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A Magyar Véradónapot, no-
vember 27.-ét megelõzõen az

és a
a Ke-

mence-házban vendégül látta
és jutalmazta a többszörös

véradókat. A felebaráti
szeretet és a társadalmi meg-
becsülés perceit élhettük át.

– Nem könnyû a véradás
megszervezése. Kiöregedtek a

önkormányzat Vöröske-
reszt helyi szervezete

tes-
kándi

„A véremmel mindenképp segíthetek”

véradók, a fiatalok külföldön
dolgoznak, akik itthon marad-
tak, azok kevésbé aktívak –
sorolta a gondokat

a Vöröskereszt me-
gyei igazgatója. – Elembertele-
nedett világunkban a pénz és a
gazdasági teljesítmény tûnhet
a legfontosabbnak, de egy tra-
gédia esetén mindez rögtön
átértékelõdik. Vér kell, a bete-

Baracskai
Józsefné,

gek nem várhatnak és próbá-
lunk új utakat keresni a biz-
tonságos megoldáshoz. Az év
végi idõszak több gondot je-
lent a sok pihenõnap miatt,
ettõl a véradásokat szervezõk
mindig tartanak és erre külön
készülnek – mondta az igaz-
gatónõ.

Tóth Istvánné polgármes-
ter saját, rímbe szedett gon-
dolataival köszöntötte a vér-
adókat:

„Adod és adjuk, /s majd
egyszer visszakapjuk. /Vérben,
szóban - /vagy szeretetben/a
véradó közösségben.”

Teskándon megbecsülik a véradókat. Õsszel kezdték és decem-
ber 15-ig elbontják

a település élõképéhez
már hozzánõtt olajtartályokat.
Az ötvenes években a lakótel-
kek végében elzárt parcellá-
ban kiépített tárolók eltûnését
a lakosság is hiányérzettel
fogadta. A tartályokba a föld-
ben szerteágazó vezetékeken
áramlott a kõolaj és a techno-
lógiához felhasznált víz. A föld-
ben kiépített hálózat egyelõre
a helyén marad, bontásáról
eddig még nem esett szó.

– Bízunk a teljes megtisz-
tításban, talán a MOL rekulti-
válja majd a területeket. Gel-
lénházának a terjeszkedés
szempontjából szûkösek a le-
hetõségei, figyelembe kell ven-
ni a földben kiépített háló-

Gellénhá-
zán

„Eltûntek” az olajtartályok
Kivonul(t) a MOL Gellénházáról?

zatot. Szívesen nyitnák új ut-
cát, adnánk helyet vállalkozá-
soknak, viszont ezeken a terü-
leteken bányaszorgalmi jog
van, itt egyelõre nem lehet
építkezni, termeszteni. A tartá-
lyok jó helyen, a falu központ-
jában voltak, nyitottak len-
nénk az átvételre, az együttmû-
ködésre – adott tájékoztatást

, Gellénháza pol-
gármestere.

A lakosságot megosztja a
tárolók eltûnése, egyesek örül-
nek a szerintük egészségkáro-
sító anyagokat tárolt tartályok
lebontásának, mások szerint
hiányoznak majd a falukép-
bõl. Többen felvetették az eltû-
nõ olajipar muzeális keretek-
ben történõ megõrzését, de a

Farkas Imréné

A tartályok hozzátartoztak Gellénháza képéhez.
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A

november
15-én Zalaegersze-
gen, a

több
mint száz résztve-
võvel munkavédel-
mi vetélkedõt rende-
zett. A jó hangulatú
vetélkedésen a mun-
kavállalók csapatai

TIT Öveges Jó-
zsef Ismeretterjesz-
tõ és Szakképzõ
Egyesület

Csány László
Közgazdasági Szak-
középiskolában

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben

mellett a megye középisko-
láiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ mun-
kanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a

dolgozói, a tanulók vetél-
kedésében a

Flextronics International
Kft.

Keszthelyi Köz-

gazdasági Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.

Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A ren-
dezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból való-
sult meg.

„A véremmel mindenképp segíthetek”
Felsõ Jánosné,

Sziliné Baksa Ágnes,

a Vöröske-
reszt helyi titkára szinte em-
beremlékezet óta szervezi a
véradásokat a településen.

– Senki nem jelentkezett
véradásra – meséli még arról
az idõszakról, amikor a tégla-
gyár felépült. – Egy kisgyer-
meknek a születésekor teljes
vérátömlesztésre volt szüksége
és ez mindent egycsapásra
megváltoztatott. Példaértékû
összefogást élhettünk át –
idézi fel Margit néni a régi
történetet.

a Vö-
röskereszt helyi szervezetének
elnöke természetesen szintén
véradó:

– Felsõ Jánosné, Margit né-
ni hívott elõször véradásra. Bár
féltem a tûtõl és addig még
nem adtam vért, neki nem le-
hetett nemet mondani. Már
nincs ilyen gondom, jelenleg
35-szörös véradó vagyok.

Önzetlenül segíthetünk és
ezt ahányan vagyunk annyiféle
okból tehetjük.

– Nincs rá okom, hogy ne
adjak vért! Ezt mondta egysze-
rûen egy fiatal az elsõ véradás-

kor – hozta fel példaként
pohárköszöntõjében a polgár-
mester asszony.

– Mióta véradó? - faggattuk
, aki már 75-ször

adott vért.
– 18 éves korom óta, pon-

tosan 41 éve. Gyermekkorom-
ban még féltem, de utána fel-
bátorodtam.

– Mi ösztönzi a véradásra?
– Én világéletemben jó em-

ber voltam – mondja egy
félmosollyal a szája szegleté-
ben és ezzel máris elveszi az
érdekes kijelentés élét. Az
egész családom ilyen. Jó dolog
segítséget nyújtani. Remélem
még jó pár évig véradónak
mondhatom magam. Ha más-
képpen nem, a véremmel min-
denképpen segíthetek másokon.

A kitüntetett véradók:
10-szeres: Salamon András,

15-szörös, Mester Béla, 25-szö-
rös Meggyesi János, Tóth Ist-
ván Jánosné, Balogh Imre, 30-
szoros: Imre Sándorné, 35-szö-
rös: Tóth István János, Baksa Ág-
nes, Felsõ János, Palkó Tibor,
40-szeres: Vass János, Fábián
Istvánné, 75-szörös: Nagy Tamás.

