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Elismerték a felelõsségteljes gazdálkodást
Örömteli dolog, hogy végre eljutottunk odáig, miszerint
azok az önkormányzatok is
kapnak egy úgynevezett extra
támogatást az államtól, amelyek jól gazdálkodtak – közölte
lapunkkal Vincze Ferenc, Hottó polgármestere.
Hottón kényesen ügyeltünk arra – ide sorolnám természetesen az elõdeimet is –,
hogy a gazdálkodás mindenkor pontos és kiszámítható
legyen. Elsõ körben mindig azt
néztük meg a költségvetési
adatok tükrében, hogy melyek
azok a közfeladatok, amelyekre állandó fix kiadásként számítanunk kell és csak ezt követõen mertünk bármilyen fejlesztést és egyéb beruházást
tervezni. – Mivel Hottónak nem
volt adóssága, ezért most a
kormányzati
intézkedésnek
köszönhetõen belekerültünk
abba a kategóriában, melynek
értelmében 6 és fél millió
forintot kapunk az államtól. Az
összeg lehívásának feltétele
egy regisztrációs lap kitöltése

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

volt – tájékoztatott a polgármester.
Az állami plusz juttatás felhasználását a kormány szabályokhoz kötötte, így az kizárólag kötelezõ feladatokra fordíthatják. Ilyenek például az utak,
járdák rendbetétele vagy éppen az önkormányzati épület,
óvodák, iskolák megújítását
szolgáló beruházások.
Hottón az állami támogatásból 2 olyan belterületi útszakaszt aszfaltoznak le, amelyek eddig nem voltak semmilyen burkolattal ellátva.
Vincze Ferenc elmondta: az
egyik ilyen út lesz a faluház
melletti szakasz, amelynek csupán egy része volt járható minõségû, és a buszmegállótól
délre esõ szakasz szintén aszfaltburkolatot kap majd.
A polgármester hozzátette:
jelenleg a kitöltött regisztrációs lap elfogadására várnak és
az állami támogatás utalására.
Zsuppán Beáta

A hottói faluház önerõbõl újult meg. Az állami támogatásból az
utakat teszik rendbe.
*
Lapunk megjelenési körzetében a következõ települések
kaptak állami támogatást, elismerve ezzel felelõsségteljes, takarékos gazdálkodásukat
(az összeg millió forintban
értendõ):

Politikai hirdetés

Babosdöbréte 6,5, Boncodfölde 6,5, Búcsúszentlászló 10,
Hottó 6,5, Kisbucsa 6,5, Kustánszeg 6,5, Nagylengyel 10,
Nemeshetés 2,95, Nemesrádó
6,5, Nemessándorháza 6,5,
Nemesszentandrás 2,95, Ormándlak 2,95, Pacsa 20, Pálfiszeg 2,95, Pusztaszentlászló 10.

2

Közép-Zala

2014. március

Színes programok Petrikeresztúron

A farsangi mûsor egy jelenete.
Petrikeresztúron a közelmúltban került sor a helyi egyházközség jótékonysági rendezvényére, amelyen szinte
kicsinek is mutatkozott a kultúrház. A programon nemcsak
az itt élõk, de a faluból
elszármazottak is részt vettek.
Az est jó lehetõséget adott a
kapcsolatok ápolására, és természetesen az önfeledt szórakozásra is.
Február 22-én, szombaton
a vidámságé volt a fõszerep. A
farsangi mûsor – melyben a
gyerekek és színjátszók remekeltek – a retro jegyében zajlott. A színpadra került mûsorokat évtizedekkel ezelõtt
láthattuk, hallhattuk, leginkább a televízió mûsorában. A

széksorok megteltek a mûsorra, pótlólag kellett a szervezõknek padokat behozni a
nagyterembe.
Március 8-án került sor a
település 60 éven felüli lakosainak köszöntésére. A rendezvény szervezésében az önkormányzaton kívül a Vöröskereszt helyi szervezete is részt
vett. E szép ünnep alkalmával
a többszörös véradók köszöntésére is sor került.
A rendezvényen – a falu
idõs lakóin kívül – részt vett
dr. Szemes Róbert jegyzõ,
Nagy Péter plébános és Kustán Sarolta, a Vöröskereszt
véradó koordinátora is.
A családias hangulatban zajló program délután 2 órakor

kezdõdött egy kicsit a megszokottól eltérõ módon, mégpedig azért, mert e szép ünnep egybe esett a nõk nemzetközi napjával. Béres Norbert
önkormányzati képviselõ vállalta a megtiszteltetõ feladatot,
hogy köszöntse a megjelent
hölgyeket, a gyerekek részérõl
pedig Vimláti Bettina mondott köszöntõ verseket. Majd a
gyerekek a maguk által készített papírvirágokat adták át a
hölgyeknek.
E kedves kitérõ után
Gérczei Mónika polgármester
köszöntötte elõször a megjelenteket:
– Kérem önöket, bárhogy
is ellenkeznek a mai fiatalok a
szülõk, nagyszülõk intelmeire,
ne hagyják magukat. Állítsanak
értékrendet a fiatalabb generációnak, tanítsanak bennünket a küzdésre, a család, a közösség szerepének fontosságára, a másik ember megbecsülésére, hitünk fontosságára, a
nyílt és õszinte emberi kapcsolatokra. Legyen ez az önök
feladata, legyen ez a küldetésük! – mondta.
A legidõsebb lakók köszöntése sem maradt el, Szilágyi
Gyuláné Irma nénit otthonában köszöntötték a rendezõk. A legidõsebb férfi lakó,
Bokor Lajcsi bácsi azonban részt vett az ünnepségen,

