróti lakosokat, gazdákat. Az ajtónk nyitva áll
munkaidőben nyolctól négyig.” – zárta
szavait az Egyesület titkára.
További információ a Zalai Borút Egyesületről a www.zalaiborut.hu honlapon
érthető el.
Összeállította: Szabó Tibor

Lakossági fórum a 2020. évi tervekről
2020. március 9-én tartott lakossági fórumot Zalaszentgrót
Város Önkormányzata. A rendezvényen Gelencsér István és
Balogh Gábor tanácsnokok tartottak tájékoztatót a Kisszentgrót Városrész rendelkezésére álló források tervezett felhasználásáról: programokról, üzemeltetési feladatokról, karbantartásról és fejlesztésekről.
Ezek megvalósulásáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk
majd.
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Tavaszi feladatok a konyhakertben
Rózsa Ferencné kisszentgróti kertész tanácsai (2020. 02. 17.):
Alig múlik el az ünnepek hangulata és
már elkezdhetjük tervezgetni az új kerti
szezont, elkészítjük a vetőmag listánkat.
Ha otthon szeretnénk palántát nevelni,
március elején elvethetjük növény (pl.
zeller, szabadföldi paradicsom, paprika)
magját, amit az ablakpárkányra helyezhető edényekbe vetünk. Fagymentes időben elkezdhetjük a
gyümölcsfák metszését.
Még a vetés előtt készíthetünk vetőszalagot. 3-4
cm széles selyempapír
csíkokat vágunk, lisztből
készült csirízzel ráragasztjuk a magokat, de
már készen is kaphatóak
vetőszalagok. Ezeket a
vetés idején csak belehelyezzük a földbe, gyorsabban megy a vetés és
megspóroljuk a ritkítást.
A gyümölcsfák körüli tányért és a málna
sorokat, bogyós gyümölcsök tányérját
öntözzük be trágyalével, vessünk köréjük körömvirágot, bársonyvirágot vagy
sarkantyúkát. Ezek segítik a növényvédelmet. Ugyanezeket a növényeket a
vetemények közé is be lehet ültetni. A
veteményezésnél mindenképpen alkalmazzunk vetésforgót. A sárgarépa és a
petrezselyem laza szerkezetű talajt igényel. A vetendő területre húzott barázdába szórjunk komposztot és kevés fahamut a vetés előtt. A növénytársításban
nagyon jól kiegészíti egymást, ha hagymaféléket ültetünk a sárgarépa és a petrezselyem mellé. A fokhagyma előnye,
hogy távol tartja a kártevőket és a gombabetegségeket érdemes az ágyásokba
elszórtan ültetni belőle. A fokhagyma
többek közt ként is tartalmaz, ezért jótékony hatással van, ha a paradicsom közelébe is ültetünk. A hagyma magok és a
dughagyma barázdáit is megszórhatjuk
vetés előtt fahamuval, így elkerülhető a
növények hagymamolyosodása. A borsó soraiba szúrjunk vékony ágakat, erre
a borsó kacsaival belekapaszkodik, többet terem és könnyebb szedni.
Sokféle zöldséget termelhetünk, de aki-
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nek nincs nagy kertje, mindenből csak
annyi termeljen amennyit a család elfogyaszt. Ha kevés a hely azokat a növényeket részesítsük előnyben, amire
gyakran van szükség. A rendelkezésre
álló területen általában az ágyások kö-