Nagy Tamást

SL

Nagy Tamás 75-szörös véradó.

Fotók: Darabos RóbertFotók: Darabos Róbert

„Eltûntek” az olajtartályok
Kivonul(t) a MOL Gellénházáról?

településnek kevés beleszólása
van a zajló folyamatokba. Az
egykori ezres dolgozólétszám
immár emlék, a MOL ma már
csak minimálisan van jelen a
településen, napjainkra csu-
pán a labor és a tankállomás
maradt meg Gellénházán. A

vállalat több településen is je-
len van, de a környezõ falvak
több adóbevételre tesznek
szert. A teljesen beépült tele-
pülésnek nincs külterülete, a
MOL Gellénházán így csak a
helységtáblákon belüli terüle-
tek után tud iparûzési adót
fizetni. Az így kapott 10 millió

alatti összeg fontos részét ké-
pezi az 1600 lakosú település
költségvetésének.

– Nagyon sokat köszönhet
a település a MOL-nak, egy-
koron a lakosság többsége ná-
luk dolgozott. A cég kiemel-
kedõ körülményeket teremtett
Gellénházán: lakótelep, mû-
velõdési ház, tekepálya, fut-
ballpálya, strand, orvosi rende-
lõ, gyógyszertár, iskola, rend-
õrõrs, vezetékes gáz, csatorná-
zás, villany; már az ötvenes
években természetesnek szá-
mítottak a térségben központi
szerepet kapó községben. A

vállalat akkoriban vonzotta az
embereket a településre, a ki-
épült infrastruktúra késõbb is
itt tartotta az egykori dolgo-
zókat. Amennyi elõnyünk ko-
rábban volt, annak ma a hátrá-
nyát is érezzük, a lakosság ezek-
hez a szolgáltatásokhoz hozzá-
szokott, az általunk átvett in-
tézmények fenntartása jelen-
tõs anyagi erõfeszítésbe kerül.
Korábban ismeretlen szó volt a
munkanélküliség itt, szeretnénk
munkahelyteremtõ beruházá-
sokat a településre hozni –
tette hozzá a polgármester.

Pataki Balázs

Farkas Imréné: – Újrahasznosítanánk a területet.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra
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Adventi készülõdésre vár-
ták november 29.-én a

a Kemence-házban.
– Több éves hagyománya

van a településen az ünnepi
készülõdésnek – mondta

, miközben a
díszek rendezgetésével foglala-
toskodott. – Elsõsorban koszo-
rúkat és asztaldíszeket készí-
tünk. Az adventi készülõdés az
ünnepi várakozás része. Hiva-
talosan december 1-én kezdõ-
dik és négy héten át tart az
advent. Az ünnep eredetileg a
IV. századból ered és a víz-
keresztkor tartott keresztelé-

teskán-
diakat

Sala-
mon Ferencné

Adventi készülõdés
sek elõkészítését jelentette –
tudtuk meg Salamon Ferenc-
nétõl. – A késõbbi korban az
ünnep már Jézus születéséhez
kapcsolódott. Az adventi ko-
szorú hagyománya a kará-
csonyvárást segíti. A három lila
gyertya a bûnbánatot, a rózsa-
szín az örömöt jelképezi –
magyarázta alkalmi szakér-
tõnk, aki hozzáfûzte: – Ebben
az évben ugyan nem volt
külön tanácsadónk, de nagyon
sokat tanultunk egymástól az
adventi készülõdésrõl, a ko-
szorúk és a díszek készítésérõl.

S.L.

Koszorúkat és asztaldíszeket készítettek.

Teskánd Község Önkor-
mányzata Vöröskereszt
helyi szervezete

Csukás István Ne-
velési, Oktatási Gyermekköz-
pont

Tóth Istvánné

Bánfalvi Péter

és a
december 1.-

jén idõsek napi ünnepséget
rendezett. A

auláját megtöltötték a
meghívottak.

polgármes-
ter asszony köszöntötte a meg-
hívottakat, rövid, ünnepi han-
gulatú bevezetõje után átadta
a szót isko-
laigazgatónak.

– Tisztelettel köszöntöm
önöket az intézmény házigaz-
dájaként – kezdte Bánfalvi Pé-
ter. – Azon gondolkodtam az
ünnepség elõtt, hogy milyen
szerepe lehet egy iskolaigazga-
tónak az idõsek napi rendez-
vényen. Reményeim szerint
lehetõségem lesz az ifjúság és
az idõsebb korosztály össze-
kötésére. Azért is megtisztelte-
tés számomra a mai nap, mert
alkalmam lesz bemutatkozni
önök elõtt. Vajon mit érnek az
ilyen rendezvények? Ha évente
csak egyszer figyelünk erre
komolyan, akkor semmit. Ha
az idõsebb korosztályt tisztelik
és szeretik, ha a szülõk és a
család nevelõ hatását az iskola
kiegészíti, akkor kiemelkedõ
értéke van az ilyen ünnepélyes
alkalmaknak.

Tóth Istvánné polgármes-
ter elmondta, hogy 15 évvel
ezelõtt állt elõször idõsek napi
rendezvényen a teskándiak
elõtt.

Az idõsek köszöntése Teskándon

– Ez az idõ nem csak egy
család, de egy település éle-
tében is jelentõs – állapítot-
ta meg.

A polgármester ismertette
az eddig elért eredményeket,
majd kiemelte:

– Továbbra is nagy szükség
van a komoly társadalmi ösz-
szefogásra. A cél, hogy Tes-
kánd egy élhetõ közösségi tér
legyen. Fontos, hogy a közös-
ségi ház élettel teljen meg!

Az ünnepi mûsort a teskán-
di amatõr színjátszók, a TA-
SZACS irodalmi színpadi össze-
állítása nyitotta meg, majd

Kosztolányi Dezsõ
Mostan színes tintákról álmo-
dom címû versével köszöntöt-
te az idõseket. Az ovisok mû-
sorában óvo-
dapedagógus aktív szerepet
vállalt. Az alsó tagozatosok ze-
nei összeállítását

segítette.
Varga Katalin Játékmackó

címû meséjét
mondta el – átütõ sikerrel. A
zalaegerszegi mesemondó ver-
senyen Enikõ második díjat
nyert kiváló teljesítményével.