így õt a helyszínen köszönthették.
A petrikeresztúri amatõr
színjátszó csoport verses, dalos mûsorát követõen a Vöröskereszt részérõl Háriné Vida
Hajnalka gondolatait hallhatták az ünnepeltek.
Kustán Sarolta a megyei
Vöröskereszt munkatársa is
köszöntötte az ünnepelteket
és természetesen a jubiláló
véradókat, akiknek egy kis
ajándékokkal is kedveskedtek.
Ezt követõen folytatódott a
kulturális mûsor is, ahol már a
vidámság lett a fõszereplõ. Nótacsokrot állítottak és adtak
elõ a dalos ajkú színjátszók,
majd a csoport 2 tagja „A Bözsi
mindent elintéz” címû jelenettel szórakoztatta a közönséget.
A gyerekek több vidám tánccal
is készültek, és megérte, mert
nagy tapsot kaptak.
Az ünnepi mûsor után finom uszonnával kedveskedtek
a szervezõk, a gyerekek minden idõs embernek maguk
készítette
ajándékot adtak,
majd ezt követõen volt lehetõség beszélgetésre, táncra.
Az idõsek napi rendezvénynyel nem ért véget a programok sokasága.
Kezdetét vette a Tuttu Mikka-Makka Egyesület segítségével egy 4 alkalomból álló kerámiafoglalkozás, melynek vezetõje Págyi Zsóka keramikus.
A következõ héten az érdeklõdõk egy gyógynövényekrõl szóló elõadást hallhattak
Sebestyén Bencétõl. Közben
teakóstolásra is sor került. Nagyon sok érdekességet tudhattunk meg a növények gyógyító erejérõl, tartósításukról,
felhasználásukról.
Március utolsó hete sem
zajlott rendezvény nélkül. Akik
a tavaszi munkálatokban nem
fáradtak még el, vagy egy kis
kikapcsolódásra vágynak, keddenként, 25-étõl 4 héten át 11 óra zumbára vendégeink.
Mozogjunk együtt!
Áprilisra is marad a programokból bõven: folytatódik a
zumba, a 2. kerámiafoglalkozásra is sor kerül, és természetesen nem marad el hagyomágyos húsvét elõtti kézmûves foglalkozás sem.
A hónap végén a polgárõr
egyesület évértékelõ bankettjére kerül sor.
Márciustól nem csak a mûvelõdési házban, de a sportpályán is felélénkült az élet. A
hónap elején felkészítõ mérkõzésekre került sor, majd március végén indult a tavaszi szezon, remélhetõleg sok szurkoló örömére.

Ausztriai munkalehetõségek
szak - és segédmunkában
mindenkinek!
06-30/314-56-17; 06-30/363-10-82.
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Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
2011 januárjában kialakították az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberében bõvült újra a kormányablakok száma. 2014-ben pedig az új típusú kormányablakok megnyitása vette kezdetét – mely immár az okmányirodai feladatokat is teljes körûen ellátja. Mindez igazi mérföldkõnek számít a közigazgatás úttörõ reformjában.
A kormányablakok megnyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem Rigó Csabával,
Zala megye kormánymegbízottjával.
– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak országos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megalakultak a járások és ezek létrejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a közigazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézenfekvõ volt, hogy minden járásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hozzunk létre.
– Zala megyében már három járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turistáknak a kormányablak átadása?
– Akik személyesen szeretnének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

szervhez fordulni, azok számára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen esetekben az ügyfél a legjobb helyen jár, ha a járási kormányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehetséges, és ez a szám folyamatosan növekszik, reményeink szerint 2500 fölé emelkedik majd.
– Voltak-e gondok a kormányablakok kialakítása
során?
– Megvalósításuk egyet jelent a mûszaki és fizikai kialakítással, akadálymentesítéssel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktúra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kormányablakokat az önkormányzatoktól ingyenesen használatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehetõségekkel akkor is, ha probléma merül fel. Ezek természetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban, ahol a zalaegerszegi kormányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8tól este 8-ig állnak az állampolgárok rendelkezésére, észszerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épület többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.
– Az eddigi kormányablakok avatását milyen finanszírozási formából lehetett
megvalósítani?
– Az Új Széchenyi Terv, tehát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intézkedések forrásai felhasználásával sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányablakok nyitását.
– A hírek szerint az állampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.
– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

is ezt, hiszen kíváncsiak vagyunk az állampolgárok véleményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok között. Azonban az igazi elismerés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mindössze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas színvonalon végzik a munkájukat.
– Milyen képzésben részesültek ezek a munkatársak?
– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képeztük ki kollégáinkat az új típusú ügyintézésre.
– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?
– Ugyanazt, mint állampolgárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az esetben automatikusan irányítsanak át más szervhez. De szeretnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzéssel bemenni és ügyeket intézni a kormányablakokban.
– Több helyen olvashattuk, hogy az idei év közigazgatási korszerûsítési folyamata itt még nem ér véget. Mi
várható még?
– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. További öt elõkészítése van folyamatban.
Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pacsán, és Zalaegerszegen a Kossuth 9-11. szám alatt elõreláthatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az államigazgatás átalakítása egy folyamat, és tiszta szívbõl kívánom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számításaikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a közigazgatásban.
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A folytatás reményében

Beszélgetés Vigh Lászlóval
Nyolc éve szolgálja a választókörzet polgárait Vigh László,
aki a Fidesz-KDNP képviselõjelöltjeként (Zala megye 01. sz.,
zalaegerszegi székhelyû választókörzetében) ismét megméretteti magát április hatodikán.
Vele beszélgettünk.
– Az új Parlament egyik
legfontosabb és legsürgetõbb
feladata a devizahitelesek
helyzetével kapcsolatos. Ebben útmutató az Alkotmánybíróság döntése, vagyis nem
reménytelen a helyzet.
– Gyakorlatilag szabad az
út a konszenzusos megoldás
irányába, s ehhez a Kúria, a
Parlament és a bankok ésszerû
és jogszerû együttmûködése
szükséges. Természetesen a
legnagyobb vitát az árfolyam
megállapítása jelenti majd. Szerintem a hitelfelvétel idõpontjában érvényben lévõ árfolyam
lenne a mérvadó.
– Errõl nyilván lesznek
még heves viták. Mi a következõ feladat, ami „dobogóra”
kívánkozik?
– A munkahelyteremtés!
Amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányzást, 3,7 millió
munkavállaló volt az országban. Ma ez a szám meghaladja
a 4 milliót. Minden gazdasági

Vigh László
tényezõnek az alapja ez a
szám. A cél az, hogy 5 millió
munkavállaló „tartson el” 5
millió inaktív polgárt.
– Az ellenzék elõszeretettel
hangoztatja, hogy nincs a
Fidesznek programja…
– Mi mást mondhatnának?
Nekik voltak programjaik, amiket soha nem valósítottak meg.
Mi viszont szeretnénk folytatni a nemzetépítõ programunkat, ami már eddig is sikeres
volt. Segíteni a családokat, a
gyesen lévõ édesanyákat, folytatni a rezsicsökkentést. Arra

még nem volt példa Magyarország történetében, hogy
nem növekedtek, hanem folyamatosan csökkentek a közüzemû díjak.
– Ennyit az országos dolgokról! Milyen tervekkel kezd
munkához körzetében (pontosabban folytatja), ha ismételten bizalmat kap a választópolgároktól?
– Nagyon fontos Zalaegerszegen és körzetében, annak
ellenére, hogy az országos és a
megyei átlag alatt van a munkanélküliség, a foglalkoztatottság növelése. Orbán Viktor miniszterelnök úrral folytatott
tárgyalásunk egyik központi
témája volt egy meghatározó,
sok munkahelyet teremtõ cég
Zalaegerszegre telepítése. Kiemelt beruházás lesz a megyeszékhelyen a kórház rekonstrukciója, a szívsebészet további fejlesztése, ami összességében 4,6 milliárd forintos projektet jelent. Zalaegerszeg e
fejlesztés révén fontos egészségügyi központ lesz, ami az