zött célszerű 30 cm-es utat hagyni. Ez
megkönnyíti a magvetést, palántázást,
kapálást és a betakarítást. Mihelyt a talaj
engedi, el lehet vetni a sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó, retek, spenót magját és a hagymaféléket. Ezeknek a növényeknek a magjai nem fagyérzékenyek.
A vetés optimális ideje, amikor a talaj
hőmérséklete 10-12 celsius fok.
Minden növénynek van tenyészterülete, ha kevés magot ültetünk, nem lesz
kihasználva a terület, ha sűrű akkor
akadályozzák egymást a növekedésben.
Oda kell figyelni a vetés mélységére is.
A mélyre vetett mag lassan kel ki, a sekélyen vetett vagy ültetett palánták ki
vannak téve az időjárásnak.
A burgonya mellé nem tanácsos uborkát és tökféléket ültetni, mert hamar
megfertőződnek. A sárgarépa és a hagymaféléktől visszamaradhatnak a burgonyagumók a fejlődésben. Jó hatással van
viszont a burgonyára, ha babféléket és
káposztaféléket ültetünk a közelébe. A
palánták kiültetésekor fontos a megfelelő indítás, a jó gyökerezéshez öntözzük
be a növényeket a trágyalével.
Májusban a fagyok után ültetjük ki a
különböző tökféléket, babot és az uborkát. Ebben az időszakban már meg-

ritkíthatjuk a petrezselyem, sárgarépa,
cékla vetéseket. Szórjunk mérsékletesen
a paradicsom palánták köré fahamut,
mert a benne lévő kálium hatására erőteljesebbek lesznek a növényeink. Célszerű a paradicsomot, majd az uborkát
két-három hetente réztartalmú szerrel lepermetezni, ezt a biogazdálkodás
is engedélyezi. Vékonyan
meghinthetjük a burgonyaleveleket is fahamuval
burgonyabogár ellen.
Szárazság idején a növények termesztéséhez elengedhetetlen az öntözés.
Az uborka a legvízigényesebb növény. Víz adagolását úgy is megoldhatjuk,
hogy a sora mellé két ásónyomnyi mélyre szalmás
trágyát ásunk be, amibe
tudjuk adagolni a vizet és tápoldathoz
is jut a növény. Fontos, hogy mindig
reggel öntözzünk, mert az esti locsolás
kedvez a gombabetegségek kialakulásának. A növények napközben a napon
felmelegednek, este a hidegvíztől sokkot

Rózsa Ferencné (Andi)
Zalaszentgrót, Bercsényi
utca 13. szám alatt található
kertészetéből közvetlenül is
lehet vásárolni szezonális
termékeket! A látogatás előtt
célszerű a 30/869-6663
telefonszámon bejelentkezni,
időpontot egyeztetni.
kapnak. Az esti öntözővíz a növényeken
nem tud felszáradni és a kórokozók hamar megtelepednek. Továbbá a nedves
felület odavonzza a csigákat.
Szezonális termékeink ilyenkor: hónapos retek, új hagyma, fejessaláta, zöldborsó, sóska, eper, cseresznye, rebarbara.
Jó kertészkedést kívánunk mindenkinek!
Összeállította: Szabó Tibor

Készült 350 példányban 2020. márciusban. • Kiadja: Zalai Borút Egyesület, 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1.
Szerkesztő: Szabó Tibor, 30/327-4063 • Grafikai tervezés, kivitelezés: RENZOL Dekor Reklámstúdió, Zalaszentgrót
További információk Kisszentgrótról: www.kisszentgrot.hu, www.fb.com/kisszentgrot

2020. március

KISSZENTGRÓTI TAVASZVÁRÓ 3

Kisszentgróti vállalkozások:
Dr. Szabó Agrokémiai Kft.

Szabó Kornéllal, a kisszentgróti Városmajor utca végében telephellyel
rendelkező Dr. Szabó Agrokémiai Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
A cégünk egy 1991-ben alakult, ma 15
főt foglalkoztató családi vállalkozás.
A „szabóagrokémiát” – ahogyan „mi”
mondjuk, szüleim és apai nagyapám
alapította és kezdetekben az Ady utca
eleji garázsban működött, mint mezőgazdasági input anyag kereskedő, növényvédelmi szaktanácsadással foglalkozó vállalkozás. 1998-ban költözött ki
a cég a Városmajor utca végén található
TSZ telep elülső részére, így elindult a
Az elmúlt években a partnereinkkel közösen a Dunántúl több
részén is létrehoztunk bemutató
farmokat (Sileno® Bemutató Farmokat), ahol műtrágya és fajtareakciós, továbbá precíziós gazdálkodási kísérleteket végzünk.

teljeskörű mezőgazdasági integrációs
tevékenységünk és már termény szárítási- és tisztítási, valamint tárolási szolgáltatásokkal is az ügyfeleink rendelkezésére álltunk.