Az
vezetésével Élet a

teskándi idõsek otthonában –
harminc év múlva címû játékát
adta elõ fergeteges sikerrel. Ez
volt a nap csúcseseménye.

Köszöntötték a legidõsebb
teskándiakat. A helyszínen a
legidõsebb hölgy,

és a legidõsebb férfi,

Vass Emília

Szabóné Erzsike

Farkasné
Péntek Zita

Rapi Enikõ

amatõr színjátszókör
Tóth István

Farkas Gyu-
láné Dö-

mötör György

Szekeres István

Merics Nikoletta Ko-
ronczi Noémi

ajándékot ve-
hetett át a polgármester
asszonytól.

A legidõsebb teskándi, a 90
éves sajnos
már nem tudott részt venni az
ünnepségen.

Az önkormányzat – mint
minden évben – most is meg-
vendégelte a meghívottakat.

és
sztárvendégek

egy idõutazásra csábították a
jelenlevõket. Felcsendültek a
nosztalgia-slágerek. Az énekes-
nõk ugyancsak kitettek magu-
kért, önfeledt pillanatokat sze-
reztek a vendégeknek.

A helyiek
(harmonika)

és (gitár) gon-
doskodtak a további nagyszerû
hangulatról.

„Taki és barátai”,
Simonfi László

Szabó István

- Samu -

Tóth Istvánné köszöntötte az ünnepelteket. A kisiskolások mûsora is nagy sikert aratott.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Teskánd Község Önkor-
mányzata

Rektor Oktatóközpont Kft.

Tóth István Jánosné
Papp

Lajos szívsebészt

a TÁMOP - 6.1.2 -
11/1 - 2012 - 1035 azonosító
számú projekt keretében Egész-
ségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramokra nyert
európai uniós támogatást. A

és
az önkormányzat szervezésé-
ben november 10.-én vasárnap
a teskándi Kemence-házban
tartották a projekt egyik fõ
programját, az Egészségnapot.

„Az egészség a teljes testi,
lelki és szociális jólét állapota,
és nem csupán a betegség
vagy fogyatékosság hiánya.” –
így definiálta az egészséget
1948-as megalakulásakor az
Egészségügyi Világszervezet.

pol-
gármester asszony pedig

idézte:
„Soha nem a magunkért

való küzdelem a cél, hanem a
mások szolgálata. Ha nem aka-
runk megbetegedni, nagyon
kell egymást szeretnünk. A be-
tegségek megelõzésére és gyó-
gyítására egyaránt a szeretet az
egyetlen gyógyszer.”

Egészségnap Teskándon
A pécsi

munkatársai
nagyszerû egész napos progra-
mot varázsoltak a teskándiaknak.

– Természetesen az Egész-
ségnap a projekt egyik leg-
fontosabb eseménye, de a
program már csütörtökön el-
indult az elsõsegélynyújtás té-
makörében tartott csoportfog-
lalkozással – tudtuk meg a pol-
gármester asszonytól. – Az egész-
séges táplálkozással és test-
mozgással kapcsolatos rendez-
vényekkel és elõadásokkal foly-
tatódik, majd jövõ év nyarán
egy újabb Egészségnappal zá-
rul a program.

A Kemence-ház elõtt felál-
lított rendezvénysátorban büfé
fogadta az érkezõ vendégeket.
Az idõjárás megkegyelmezett a
teskándiaknak, a szombati
rossz idõ után szabadtéri prog-
ramokra is volt lehetõség. A já-
tékos vetélkedõben a gyerekek
és a felnõttek is részt vettek.

A kézmûves játszóházban
arcfestés, léggömbtekergetés
és sok ötletes feladat várta a
legkisebbeket.

Partyboom Közön-
ségszervezõ Kft.

– Ebbõl falikép lesz – mond-
ta a hétéves , miköz-
ben 4 tojásos gyermelyi tésztát
és lenmagot ragasztott egy ke-
mény kartonra. És valóban,
egy kis mentori segítséggel lát-
ványos mûalkotás alakult a ke-
zei között.

A konyhában
mesterszakács a pécsi Arany-
tányér verseny és a nyugat-ma-
gyarországi grillbajnokság gyõz-
tese foglalatoskodott.

– Vegetáriánus ételekkel ké-
szültem az egészséges életmód
jegyében. A választék pirított
kifli ropogós jégsalátával, bur-
gonyás babsaláta, gombás fa-
sírtgolyó, paradicsomos bul-
gur és sajtropogós – mondta a
25 éves szakoktató.

Az ebéd azonban hagyomá-
nyos, bográcsos (egy tál étel)
pásztortarhonya volt, ami akár-
csak a vegetáriánus ételek,
mindenkinek ízlett, Nagy Ba-

Nikoletta

Nagy Balázs
,

lázs begyûjhette a tapsot a ven-
dégseregtõl.

A 15 perces frissítõ arc-
masszázs, talp és hátmasszázs
rendkívül népszerû volt az
Egészségnap résztvevõi köré-
ben, akik a kényeztetõ élmé-
nyen túl a masszázs élettani ha-
tásairól is tájékoztatást kaptak.

, a
Partyboom Kft. vezetõje csak-
ra (az emberi testben lévõ
energiaközpontok – a szerk.)
kimérést, tanácsadást és közér-
zetjavító kezelést tartott, amit
csaknem harmincan vettek
igénybe.

Délután folytatódott a játé-
kos vetélkedõ. A szervezõk
ugyan kihirdették a végsõ sor-
rendet, de valamennyi résztve-
võ gyõztesnek érezhette ma-
gát. Az Egészségnap igazi kö-
zösségformáló programot adott
a teskándiaknak.

Schmalzné Klézli Csilla

Samu László

Igazi közösségformáló program volt Teskándon.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Érdekvédelem...

– Látja, ez az embertelen kormány megint lábbal tiporja a
demokráciát! Erõszakkal akarja meggátolni önt abban, hogy
szabad akaratából megfagyjon, itt az utcán...

Rajz: Farkas László

Állandó napirendi téma ha-
zánkban a rezsicsökkentés.
Csûrhetik-csavarhatják a témát
az ellenzéki pártok, egyetlen
dolgot senki sem vonhat két-
ségbe: az elmúlt néhány évti-
zedben nem volt arra példa,
hogy nem növekedtek, hanem
csökkentek az alapvetõ szolgál-
tatási díjak. Errõl beszélget-
tünk zalai ország-
gyûlési képviselõvel.