újabb munkahelyteremtés mellett régiós centrumerõsítõ lépéseket jelent majd.
– Rendkívül fontos a régiós központi szerepet betöltõ
kórház fejlesztése. Más téren
mit tervez?
– Zalaegerszegen és térségében jó ütemben halad a közintézmények felújítása. Közéjük tartozik a Hevesi Sándor
Színház, amelyre valóban ráfér
a felújítás. Megígértem, hogy
erre a célra rendelkezésre áll
majd egy 100 millió forintos
keret.
– Gazdaság, egészségügy,
kultúra… A sportról még nem
beszéltünk!
– Ezen a téren megkerülhetetlen a ZTE. Megkezdõdött
a konszolidáció folyamata. A
következõ lépés, hogy egy
megbízható névadó szponzort
keressünk. Ez a klub nem csak
a felnõtt csapat játékosairól
szól, hanem arról a többszáz
fiatalról is, aki itt sportol. Akik
a jövõt jelentik…
E.E.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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A zalai falvak jövõjérõl
Elkészült a megyei fejlesztési terv, amelynek gazdasági
részprogramja egyértelmûen
megfogalmazza a zalai falvak
legégetõbb problémáját. 20022010 között olyan kedvezõtlen
változások történtek megyénk
életében, amelynek következtében az itt megtelepedett
multinacionális cégek közül a
legnagyobbak leépítették a termelésüket. Ezt a folyamatot
jórészt ellensúlyozni tudta a
helyi vállalkozások erõsödése
és néhány újonnan megjelenõ
cég, de hangsúlyossá vált, különösen a kistelepüléseken,
hogy az elérhetõ közelségben
lévõ térségi központokban
több munkahelyre lenne szükség. A zalai falvak jövõjérõl
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk.
– A megye meglévõ adottságaira, erõforrásaira alapozva
olyan több elemû fejlesztési
koncepciót dolgoztunk ki, amely
megvalósulása esetén biztosítja, hogy 2020-ra eséllyel teremtsük meg a munka, a gyarapodás és a versenyképesség
térségi gazdaságát – mondta
Manninger Jenõ. – Hosszú távú célunk a „gazdag és harmonikusan fejlõdõ, zöld Zala”
megteremtésével, hogy minden zalai ember megélhesse
zalaisága lényegét. A természettel és hagyományaival összhangban élõ, nemzetközileg
versenyképes termékeket és
szolgáltatásokat elõállító szabad vállalkozások és önszervezõdõ közösségek dinamikus
létét.
Hévíz-Zalakaros-Keszthely-Zalacsány turisztikai térség kiemelt fejlesztésével Zala
az ország egyik legnépszerûbb
turisztikai célpontjává váljon.
Valamint, hogy Zalaegerszeg

és Nagykanizsa részvételével
létrejöjjön a Dunántúl meghatározó gazdasági jelentõségû
jármûipari és mechatronikai
központja.
– A gazdaságfejlesztési terv
egyik pillére tehát az ipari
termelékenység erõsítése a
nagy városokban és térségi
központokban. A másik pedig
a mezõgazdaság felkarolása.
Ez utóbbinál mennyire alapozhatunk majd a Vidékfejlesztési Operatív Program
nyújtotta lehetõségekre?
– A tervek szerint az elkövetkezõ 7 éves ciklus alatt
mintegy 65 milliárd forintos
keret áll majd rendelkezésre a
fiatal gazdálkodók vállalkozási
tevékenységének megkezdéséhez nyújtandó támogatásokra,
illetve az idõs gazdák által
fiatal termelõk részére történõ
gazdaságátadás ösztönzésére.
Olyan pályázati rendszert dolgoznak ki, amely a mezõgazdasági tevékenység iránt elhivatottságot érzõ, a termeléssel
élethivatásszerûen foglalkozni
kívánó leendõ fiatal gazdálkodók indulásához megadja a
szükséges segítséget és mérsékli a gazdatársadalom elöregedését. Gazdánként mintegy
40.000 eurós alapösszeggel
kalkulálnak.
– Mire számíthatnak a
helyi kistermelõk?
– Kiemelten fontos és támogatandó cél a vidékfejlesztésben az úgynevezett rövid
ellátási láncok kialakítása, mûködésük segítése, hiszen általuk lehetõvé válik, hogy a termelõ saját maga vagy valamilyen együttmûködés részeseként eladhassa termékeit a fogyasztónak. Mindez megvalósulhat úgy, hogy a gazda saját
lakókörnyezetében, falusi ven-

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 800 Ft/db
Zalaboldogfán
100 Ft kedvezmény.