Később a mellettünk lévő szuszpenziós műtrágya telepet, majd a korábban
pulykatelepként működő egységet is
sikerült megvásárolnunk, melynek köszönhetően műtrágya raktározással,
egyedi összetételű, mikroelem bevonatos Sileno® műtrágyák előállításával is
elkezdtünk foglalkozni.
Közel 12 éve kezdtünk el precíziós gazdálkodással foglalkozni, szolgáltatói
szinten is. Ez az ágazat a Jó Gazda Prog-
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ram® nevet viseli és alapvetően távérzékelési- és földi szenzor adatok elemzésén, valamint helyspecifikus módszerrel
megszedett talajminták vizsgálatán alapul. Korábban műhold- és légifelvétel
feldolgozással, továbbá hozamtérkép
feldolgozással, ma pedig már minden
olyan precíziós adatgyűjtési technológiával a partnereink rendelkezésére állunk, amely a helyspecifikus gazdálkodáshoz kapcsolódik.
A differenciált tőszámú vetési szaktanácsadás mellett mi elsősorban
a helyspecifikus tápanyag-utánpótlásra, valamint a differenciált
fenntartó kalciumos talajjavításra
specializálódtunk.
Az elmúlt években a partnereinkkel közösen a Dunántúl több részén
is létrehoztunk bemutató farmokat
(Sileno® Bemutató Farmokat), ahol
műtrágya és fajtareakciós, továbbá
precíziós gazdálkodási kísérleteket
végzünk.
Ügyfeleink között megtalálhatók többek
között családi gazdálkodók, őstermelők,
de mezőgazdasági vállalkozások is. Régebben elsősorban a telephely 30-40
km-es körzetében voltak ügyfeleink, ma
már bizonyos szolgáltatásaink és termékeink (pl. Sileno műtrágya, Terracalco
95 kalciumos talajjavító, Jó Gazda Program) az egész Dunántúlon elérhetőek.
Jelenleg elsősorban a Jó Gazda Program

működtetésére és fejlesztésére, valamint
a Sileno műtrágya család fejlesztésére
fókuszálunk. Tervben van például az
egyedi műtrágya gyártás automatizálása. Továbbra is folytatunk integrációs
tevékenységet (műtrágya, növényvédő
szer- és vetőmag finanszírozás), a jövőben is elérhető lesz a termény szárítási- és tisztítási szolgáltatásunk, továbbá
a növényvédelmi szaktanácsadási tevékenységünk is.
Büszke vagyok arra, hogy az édesapám
folyamatos innovációs tevékenységének, a kiváló munkatársainknak, valamint az évek óta velünk együtt dolgozó
partnereknek köszönhetően most már
közel 30 éve sikeresen működik a cég.
Második generációs családi vállalkozóként óriási potenciált látok a precíziós
gazdálkodásban, a hozzá kapcsolódó
mezőgazdasági technológiákban, valamint a talajra és növényre szabott egyedi műtrágya gyártásban. Többek között
ezért is költöztem haza és viszem tovább
a családi vállalkozást.
További információ a Dr. Szabó Agrokémiai Kft-ről a https://jogazdaprogram.hu/ honlapon érthető el.
Összeállította: Szabó Tibor

A Kisszentgróti Tavaszváró
megjelenését a Dr. Szabó
Agrokémiai Kft. finanszírozta.