– A kormánynak továbbra
is eltökélt szándéka, hogy se-
gítsen az embereken, a csalá-
dokon. Példátlan, hogy általá-
nos áremelkedés nélkül kezdõ-
dött a 2013-as esztendõ –
mondja a fideszes képviselõ.

– Ha összehasonlítjuk az
uniós országokban a fizetése-
ket és az alapvetõ szolgáltatási
díjakat, sajnos hazánkban volt
az egyik legrosszabb arány. Jo-
gos volt a polgárok elvárása a
kormánnyal szemben, hogy
ezen változtasson.

– Az elsõk voltunk Európá-
ban, akik a bank- és válságadót
megléptük. Nem volt könnyû
dolog, hiszen hatalmas multi-
nacionális cégek, nagy bankok
érdekeit sértettük. Mindezt

Vigh László

– Mi volt a rezsicsökkentés
alapötlete?

– A folyamat nem állt meg,
hiszen újabb rezsicsökkenté-
sekre került sor…

Erre nem volt még példa

azonban a magyar emberek,
családok érdekében tettük. A
folyamatnak nincs vége, de
természetesen tudjuk, hogy
nem lehet „kifeszíteni” a szol-
gáltatókat, vagyis meg kell ta-
lálni azt a határt, ahol még mû-
ködik a rendszer.

– Véleményem szerint a
hulladékszállításnál. Rendkívül
összetett a helyzet, de itt is
megoldást kell találnunk és
sok helyen már találtunk is.

– A szolgáltatások melyik
ágánál bonyolult igazán a
helyzet?

Vigh László

Régi szokás
, hogy az õszi forduló vé-

geztével a focicsapat játékosai,
támogatók, segítõk egy közös
vacsorás estével zárják az évet.
Idén ez november 11-én zajlott
a mûvelõdési házban.

A program már a délutáni
órákban megkezdõdött, a fo-
cisták megmutathatták, hogy a
konyhában mennyire érzik ott-
hon maguk. Szerencsére bõ-
ven akadt segítség, ami kellett
is, hiszen a krumplipucolás
nem ment annyira, mint a foci
az õszi idényben.

A vacsora elõtt többen is
értékelték az õszi szezont. El-
sõként , az egye-
sület elnöke. Gondolataiban
méltatta a közel 50 éves mun-
kát: nagyon szép dolog, hogy
ilyen kis faluban, mint Petri-
keresztúr él a sport, a foci.
1964 óta egyetlen egy évadot
sem hagyott ki a focicsapat, va-
lamely bajnokságban mindig
szerepelt.

2013-ban a csapat besorolá-
sa változott, hiszen õsztõl átke-
rült a Zala megyei bajnokság
III. osztályának Nyugati-cso-
portjába. Olyan csapatokkal is
versenyeztek, akikkel eddig
még nem játszottak, és termé-
szetesen ez okozott meglepe-
tést néhányszor. Összességé-
ben azonban nem szerepelt
rosszul az együttes, hiszen 6.
helyezettként fejezte be az õszi
szezont. Az egyesület elnöke
beszédében kitért arra is, hogy
az õszi idényre igazolt el játé-
kos, viszont sikerült helyi fia-
talokkal kibõvíteni a csapatot,
így nem volt gond, mindig ki
tudtak állni, mindig teljes volt

Petrikereszt-
úron

Béres Norbert

Évzáró bankett a focistáknál
a Petrikeresztúr. A csapat télen
is folytatja a felkészülést a
gellénházi iskola tornatermé-
ben hetente lesz edzés, így a
tavaszi fordulóban jó szerep-
lést vár a csapattól.

A és
edzõpárosból utóbbi ér-

tékelte az õszi teljesítményt.
Gondolataiban õ is kitért arra,
hogy nagy öröm újra tizenéve-
seket is látni a pályán. Az igazi
azonban az lenne, ha annyian
lennének, hogy újból lehetne
tartalékcsapat. Ez fontos az
eredmény szempontjából is,
hiszen hosszú távon a fiata-
lok fejlõdését – a csapat jö-
võjét – az szolgálná, ha évekig
tudnának felkészülni, fejlõd-
ni a nagycsapatban való sze-
replésre.

A banketten részt vett a fa-
lu képviselõ-testülete is.

polgármester beszé-
dében megemlítette, hogy a
sportöltözõ bõvítésére, felújí-
tására már hosszú évek óta pá-
lyázik az önkormányzat, idén
az egyesület is adott be TAO-
pályázatot. Nagyon nagy hát-
rány, hogy kistelepülések alig-
alig kapnak ilyen lehetõséget,
anyagi segítséget. Sajnos az öl-
tözõ tetõszerkezete már na-
gyon rossz állapotban van, ta-
vasszal mindenképpen a leg-
rosszabb részeket javítani kell,
és ebben kérte a játékosok
összefogását is.

Az estérõl összességében
elmondható, hogy vidám han-
gulatban zajlott, a tavaszi for-
dulót – az anyagi nehézségek
ellenére is – pozitív gondol-
kodással, hozzáállással kezdi a
csapat. Hajrá Keresztúr!

Kovács Róbert Gérczei
Béla

Gérczei
Mónika

2013. november 16-án, szom-
baton 14 órai kezdettel

az idõsek felkarolásá-
ról, illetve ,,Hogyan éljünk
egészségesen a szép korban?”
címmel tartottak rendezvényt
a község tornatermében.

Az egészséges és aktív élet-
módnak egész életünkben na-
gyon fontos szerepet kell be-
töltenie. Az idõ elõrehaladtá-
val azonban szükséges változ-
tatásokat tennünk annak érde-
kében, hogy megõrizzük egész-
ségünket. E témában ,,Az idõs
kor betegségeirõl és az egész-
séges táplálkozás fontosságá-

Kis-
bucsán

Az idõsek felkarolása Kisbucsán

ról” tartott elõadást
háziorvos a résztvevõk-

nek. Az elõadást követõen az
egészséges táplálkozás jegyé-
ben megvendégelték az érdek-
lõdõket és estébe nyúló baráti
beszélgetés zárta a programot.