További információ: 06/30-682-3217

dégasztalon vagy
termelõi piacokon,
vásárokon árusít,
de lehetõség van
mozgó
bolttal
vagy házhozszállítással megoldható rendelésre
történõ kiszállításra is, ami lehetõvé teszi a
friss, környékbeli gazdaságokban
elõállított élelmiszerek vendéglátásban, közétkeztetésben való
megjelenését. Úgy
számolunk, hogy
erre a programra mintegy 30
milliárd forint áll
majd rendelkezésre a következõ 7 évben.
– Hogyan változik a kor- Manninger Jenõ
mány programja a földtu– A gazdasági problémák
lajdon és haszonbérleti szer- megoldása azért nagyon fonzõdések esetén?
tos, mert ha nincs munkahely,
– Cél, hogy minél többen akkor a fiatalok nem fognak a
gazdálkodhassanak és éljenek falvakban maradni, és ez a
meg a földbõl. Külön támo- település elöregedéséhez vegatja és ösztönzi az állattartást, zet. Úgy gondolom, a kormány
és felülrõl szervezve is segíteni eddig is sokat tett ennek megfogja, hogy az élelmiszer fel- állításáért, sikeres közmunkadolgozása is a térségben tör- programot indított el, és elérténjen. A helyi vállalkozóknál tük, hogy mára többen élnek a
komoly áttörést lehetne elérni, munkájukért kapott fizetésbõl,
ha az elõfinanszírozást át tud- mint segélybõl. De tudjuk,
ná vállalni egy állami szer- hogy van még mit tennünk.
vezet, illetve, ha kedvezményes Ilyen például a közbiztonság
és könnyen elérhetõ hitel állna javítása, és a rendõrség erõtelrendelkezésükre.
jesebb jelenléte, fellépése ott,
– Zala kiváló adottságok- ahol ez szükséges. Azt szeretkal rendelkezik az erdõgaz- nénk, ha a gyönyörû termédálkodás területén. Ott milyen szeti környezettel rendelkezõ
tervek vannak kilátásban?
zalai falvakban biztonságban,
– A következõ ciklus felada- gazdasági számításait is megta lesz, hogy az erdõkbõl is találva, kiváló minõségû szoltöbb haszon jusson a helyben gáltatásokkal élhessenek a maélõ embereknek. A tervek sze- gyar családok. A térség helyi
rint fafeldolgozó üzemeket problémái közül meg kell emkellene létesíteni. Ezenkívül lítenem a gelsei korábbi felenagyon fontos, hogy a falusi lõtlen gazdálkodásból adódó
kisvállalkozások könnyebben adósságrendezési eljárást, ami
kapjanak hitelt, ezt szolgálják a a végéhez közeledik, még az
központi törekvések is. Ennél uszoda jövõjére kell megtalálni
a témánál azonban meg kell a megoldást, a pacsai baromemlíteni, hogy a gazdáknak bi- fifeldolgozót, ahol újraindult a
zony vadkárokkal is szembe termelés, s a hulladékszállítás
kell sokszor nézni. Meg kell rezsicsökkentésének végrehajakadályozni, hogy egyes va- tását. Az újra tárgyalt szerzõdásztársaságok kibújjanak a déseknek köszönhetõen kevadkár megfizetése alól.
vesebbet kell fizetni pl. Zala– A gazdasági kérdések szentmihályon, Nemesrádón,
megoldása mellett mi az, ami de várhatóan hamarosan Gela kistelepülések mindennapi sén is a 2012-es-nél is olcsóbb
lesz a díj.
életét tudná támogatni?
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Hölgyek köszöntése Gellénházán

A hölgyek az év minden napján aktív társadalmi szerepet töltenek be Gellénházán.
Március második hétvégéje Nõk Egyesülete tartotta meg
a hölgyekrõl, asszonyokról szólt nõnapi rendezvényét az iskola
Gellénházán. A Nemzetközi Nõ- ebédlõjében.
nap alkalmából két rendezRendhagyó módon ebben
vényen is köszöntötték a tele- az évben Horváth László, a dr.
pülésen a gyengébbik nem Papp Simon Általános Iskola
képviselõit.
igazgatója szervezte és rendezMárcius 7-én este a nyug- te meg a köszöntés minden
díjas klub valamint a Vajda részletét. A Gellénházi Nõk
József Népdalkör férfi tagjai Egyesülete kérte fel erre a
lepték meg hölgy társaikat egy megtisztelõ feladatra, hiszen
vacsorával egybekötött aján- évek óta segíti a munkájukat
dékmûsorral. Március 8-án dél- és ezért már korábban tiszteutántól pedig a Gellénházi letbeli taggá választották meg

– idézte fel az elõzményeket
Horváth László.
A gellénházi rendezvényen
elhangzott: a korábbi években
jobbára az jellemezte a nõnapi
vigasságot, hogy a nõi egyesület saját magának szervezett
összejövetelt, ahol a tiszteletbeli tagok vendégként és köszöntõként vettek részt csupán. Az idén elsõ alkalommal
fordult elõ, hogy a faluban évtizedes hagyományokkal rendelkezõ nõnap szervezését rábízták az oktatási intézmény
vezetõjére – mondta az iskola
igazgatója.
A hölgyek dolga az volt kizárólag, hogy otthon készített
finomabbnál finomabb süteményekkel töltsék meg a megterített asztalokat és zsíros kenyérrel vendégeljék meg egymást valamint a fõszervezõ
Horváth László mellett még
meghívott 3 további tiszteletbeli nõi egyesületi férfi tagot.
Az iskola igazgatója által
szervezett nõnapi rendezvényen a helyi oktatási intézménybe járó diákok szavaltak
és énekeltek az egybegyûlteknek. A fellépõket többnyire
úgy válogatta ki az iskola igazgatója, hogy a nézõk körében

2014. március
helyet foglaló édesanyák, nagymamák családtagjai legyenek.
Horváth László hozzátette:
intézményvezetõként kollégáival már a rendezvényt megelõzõ napon is külön köszöntötték az iskolában tanító, dolgozó hölgyeket természetesen
virággal és egy csokor mûsorral.
Vizlendvai Lászlóné, a Gellénházi Nõk Egyesületének elnöke elmondta: azért szakítottak a korábbi évek hagyományaival, miszerint saját maguknak szerveztek nõnapi programot, mivel úgy érezték, hogy
annak hangulata nem pontosan tükrözi az esemény küldetését és jelentõségét. Horváth László iskolaigazgató személyére azért esett a választásuk, mert amúgy is állandó
segítõje az egyesület munkájának, továbbá minden rendezvényükön a jó hangulatú zenét
is az iskola igazgatója szolgáltatta az eseményeken.
Az egyesület elnöke hozzátette: családjában már egészen
kicsi gyermekkorától emlékszik arra, hogy a nõnap alkalmából édesapja is rendszeresen felköszöntötte, majd ezt a
hagyományt évtizedekkel késõbb átvette a férje is, aki jelenleg már 3 leány unokájukat
is egy szál virággal köszönti
március 8-án, a család többi
nõtagjával együtt.
Zsuppán Beáta

Németül tanulnak Bödén
Az idei évben, január 10-én
indult el Bödén az a német
nyelvû tanfolyam a helyi faluházban, amelyet 13-an kezdtek
el. Azóta csupán ketten morzsolódtak le a 90 órás oktatás
óráiról – tájékoztatta lapunkat
Ujj Tibor polgármester.
A tanfolyamot már korábban, az elmúlt év novemberében szerették volna elindítani
– folytatta polgármester – de
elsõ körben nagyon nehézkes
volt összegyûjteni a szükséges
létszámot a kezdéshez. Jelenleg nem csak bödeiek járnak
az órákra, Zalaegerszegrõl és a

környezõ településekrõl is
vannak tanulóik.
A tanfolyamot TÁMOP-os
pályázati pénzbõl finanszírozzák, amely fejenként 90 ezer
forinttal járul hozzá a képzéshez, amelyért így a hallgatók
csak 4.500 Ft-ot fizetnek –
mondta Ujj Tibor. Kizárólag
olyan személyek jelentkezését
fogadhatták el, akik korábban
2 éven belül nem vettek részt
TÁMOP-os képzésen – tette
hozzá.
A tanfolyam hallgatóit Leidenberger Csilla, zalaegerszegi
német tanárnõ oktatja, aki