A rendezvény a TÁMOP-
3.2.3.B-12/1” Építõ közössé-
gek” - B, A korszerû több-
funkciós (multifunkcionális)
közmûvelõdési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok,
együttmûködések új tanulási
formák kialakulásának elõse-
gítése címû pályázat kereté-
ben valósult meg.

dr. Selmeczy
Kamill
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A
októberben különös fi-

gyelmet fordított arra, hogy az
idõsek hónapjában gazdagabb
programokat kínálhasson az
ellátottaknak.

A klub közel 10 éve mûkö-
dik a 170 lelkes településen,
bár sokszor kellett a jogsza-
bályváltozások vagy a finanszí-
rozás változása miatt átalakul-
ni. A nappali ellátás keretében
biztosított a gondozottak ré-
szére a klubban közösségi é-
let, tv, sajtótermékek és termé-
szetesen a személyes gondos-
kodás.

Az épület akadálymentes, a
gondozónõk szakképzettek. A
klub 30 fõs ellátotti létszám-
mal mûködik, aktív közösségi
élet jellemzi. Vannak, akik a
nyitvatartási idõben végig itt
tartózkodnak. Személyi higié-
niához segítséget és lehetõsé-
get kapnak, a napi tiszta ruhá-
ról a gondozónõk gondoskod-
nak. A meleg ételeket
hozza el részükre a

. A napi találkozásokon túl,
októberben több rendezvény
is várta az érdeklõdõket.

pusztaedericsi idõsek
klubja

Tófejrõl
falugond-

nok

Az elsõ rendhagyó prog-
ramjuk az való láto-
gatás volt. Már több nappal
elõbb készültek erre, felidéz-
ték a gyermekkorban tanult
versikéket, játékokat, ajándé-
kokat készítettek, régi falusi
eszközöket gyûjtöttek, így ke-
rekedtek fel. Süteményt sütöt-
tek, hogy meglepetést szerez-
zenek az ovisoknak. A gyere-
kek nagy örömmel fogadták a
mamikat és az egy szem „pa-
pit”. Figyelmesen hallgatták az
õsz hajú nénik versikéit, mor-
zsolták együtt a kukoricát, bár
kis kezeik nem igazán illettek
a régi szerszámba. Közös kör-
játékokkal töltötték a délelõtt
további részét, és a sütemé-
nyekbõl pedig…morzsa sem
maradt. Vidám szívvel és gaz-
dag élménnyel tértek haza a
klubtagok, de az ovisok is bol-
dogan meséltek otthon a nem
mindennapi látogatókról.

Ezt követõen a
klubtagokkal közösen hallgat-
tak elõadást

evangélikus lelkész
közremûködésével, ami szin-
tén lelki feltöltõdést adott. A

óvodába

baktüttösi

Szabóné Piri Zsu-
zsanna

továbbiakban
klubvezetõ gyógyfürdõ lá-

togatást szervezett az érdeklõ-
dõknek , majd a

töltöttek el egy
kellemes közös napot, ven-
dégül látva õket Pusztaederi-
csen, köszönetképpen a sok
segítségért, támogatásért, amit
a rászorulók érdekében tettek.

Az idõsek hónapja rendez-
vénysorozatot a szomszédos
klubokkal való közös program
zárta. Baktüttösrõl, Tófejrõl,

és hely-
bõl közel 60 nyugdíjas jött ösz-
sze, akiket polgár-
mester és Kurucz Istvánné kö-
szöntött. Szerény ebéddel ven-
dégelték meg õket, amit a gon-
dozónõk közösen készítettek

Kurucz István-
né

Lentibe Máltai
Szeretetszolgálat Keszthelyi
Csoportjával

Pusztaszentlászlóról

Gál Lászlóné

el, majd a
és a

tanulói kedves mûsorral szóra-
koztatták a szépkorúakat.

ízesen elõadott
meséi,

tanító néni által betanított
jelenetek mosolyt csaltak a
szemekbe.

Mindezt összegezve, sike-
res, programokban gazdag
idõsek hónapját tudhatunk
magunk mögött. Ez számunkra
természetesen nem azt jelenti,
hogy csak egy hónap az inten-
zív gondoskodás, az intenzív
program. A továbbiakban is tö-
rekvés a megszokott, kielégítõ
szolgáltatás biztosítása fizika-
ilag, mentálisan és a szabad-
idõs programok szervezése te-
rén egyaránt.

Tófeji Általános Is-
kola gutorföldei tagiskola

Bor-
bély Bíborka

Borbélyné Kovács Eri-
ka

Gazdag program az idõseknek
Példát mutat Pusztaederics

Elsõ rendhagyó programuk az óvodában volt, ahol együtt morzsolták a kukoricát a gyermekekkel.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A karácsony elõtti készü-
lõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg is-
merõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani.

Így futottam össze Ist-
vánnal egy áruház parkoló-
jában. Beszélgetés közben
látom, hogy István autóján
bekapcsolva maradt a lám-
pa. Gondoltam szólok neki,
nehogy lemerüljön az akksi-
ja. Õ az autó felé pillantva
egy laza mozdulattal mond-
ta: – Á…, ne foglalkozz vele!

Beszélgetünk tovább. Nem
értettem a helyzetet, mert
Istvánt elég aprólékos, min-
den részletre odafigyelõ ügy-
félnek ismertem meg. Mint
sokan, õ sem szerette, ha va-
lami azért nem mûködik
úgy, ahogy kellene, mert
nem figyeltek oda rá eléggé.
Ezért a konyhájuk tervét
elég alaposan átnézte.

Nagy segítség volt szá-
mára, hogy a látványterve-
ken minden részletet jól le-
hetett látni, így egyértelmû-
en kitûnt, hogy nem érhetik
meglepetések, mert minden-
re odafigyeltünk. Elég sokat
beszélgettünk, közben az
autón világított a lámpa.
Kézfogás után István elin-
dult az autó felé. Közben ar-
ra gondoltam, hogy hol van
a vontató kötél az autóm-
ban. De nem volt gond,
mert egy másik autóba
szállt be. Elmosolyodtam:
most már értem, hogy mi-
ért nem foglalkozott vele…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Á…, ne foglalkozz vele!...

Kinga Szépségszalon!
•
•

•

•
•
•

Fodrászat: Modern hajvágás, hajfestés (Lorèal termékekkel)
Kozmetika:
– Mikrodermabrazio
– AHA savas hámlasztás
Körömkozmetika:
– Manikûr - Pedikûr
– Mûköröm/saját köröm erõsítés
Álló szolárium
Fogékszer felhelyezése
Fülbe lövés

Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán!
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Tel.: Tamás Kinga Csilla 06/30/507-2970

Várok minden kedves vendéget!

Hottó

Mühl Ferencné

Szabó Balázs

Simon Gyuláné

Czirkl Anna

önkormányzata a ta-
valyi pályázatán – TÁMOP
6.1.2-11/1 Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmód
programok-lokális színterek
tenderen – sikeresen szere-
pelt. Így különféle egészségfej-
lesztõ programokat szervezhet
8 hónapon keresztül a helyiek-
nek. 2013. november 9-én
(szombaton) kerékpártúrával
folytatódott a sportos prog-
ramsorozat. , a
falugondnok vezette a 18 fõ-
bõl álló sportolni vágyó se-
reget. A fiatalokból és idõseb-
bekbõl álló csapat Hottóról
indult, és meg sem állt a Za-
lacsébi Malomtanyáig, ahol

szobrászmû-
vész bemutató termét csodál-
hatták meg.

– Nagyon jó dolognak tar-
tom, hogy összejöttünk és ki-
csit teszünk az egészségün-
kért. Többször is megismétel-
hetnénk, vagy kezdeményez-
hetnénk hasonló programokat
– mondta , az
egyik résztvevõ.

– Nekem nagyon tetszik a
túra, kicsit elfáradtam, de jól
érzem magam – árulta el a 10
éves .

A biciklitúra résztvevõi kis
pihenõ után aktívan tekertek
visszaúton is.

Egy lépéssel közelebb az egészséghez
Folytatódik a sportos programsorozat Hottón

A biciklitúra résztvevõi.

Egy kis játékra is maradt idõ.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A nyugdíjas éveket sokan
várják azért, hogy több idõt
tölthessenek a családdal, a vá-
gyott kedvtelésekkel. Bíznak
benne, hogy lesz idejük ker-
tészkedni, sütni, fõzni, vigyáz-
ni az unokákra, sakkozni a ba-
rátokkal, esetleg elolvasni a ré-
gen tervezett könyveket.

A sok szabadidõ valóban
adott a kötelezõ munka meg-
szûnésével, azonban sajnos
gyakran az egészségi állapot
romlása, az anyagi nehézségek,
a kiszolgáltatottság megakadá-
lyozza a szépkorúakat, hogy
taralmasan, boldogan töltsék
nyugdíjas éveiket.

hagyomá-
nyosan megünnepeljük min-
den évben egy õszi napon,

Nagylengyelben

Az idõseket ünnepeltük

(idén november 22-én) a falu
idõseit. Délután vártuk a szép-
korúakat, a sárga díszbe öltöz-
tetett faluházba.
nyitotta meg az ünnepséget a
szeretetrõl szóló szavaival, majd

polgármester
köszöntõje következett, …..
atya szólt a vendégekhez, majd

helyi körze-
tes megbízott rendõr hívta fel
a lakosság figyelmét az idõse-
ket érintõ bûncselekményekre
és kért mindenkit, hogy mikre
figyeljenek fokozottan.

A kulturális mûsorban fel-
léptek a helyi kislányok vers-
sel, énekkel,
verssel készült, majd megnéz-
hettük a
mûsorát, végül

Borvári Lili

Scheiber Ildikó

Szerdahelyi Ádám

Kocsis Klaudia

Zalai Táncegyüttes
Csordás Pisti

szórakoztatta a vendégeket
harmonikán.

A finom és laktató vacsorá-
ról minden vendégünk szemé-
lyes ajándékkal távozott.

– Azért ajándékoztunk egy
szép bögrét, teát, kávét és egy
kis édességet az idõseknek,
hogy a hideg téli napokon is
hívják át egymást, beszélges-
senek egy finom tea mellett

vagy üljenek egy kényelmes
fotelbe és olvassanak egy jó
könyvet. Szeretnénk, ha érez-
nék a falu idõsei, hogy tisztele-
tünk, szeretetünk nem kizáró-
lag erre a napra korlátozódik,
hanem az év minden napján
meleg szívvel gondolunk rá-
juk! – mondta el a polgármes-
terasszony.

B.L.

Kifejezték tiszteletüket, szeretetüket…

– Magyarországon a törvényi szabályozás úgy szól, hogy a
kerti hulladék égetése tilos. Az önkormányzatok ettõl eltérõ-
en rendelkezhetnek, helyi rendszer szerint szabályozhatják
ezt a tevékenységet. Korábban, amikor még nem én voltam a
polgármester, a kerti hulladék égetésére szombati napokon
volt lehetõség, de ez katasztrófális állapotot idézett elõ –
mondta elöljáróban polgármester.

– A hétvégén hazajöttek a továbbtanulók, az egyetemisták.
Mosni kellett rájuk, ruhákat teregetni. Ha szombaton pikni-
kezni szerettek volna az emberek, bizony zavaró volt a nagy
füst. Elindítottuk azt a koncepciót, amelynek a lényege a kerti
hulladék csökkentése. Megvalósítottuk a szelektív hulladék-
gyûjtést, hulladékszigeteket hoztunk létre és lehetõség van a
zöld hulladék komposztálására.

– Egyértelmû volt, hogy a szombat nem jó az égetésre.
Ezért módosítottuk a rendelkezést. Májustól szeptemberig
megtiltottuk az égetést, szeptembertõl áprilisig minden hét-
fõi napon volt erre lehetõség.

Most tilos az égetés. Azért módosítottuk újra a szabályo-
zást, mert a hétfõi napokon meg lehetett fulladni a faluban.
Két domb között egy völgyben fekszik Teskánd, a légnyo-
másviszonyok is olyanok, hogy a füst megtelepül a faluban.
Nem lehetett levegõt venni, egyszerûen élhetetlen lett a
hétfõ.