Leidenberger Csilla oktatja a bödei nyelvtanfolyam résztvevõit.
összességében elégedett a tanítványaival. Az oktatás résztvevõi szerint nagyon fontos,
hogy a tanárnõ külön figyelmet fordít arra: azoknak is
közérthetõen kell elmagyarázni a nyelvismeret alapjait, akik
korábban soha nem tanultak
sem német, sem egyéb nyelvet.
Ujj Tibor polgármester
szintén lelkesen tanulja a németet, hiszen, mint mondta:
koránál fogva neki korábban
nem volt módja ezt tanulni és
amit eddig tudott konyhanyelven, azt is német ajkú barátaitól tanulta egy-egy látogatás
során.
A 90 órás tanfolyam arra
elegendõ, hogy az általános
társalgási szintû nyelvtudást
elsajátítsák a résztvevõk. Eb-

ben benne foglaltatik például
a bemutatkozáshoz, a vásárláshoz, az éttermi viselkedéshez vagy éppen a lakásunk
felszereléséhez kapcsolódó kifejezések megtanulása – avat
be az oktatás részleteibe Ujj
Tibor.
A január második hetében
indult tanfolyam május 12-én
zárul, ahol a hallgatók egy tanúsítványt kapnak arról, hogy
elvégezték a 90 órás képzést,
heti két alkalommal 3-3 órás
oktatási szakaszokra bontva.
A Bödében indult oktatáson meglehetõsen széles skálán mozog a résztvevõk életkora, hiszen a hallgatók között
van 21 éves éppúgy, mint a 62.
életévét betöltött tanuló.
Zs.B.
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Épületfelújítás, parkosítás, falubusz
Fontos fejlesztések Nemeshetésben
Nemeshetésen tavaly két
esetben is sikeres pályázatnak
örülhetett a település vezetése,
a Leader-programok keretében
megvalósuló fejlesztések kivitelezése idén zajlik. Egyik beadvány a közösségi színtér megújítására irányult, mely a sokat
megélt kultúrház épületének
felújítására, udvarának parkosítására irányult.
– A kultúrházat elõdeink
saját erõbõl építették, melyet
1957-ben adtak át. Régen központibb hely volt, klubszoba
és mozifilmvetítés volt itt. A
helyzet mára kicsit változott,
de a helybéliek ugyanúgy
igénybe veszik rendezvényeikhez a termeket. A kilencvenes
évek közepén a teljes tetõszerkezetet lecserélték, viszont
az összes nyílászáró elöregedett, melyek közül fõként az
északiakat viselte meg az idõjárás. Elkerülhetetlenné vált a
felújítás, az elnyert támogatásból lecseréljük az összes nyílászárót, és a 300 négyzetmé-

teres udvar parkosítása valósul
meg – fejtette ki Magyar Kálmán polgármester.
A munkák két részletben
zajlanak: az ablakok és ajtók
cseréje március végén megtörtént, a térburkolatot kapó és
akadálymentesített udvartér kialakítása a második lépcsõben
zajlik majd.
A másik pályázat a falugondnoki busz lecserélését célozta meg. A régi jármû tíz
éven át szolgálta a falubeliek
ellátását, az új kisbuszt várhatóan nyár körül vehetik át.
Ahogy arról elõzõ számunkban beszámoltunk, több
mint 100 jól gazdálkodó önkormányzat kap támogatást
Zalában. Nemeshetés is ezek
közé a falvak közé sorolható,
az elmúlt években takarékosan
gazdálkodtak, nem szorultak
adósságrendezésre, így jogosan
igényeltek támogatást. Az elnyert
pénz mûködési költségekre,
szükséges fejlesztésekre használható fel, melynek könnyen

Elkezdõdött a nyílászárók cseréje, képünk jobb szélén már az
új ablakok láthatók.
találnak helyet. Így a kultúrház
felújítása során felmerülõ javítások költségeire, bútorok beszerzésére és a faluban felmerülõ munkákra használják fel.
Az idei programokkal kapcsolatban Magyar Kálmán elmondta, hogy a kultúrháznak
és környékének munkálatai be-

folyásolják a közelgõ eseményeket, de nyár elején tartanák
meg a szép kort megélt lakosok köszöntését. Õsszel már
a megújult udvar adhat helyet
a negyedik Gesztenyefesztiválnak, melyet ezúttal összevonnak a falunappal.
Pataki Balázs

Borok versenye Tófejen
Idén indították útjára azt az
elõadássorozatot, amelyet dr.
Kántor Anita tart az érdeklõdõknek. A témák között a borbetegségek, borhibák szerepelnek, továbbá azok kezelése
és javítása is.
Az idei tófeji borversenyre
összesen 32 minta érkezett.
Ebbõl 18 fehér, 11 vörös és 3
rozé volt. A fehérborok közül
4 kapott arany minõsítést.
Léránt István 2 mintája, Ré-

Az idén több fehérbor volt, mint vörös.
14. alkalommal mérettették
meg magukat a borosgazdák a tófeji faluházban tartott versenyen.
Lénárt Viktória, a tófeji
Kertbarát Kör Egyesület titkára lapunkat arról tájékoztatta,
hogy az utóbbi három évben
már nem csak a helyi gazdák
számára rendeznek borversenyt, de április 12-én a Válicka-völgyi bormustrán a környezõ települések gazdái is bemutatják nedûiket a bírák elõtt.
A borverseny hatásának is
köszönhetõ, hogy 2009-ben

létrejött a Kertbarát Kör Egyesület Tófejen, amely számos
programmal igyekszik kiegészíteni a gazdák igényeit – fogalmazott Léránt Viktória. Különös figyelmet fordítanak például arra, hogy a borbírákat
nemcsak a borversenyekre hívják meg, hanem egyéb rendezvényeikre is. Szakmai elõadásokat szintén rendszeresen tartanak a helyi gazdáknak, továbbá szakmai tanácsaikkal folyamatosan segítik õket a minõségi italok elõállításában.

vész Zsolt és Németh János 1-1
bora. A fehérek mezõnyében
még született 8 ezüst és 6
bronz elismerés is. A rozé kategóriában 1 arany minõsítés
lett, amelyet Léránt István kapott. Még ugyanebben a mezõnyben kiosztottak 2 ezüst
minõsítést. A vörösek között 5
ezüst, 6 bronz elismerést vehettek át a gazdák a tófeji borversenyen.
Zsuppán Beáta

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
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
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Sárika nénit meglepték a gombosszegiek

Sárika néni és a férje 47 éven át éltek boldog házasságban.
Fürgén – és ahogy fogalmaz – fessen siet elém a kapuba Horváth Jánosné, Sárika
néni gombosszegi portáján.
Azt mondta: nagyon várta az
érkezésem, mert az emberrel
nem mindig készítenek riportot azért, mert 80 éves. Gyorsan el is panaszolja mostani legnagyobb bánatát amíg beérünk
a házba: öreg kutyáját el kell
altatnia az állatorvosnak, mert
nagyon beteg szegény jószág.
A riporternek itt nincsen
teendõje – állapíthattam meg
hamarjában – hiszen Sárika

néni azonnal mesélni kezdte
életének történetét, pontosabban annak jelentõsebb állomásait.
1930. március 14-én született Petrikeresztúron. 4 testvére volt, de õk már sajnos nem
élnek. Gyermekkorát ott töltötte és általános iskolába is oda
járt. Mint mondta, egészen fiatalon már sokat segített a
háztartási és ház körüli munkálatokban. Egyetlen szívfájdalma, hogy nem tanulhatott tovább, mert édesanyja ebben
nem támogatta és õ szót fo-

gadott a szüleinek mindenkor,
mindenben.
1953. december 24-én kötött házasságot férjével, akivel
47 éven át éltek boldog házasságban. Horváth Jánost – élete
párját – 13 évvel ezelõtt veszítette el. Gombosszegre a
házasságkötésükkor került és
õszinte szeretettel emlékezett
vissza férje szüleire, akiknek
segítségére volt mindenkor az
otthoni gazdaságban, ha dolog
akadt és az idõsek betegeskedésekor az ápolás és a házi munkák
is rámaradtak, amit Sárika néni
örömmel végzett mindenkor.
Szerelmi házasságukból két
fia született. Egyikük Petrikeresztúron él, a másikuk pedig
Gellénházán. Gyakran látogatják Sárika nénit, ahogy idejük
csak engedi. Sári néninek azóta már van 3 felnõtt unokája és
2 dédunokája, de rögvest csillogó szemekkel hozzáteszi, hogy
már a harmadik dédunoka is
megérkezik hamarosan.
Sárika néni a mesélés közben felpattant, mert egy fon-

2014. március
tos momentum jutott eszébe: a
riporternek is jár a 80. szülinapra kapott csokoládé tortából egy szelet, amit kizárólag e
sorok írójának tett félre. A finomság falatozása közben meséli el, hogy miként „csapták
be” a faluban nemrégiben.
Történt ugyanis, hogy Török
Zoltán polgármester arra kérte Sárika nénit, hogy március
14-én este menjen el a helyi
kultúrházba, mert a választásokkal kapcsolatban fontos
megbeszélés lesz. Kissé furának találta, hogy megterített
asztalokkal készülnek a megbeszélésre, amit szóvá is tett a
helyieknek. Akkor leplezõdött
le a turpisság és köszöntötte
fel a település apraja-nagyja a
maguk által készített süteményekkel, csokrokkal, ajándékokkal a könnyekig hatódott
Sárika nénit a 80. születésnapján.
Sárika néni külön kérése
volt, hogy lapunk hasábjain hálás köszönetet mondjon a gombosszegieknek, amiért gondoltak rá és ekkora meglepetést
szereztek neki a felejthetetlen
jubileumon.
Zsuppán Beáta

El Camino - Tófejen

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Máj.30-Jún.1.
41.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Jún.5-9. (Pünkösd)
74.500 Ft/fõ
SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer
Jún.20-22.
30.900 Ft/fõ
DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei
Júl.3-6.
69.900 Ft/fõ
GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Júl.6-14.
111.900 Ft/fõ
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl.23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl.23-27.
62.900 Ft/fõ
Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA
Júl. 23-31.
159.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl.29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug.4-10.
135.900 Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

2014. március 17-én, 13.30
órától a tófeji Közösségi Házban dr. Szinku Mihály tartott
élménybeszámolót az El Camino-n tett zarándoklatáról (képünkön).
A Szent Jakab-út, spanyolul
Camino de Santiago a világ
harmadik legfõbb keresztény
zarándokútja, és az egyik Spanyolország egyedülállóan sok,
38 világörökségi helyszíne közül. Több útvonal is létezik
(néhányat említve: francia út,
ezüst út, északi út, az angol út,
a Jakab út, stb.), valamint egyéni utak is tervezhetõk (pl. van,
aki a Margitszigetrõl indul), de
mindegyikben közös, hogy az út
Santiago de Compostela városába vezet, melynek székesegyházában idõsebb Szent Jakab
apostol földi maradványait õrzik.
Az út már a 11. századtól ismert, ma pedig igen népszerû-

vé vált: nem csak a vallásos emberek, hanem azok is megteszik, akik önmagukat keresik –
évente több, mint százezren
kelnek útra. Az igen hosszú út
megtétele, önmagunk legyõzése egy életre szóló élmény,
mely
megváltozathatja
az
embert.
Az elõadó saját fényképeivel illusztrált élménybeszámolója sok érdeklõdõt szólított
meg és nyújtott számukra maradandó élményt. A helyi idõsek klubjának tagjai mellett –
akik a napi programjukba építették az elõadást – a környezõ
településekrõl is voltak érdeklõdõk. Mivel Szinku doktor úr
tarsolyában található még pár
elõadásnyi, utazásairól szóló
beszámoló, így biztosan vendégünk lesz a közeljövõben
ismét!
L.Gy.