– Sokan és régóta kérték már, hogy szüntessük meg az
égetést, de falun, ahol sok a kert, nehéz ezt szabályozni. Az
utóbbi három hónapban rengeteg e-mailt kaptunk. Az egyik
ilyen vélemény szerint józan paraszti ésszel a száraz ágak el-
égetése nem jelenthetne problémát. De itt nem ez történt, ha-
nem tûrhetetlen füstölés volt a faluban.

Tavasszal kérünk a Zala Depo-tól árajánlatot, hogy vala-
milyen rendszer szerint elszállíthassuk a hulladékot. Azt, hogy
ez hogyan fog mûködni, pillanatnyilag nem tudom megmon-
dani. A lakosságot nem túlságosan terhelve keressük a lehetõ-
séget a szelektíven gyûjtött zöldhulladék elszállítására.

– Évente kétszer lomtalanítunk, a kommunális hulladék el-
szállítása hetente történik. Hulladékszigetet hoztunk létre,
ahová el lehet vinni a fém, papír, üveg, mûanyag hulladékot.
Minden hónap második keddjén elszállítjuk a PET palackokat.
Szelektív hulladékgyûjtõ edényeket helyeztünk ki és a kará-
csonyfákat is összegyûjtjük, a lakosságnak aprítógépet lehet
ingyenesen kölcsönözni, igyekszünk mindenre megoldást ta-
lálni.

Tóth Istvánné
– Milyen gondokat okozott a szombati égetés?

– Ez a program ugyan megvalósult, de a problémát
mégsem oldotta meg.

– Mint utóbb kiderült, ez a rendelkezés sem hozott meg-
oldást…

–

– Mi errõl a teskándiak véleménye?

– Milyen megoldásra van még lehetõség?
–

– Ebben az ügyben már eddig is sok minden megva-
lósult.

-Samu-

Tûzgyújtási tilalom Teskándon

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

(kivéve targonca)

Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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– Az Államreform Opera-
tív Program keretében támo-
gatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a me-
gye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei terve-
zési folyamatok?

– Melyek a koncepció leg-
fontosabb üzenetei?

– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

– Önkormányzatunk elké-
szítette a megyei területfej-
lesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fóru-
mokat tartottunk a járásszék-
helyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi mi-
nisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a me-
gyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emel-
kedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármû-
ipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fej-
lesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források ha-
tékonyabb felhasználása, vala-
mint egy vidéki kis- és közép-
vállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepülése-
ket is szolgálhatja.

dokumentumok elkészítésé-
nek pénzügyi forrását?

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-
vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elké-
szítésére.

– A közgyûlésnek 2014-
ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesz-
tési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési progra-
mokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város ki-
vételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkor-
mányzat. A terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív prog-
ramban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is ké-
szülnek a megyei tervek. Je-
lenleg a következõ projektcso-

– Miként alakul a terve-
zés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?

magok kidolgozása zajlik: Za-
lai Integrált Gazdaságfejlesz-
tési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gaz-
daságfejlesztési-, Zalai Vállal-
kozásfejlesztési-, Zalai Foglal-
koztatási Együttmûködési-, Za-
lai Közösségerõsítõ Projekt-
csomag.

– A terület- és településfej-
lesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd fo-
rint, a kistérségekbe 11,8 mil-
liárd forint, a megyei önkor-
mányzati fejlesztések megva-
lósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe össze-
sen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig termé-
szetesen a további operatív
programokból is jelentõs for-
rások hívhatók le a megyei fej-
lesztések megvalósítására.

– Az elnyert ÁROP pályá-
zat alapján a tervezési felada-
tokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek kö-
zül a területfejlesztési koncep-
ció már elkészült, a terület-
fejlesztési program véglegesí-
tése pedig 2014. I. negyed-
évében várható. Az elkészí-
tett dokumentumok folyama-
tosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

– Milyen források juthat-
nak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?

– Mire várható a terület-
fejlesztési dokumentumok el-
készülése?

90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk

Manninger Jenõ

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.

A keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)

olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,

érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és

gépkocsi használata szükséges.

Zalatáj Kiadó

Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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A birkózószõnyeg varázs-
szõnyeg! Segítségével – ha ti is
úgy akarjátok – eljuthattok a
világ minden tájára. Ezt tapasz-
talhatták azok az erdélyi gyer-
mekek is, akik a sportágnak
köszönhetõen elõször jöttek
az anyaországba, .

– Az idén nyáron vettük fel
a testvértelepülési kapcsolatot
az erdélyi Gyulakutával – tudtuk
meg tófeji pol-
gármestertõl Most elõször
lesz nemzetközi a
birkózóverseny, amelyet már ne-
gyedik alkalommal rendezünk.

– Öt fiú és egy leány birkó-
zóval érkeztünk Tófejre – kap-
csolódik a beszélgetésbe

alpol-
gármestere Nagyszerû szabad-
idõs programokon vettünk részt.
Bízom benne, hogy a verse-
nyen is kitesznek magukért a
gyerekek és sikeresek lesznek.

Erdélyben ed-
zõ heti két alkalommal foglal-
kozik a gyermekekkel, akik ed-
dig és
Gyulakután vettek részt verse-
nyeken. Most viszont itt a nagy
lehetõség, bemutatkozhatnak
Zala megyében. A mester na-
gyon tehetségesnek tartja ta-
nítványait és eredményes sze-
replést vár tõlük.

Tófejre

Horváth Zoltán
. –

Tófej Kupa

Ta-
kács Kálmán, Gyulakuta

. –

Kozma Jenõ

Erdõszentgyörgyön

A tófeji „varázsszõnyeg”
A birkózásban egy lélegzet-

vételnyi szünet van, ezt a le-
hetõséget használták fel a tófe-
jiek a hagyományos esemény-
re. A hazaiak vendégül látták a

és erdélyi sportolókat,
így nagyszabású rendezvény
kerekedett a helyi általános
iskolában.

elmondta,
hogy három korcsoportban,
szabadfogásban és kötöttfogás-
ban indítanak versenyzõket. A

szakosztály-
vezetõje készségesen tájékoz-
tatott és szívesen válaszolt a
kérdésekre.

A szõnyegen a nap egyik
slágermérkõzését láthattuk a
76 kg-os kötöttfogású súlycso-
portban. A diákolimpiai baj-
nok tófeji küz-
dött a magyar bajnoki helye-
zett A két fiú
az edzéseken közösen készül
és alaposan kiismerték már
egymást. Ez meglátszott a ver-
senyen is, ahol hatalmas küz-
delemben az esélyesebb hazai
versenyzõ gyõzött.