2014. március
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Az idõsek érdekében
Pusztaederics Önkormányzata hosszú ideje kiemelt gondot fordít az idõsgondozásra.
Az önkormányzat kötelezõ feladatain kívül több önként vállalt feladatot is végez annak érdekében, hogy a településen
élõ idõs, nyugdíjas emberek
minél szélesebb körû ellátást
vehessenek igénybe, függetlenül attól, hogy a település lélekszáma csupán 170 fõ.
A magyar állampolgárok,
különösen azok, akik ledolgozták életünk nagy részét hazájukban, szorgalmas, lelkiismeretes munkával, és a sors úgy
hozta, hogy egy pici településen élnek, legalább úgy megérdemlik a gondoskodást, mint
azok, akiknek nagyobb település adatott lakóhelyül. Pusztaederics korábban már elnyerte
az idõsbarát önkormányzat címet, de az idõsgondozás azóta
is kiemelt feladat. Ennek érdekében írtak alá az elmúlt évben Budapest Újbuda Önkormányzatával (XI. kerület)
együttmûködési
megállapo-

dást, melyben további budapesti kerületek és városok –
többek között Nagykanizsa –
is részt vesznek annak érdekében, hogy közös stratégiával,
egymás jó gyakorlatait megismerve és átvéve, a helyi adottságokhoz igazítva tehessük
még szebbé, még gazdagabbá
a szépkorúak mindennapjait.
Ebben az évben más országok
is bekapcsolódnak az uniós
projektekbe – ez újabb lehetõség a fejlõdésre, a tapasztalatgyûjtésre.
Bár egy kis településen nehéz olyan programokat megfogalmazni, amelyek felérnek a
budapesti vagy a nagyobb városok programjaival, mégsem
érdektelen az együttmûködés,
hiszen a jó gyakorlatok megismerése, a kapcsolatépítés nem
csak az önkormányzatok, hanem az idõsek, illetve intézményeik között mind elõsegítik a tartalmas munkát. Folyamatban van a kapcsolatfelvétel
Újbuda szociális intézményével, ahova a klubtagjainkat

Gál Lászlóné (jobbról) Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkárral.
szeretnénk elvinni, hogy megismerjék, hogyan élnek Budapesten, milyen lehetõségeik
vannak az ellátottaknak.
Március 21.-én került sor az
idei elsõ közös programra,
konferenciára: „Aktív idõskor a
településen és az idõsek kreativitása” címmel, melyen Gál
Lászlóné polgármester és
Pappné Varga Angéla jegyzõ
is részt vett. Neves elõadók
avattak be bennünket a téma
rejtelmeibe, a helyi vezetõkön
kívül dr. Simicskó István, Újbuda országgyûlési képvise-

lõje, Prof. dr. Székács Béla ,
a Magyar Gerontológiai és
Geriátriai Társaság elnöke, valamint Asztalosné Zupcsán
Erika helyettes államtitkár
asszony.
A közös együttgondolkodás és együttmûködés bizonyára elõsegíti, hogy a helyben
élõ idõsek még több lehetõséghez jussanak, megismerhessék más intézmények munkáját, más településen élõk lehetõségeit és életvitelét, életminõségét, az idõsbarát cím
megõrzését és megújítását.

Gyógynövénytúra Babosdöbrétén

Március 9-én gyalogtúrával
egybekötött gyógynövénytúrára került sor Babosdöbétén. A
vártnál sokkal több érdeklõdõ
jelent meg a rendezvényen.
Fülöp Zoltán okleveles biokertész vezette a túrát, illetve tartotta az elõadást menet közben is
(képünkön). A falun keresztül, a
közeli erdõig és patakig mentünk
el és tanulmányoztuk a környezõ
növényeket, melyek étkezésre, illetve gyógyításra is alkalmasak.

A séta után a volt iskola
épületében tartott újabb elõadást Fülöp Zoltán, melyen ismét elmondta, hogy mely növényekkel találkoztunk, azok
kedvéért, akik esetleg nem láttak és hallottak pontosan mindent menet közben.
Az elõadás után megvendégeltük a résztvevõket egy finom csirkesalátával, illetve ajándékot is kapott mindenki.
-m-

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére
keres eladó ingatlanokat,
akár azonnali készpénzes vásárlással!
06-30/988-66-58.
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A gazdaság növekedésnek indult
Fórum Pacsán
szággyûlési képviselõ erre válaszul azt mondta: a kormány
eddig is minden esztendõben hosszabbított az április
30-ig tartó kilakoltatási szabályozáson. Ezt nagy valószínûséggel a jövõben is megteszik, de számításba és figyelembe kell venni azokat a
tényezõket, amelyek néhányaknak a visszaélésre adnak
okot az idõpont kitolását illetõen.
Horváth Ferenc köszönetet mondott a segítségért. Balról Nagy
Tamás, Manninger Jenõ, Németh Zsolt és Nagy Kálmán, a megyei közgyûlés elnökhelyettese.
Március 24-én tartotta választási gyûlését a Fidesz Pacsai
Szervezete.
A rendezvényen Nagy Tamás, a párt helyi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elsõként Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ szólt az egybegyûltekhez. Röviden összefoglalta a
megyében az elmúlt 4 évben
történt jelentõsebb fejlesztéseket. Külön kiemelte, hogy megszépültek a zalai városok, a Balaton-part, valamint a hévízi
gyógyfürdõ is. Megújult a 76os út és több elkerülõ szakasz
is épült Zalában 2010. óta –
mondta a pacsai hallgatóságnak Manninger Jenõ.
A megyei elnök szerint többen támadják a kormány közmunkaprogramját, mondván,
hogy az megalázó az abban
résztvevõk számára. Manninger Jenõ ezzel kapcsolatban
elmondta: több olyan emberrel beszélt, akik pontosan ennek az ellenkezõjét mondták
neki. A közmunkaprogram sikerét mutatja, hogy az érintettek szerint a csaknem 50 ezer
forintos havi juttatás, a programhoz kapcsolódó oktatások
és feladatok hatására ismét
hasznosnak érezték magukat
és nem munkanélküli, üres
embernek. Az országgyûlési
képviselõ szerint a megye
büszke lehet a gyógyturizmus
területén elért eredményeire,
melynek további fejlõdési feltételeként a sármelléki repülõtér mûködésének folyamatosságát nevezte meg. Szintén
fontos beruházásként említette a keszthelyi és a hévízi kórház idei 2 milliárd forintos
fejlesztését, amelytõl jelentõs
minõségi változás várható.