– Jól jött ez az erõfelmérõ a
magyar bajnokság elõtt – vé-
lekedett Paucsa Marcell. – Ter-
mészetesen az aranyéremért
utazok Budapestre.

büki, nagykanizsai, zalaeger-
szegi

Lakatos György

Tófeji Kerámia SE

Paucsa Marcell

Csapó Dániellel.

Szanati József,

Csonka Klaudia Szakács
Gergõ

a tófeji ál-
talános iskola tanára és bir-
kózó edzõje kommentálta a
38 kg-os leány magyar bajnok

és
mérkõzését.

– Ebben az életkorban (a
11-12 évesek között) még egyen-
rangú ellenfelek, sõt néha
jobbak a kislányok – állapítot-
ta meg az edzõ. – A testalkat-
ból elõny és hátrány is lehet
az eredmény alakulásától füg-
gõen, illetve lényeges, hogy
ki hogyan érvényesíti az
adottságait.

– A lábfogás után egy mö-
gékerülést csinált és erre tette
rá a nelzont – magyarázza Sza-
nati József.

A lényeget azért mi is lát-
tuk, miként a végeredményt is.
Szakács Gergõ nyert 5 -1 -re.

A következõ párban a bak-
tüttösi na-
gyon küzdött, de most nem
járt sikerrel. Édesanyja

minden támogatást
megadott csemetéjének. Mind-
ketten bíznak benne, hogy lesz
ez még sokkal jobb is.

A legjobbak dobogóra áll-
hattak, érmeket, okleveleket
vehettek át. A IV. nemzetközi
Tófej Kupa birkózóverseny re-
mek küzdelmeket és színvona-
las viadalt hozott. A szépszámú
érdeklõdõ pedig ismét nagy-
szerû programot kapott.

Sztojka Lorenzo

Kardos
Teodóra

Samu László

Csonka Klaudia és Szakács Gergõ a szõnyegen.

Baktüttösön befejezéséhez
érkezett a faluház és a sport-
öltözõ felújítása. A faluház a
karácsonyi ünnepség keretén
belül kerül átadásra, amelynek

Felújították a faluházat és a sportöltözõt
Ismét megáll a vonat Baktüttösön

idõpontjáról a lakosságot ké-
sõbb tájékoztatják.

Az épületek külsõ felújítá-
sát pályázati pénzbõl sikerült
megvalósítani, amelyhez az ön-

kormányzat saját forrással is
hozzájárult.

További jelentõs hírrõl tájé-
koztatta lapunkat

polgármester, aki a MÁV
START hivatalos tájékoztatása
után elmondta, hogy az egy
éve megszüntetett vasúti meg-
álló ez év december tizenötö-
dikével újra visszakerül a va-
súti menetrendbe, mint felté-
teles megálló.

Tehát csak abban az eset-
ben áll meg a szerelvény, ha le
– vagy felszállás történik. El-
mondta, hogy már gyakorlati-

Kámán Krisz-
tián

lag májusban volt ígérvény a
MÁV-tól, de a menetrend vál-
toztatási idõszakot (decem-
ber) meg kellett várni.

A téli idõjárásra való felké-
szülés is megtörtént a telepü-
lésen. A problémás helyekre hó-
fogó kerítést építettek a téli idõ-
szakra alkalmazott közmunkások,
akik majd kézi erõvel is gon-
doskodnak a hóeltakarításról.

A rászoruló lakosságot pe-
dig tûzifával és élelmiszer cso-
maggal szeretnék támogatni
egy országos pályázat és a Tá-
masz Intézmény segítségével.

A felújított faluház a karácsonyi ünnepség keretében kerül
átadásra – tájékoztatta lapunkat Kámán Krisztián.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Több mint 30-an fogadták
el az önkormányzat meghívá-
sát, s vettek részt az ünnepsé-
gen november 24-én

.
polgármes-

ter köszöntötte a vendégeket,
majd a körzeti megbízottak
tartottak egy rövid bûnmege-
lõzési elõadást, kiemelve az
idõsekre leselkedõ veszélye-
ket. Ne engedjenek be idegent
a házba, soha ne váltsanak fel
pénzt és ne vegyenek semmit
ismeretlen árusoktól, mert ki-
figyelik, hogy hol tartják a
megtakarított pénzüket és el-
lopják, kirabolják õket – hívták
fel a figyelmet a rendõrök.

A polgármester megkö-
szönte és kiemelte az idõsebb
korosztály nagyszerû munká-
ját, aminek az eredményét él-

Babos-

döbrétén

Kaczor Tamás

Idõsek napja Babosdöbrétén

vezhetik a jelenben, így nekik
mára az aktív pihenés maradt.

A falu egyik nyugdíjasa,
verset mon-

dott az egybegyûlteknek, majd
következett a meglepetésven-
dég, zenés-
verses mûsora. Az éneklésbe
természetesen besegítettek az
ünnepeltek is, ami megalapoz-
ta a késõbbi jókedvet.

A vacsora után Kaczor Ta-
más kiosztotta az erre az alka-
lomra készült emléklapot min-
den résztvevõnek, majd foly-
tatódott a jókedvû dalolás,
nótázás.

– Mindenki nagyon jól
érezte magát, aki ezen az esõs
õszi estén velünk ünnepelt.
Jelezték, hogy jövõre is szíve-
sen eljönnek a rendezvényre –
mondta a polgármester.

Borbélyné Zsuzsa

H. Horváth Gyula

Kaczor Tamás köszöntötte a szépkorúakat.

Sajtóközlemény

2013. november 21.

Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejleszté-
sének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentu-
mok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fej-
lesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészü-
lõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztések-
nek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsor-
ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Terve-
zési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Orszá-
gos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gaz-
daságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdoku-
mentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kis-
térségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglal-
ják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elkép-
zeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A me-
gyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehango-
lása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesz-
tési program kidolgozása során a megyei önkormányzat bizto-
sította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.

A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

Élve: Hasítva:

Ugyanitt négyesmentes állományból

25-30 kg-os malacok eladók!

500 Ft/kg 680 Ft/kg

Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

Minõségi hússertések eladók

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