Manninger Jenõ a legfontosabb jövõbeni feladatok egyikének azt tartja, hogy az európai uniós támogatásokat minél
nagyobb részben juttassák el a
kisebb településekre is. A másik kiemelt cél további munkahelyek teremtése a megyében.
195 ezer határon túli magyar regisztrációját tartják nyilván a legfrissebb adatok szerint. Ennyien jelezték levélben
történõ választási szándékukat
eddig a Kárpát-medence különbözõ pontjairól – jelentette
be Pacsán Németh Zsolt, külügyi államtitkár. Úgy fogalmazott: az országgyûlés ennek
nyomán válik a közeljövõben
nemzetgyûléssé. Emlékeztetett
arra, hogy utoljára 1910-ben
szavazhatott így együtt a magyar nemzet.
A külügyi államtitkár szerint az elmúlt 4 esztendõ legfontosabb eredménye az, hogy
a 2010-ben átvett, gyalázatos
helyzetben lévõ gazdaság növekedésnek indult. Sikeresnek
minõsítette a munkahelyteremtési törekvéseket és egy átfogó, pozitív társadalompolitikai bravúrként értékelte a
rezsicsökkentést, melynek üzenete – megfogalmazása szerint
– az, hogy a kormány senkit
nem hagy magára!
A gyûlésen részt vett Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közössége elnöke is, aki köszönetet mondott Zala és Vas
megyének a folyamatos támogatásukért.
A választási gyûlés végén a
résztvevõk kérdést tehettek fel
a jelenlévõ politikusoknak.
Ezek közül az egyik a kilakoltatási moratórium esetleges
meghosszabbításával kapcsolatos volt. Manninger Jenõ or-

A jelenlévõket érdekelte az
is, hogy az otthoni pálinkafõzés rendszerében várható-e a
közeljövõben bármilyen szigorítás. Németh Zsolt külügyi államtitkár ezzel kapcsolatban
arról tájékoztatta a jelenlévõket: a tervek szerint némi módosítás várható a jövõben, de
ez nem tiltás, sokkal inkább
szigorúbb szabályozás formájában érinti majd a pálinkafõzésben érdekelteket.

TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.
Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.
A Közép-Zala címû lap megjelenési területén lévõ
Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00
Pacsai Okmányiroda
8761 Pacsa, Kisfaludy utca 2.
H, P: 08.30-12.00
K: 08.30-12.00; 13.00-16.00
Cs: 13.00-16.00
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Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

m

Elérhetõségeink:

Nagylengyel

iku
ar

Közéjük tartozik többek
között:
Nemeshetés Önkormányzata (mikrobusz, 10 000 000 Ft),
Nemessándorháza Önkormányzata
(mikrobusz,
4 999 999 Ft).

ng

A Vidékfejlesztési Alap
legutóbbi pályázatának nyertesei a kormány döntése
alapján terepjáró, mikrobusz, személygépkocsi vásárlásához kaptak támogatást.

Hu

Sikeresen pályáztak
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Hírek Kisbucsáról
Kiss Gábor, a Zala Megyei
Deák Ferenc Könyvtár igazgatója tartott elõadást a kisbucsai IKSZT-ben, ahol lehetõség volt a résztvevõknek betekintést nyerni településünk történetébe, a helyi kulturális és
természeti értékeink megismerésére. Felidéztük a feledésbe
merült népszokásokat, néphagyományokat is a közönség bevonásával.
*
Február 15-én Kisbucsán, az
IKSZT-ben Álarcok és maskarák
címmel játszóházi foglalkozást
szerveztünk, ahol különbözõ
technikák alkalmazásával csodálatos álarcokat készíthettek a
kreatív résztvevõk.
A farsangi mulatságra és
jelmezes felvonulásra február
22-én egy egész délutános programban került sor. A fõként
óvodásokból és iskolásokból
álló jelmezesek egyesével bemutatkoztak, majd minden korosztály legjobbjai díjazásban
részesültek. Utána vetélkedõre
került sor, melynek feladatai a

farsangi hagyományokra és
népszokásokra épültek. Zenés
mûsor és tini diszkó szórakoztatta a gyerekeket, és közben
üdítõvel és szendviccsel, süteménnyel, farsangi fánkkal kínáltuk az apróságokat, melyek elkészítésében a szülõk és a háziasszonyok klubja segédkezett.
Mindkét program megvalósítása a TÁMOP- 3.2.3.B-12/1”
Építõ közösségek” - B, A korszerû többfunkciós közmûvelõdési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttmûködések, új tanulási formák
kialakulásának elõsegítése címû
pályázat keretében történt.
*
Március 14-én az esti órákban a kisbucsai IKSZT-ben a
helyi fiatalok és az ifjúsági klub
tagjai ünnepi megemlékezést
tartottak a 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. A
fiatalok énekekkel és versekkel
felidézték a forradalom eseményeit, majd a fáklyás felvonulást
követõen visszaérkeztek az
IKSZT elõtti térre.

Megemlékeztek nemzeti ünnepünkrõl.
*
Március 15-én ünnepélyes
keretek között tett esküt 3
erdélyi magyar, akik Kisbucsa
testvértelepülésérõl, Sepsiszentgyörgyrõl érkeztek.
A 2009 óta fennálló testvértelepülési kapcsolatoknak
köszönhetõen Kisbucsán már
három alkalommal történt állampolgársági eskütétel: tavaly
januárban 6.-án, áprilisban 3.-án,
most március 15.-én ismét 3-an,

Politikai hirdetés

Állampolgársági esküt tettek.

illetve 3 gyermek nevében is
tettek a szülõk eskütételt:
Csoma Attila (Csoma Köntés
Attila), Dániel Vilmos, Darocz
Imola (Darocz István, Darocz
Balázs Zsolt).
Az eskü szövegét Takács Ferenc polgármester után mondták a vendégek, majd a székely
és a magyar himnusz eléneklése után átvehették a magyar
állampolgárságról szóló okiratot is.
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Termelõi és babaruhabörze Teskándon
Létrejötte óta számos programnak ad helyet Teskándon a
Kemence-ház. Több mint egy
éve indult el a babaruha- és
játékbörze, mely mellett a
helyi termelõk is rendszeresen
elhozzák terményeiket a helyi
vásárlók számára.
Március 22-én egész délelõtt várták az érdeklõdõket az
árusok, akik többek között
tojást, almát, burgonyát pakoltak ki asztalaikra. Õsszel is
több alkalommal rendeztek
vásárt, melynek eltökélt célja,
hogy ne kelljen a városba

Ezúttal is sok ruha cserélt gazdát.
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menni az élelmiszerekért, hanem egyenesen a helybéli termelõtõl vehessék meg azt.
Bent a teremben használt,
de kitûnõ állapotú babaruhákat
kínáltak a már nagyobbra nõt
gyerkõcök szülei, a csöppségekkel idelátogató anyukáknak. Az
alkalmi „turkálóban” már a tavaszi rugdalózók, bodyk, pólók
és szoknyák cseréltek gazdát,
Délelõtt sok gyermek talált
új ruhára és játékra, délután
gyöngyfûzéssel folytatódott a
hétvégi program.
- pb -
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