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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Május utolsó vasárnapja a
mel-

lett a is. Ekkor
adóznak szinte valamennyi
településen azok emlékének,
akik az I. és a II. világhábo-
rúban életüket adták a hazáért.

Május 25-én délelõtt a
templomban tartottak

Nemzetközi Gyermeknap
Hõsök Napja

tes-
kándi

A hõsök, akik nem akartak azok lenni

ünnepi szentmisét a világhá-
borúkban elesettek tiszteleté-
re, majd a megemlékezés a falu
központjában lévõ emlékmû-
nél folytatódott.

A rendezvényen mindenek
elõtt a nemzeti himnuszt hall-
gatták meg az emlékezõk,
majd a helyi Csukás István

Nevelési és Oktatási Gyermek-
központ növendékei elsõként
Wass Albert versét adták elõ,
amit furulya és fuvola zenével
zártak az általános iskolások.

„Akikre ma emlékezünk,
azok az emberek igazi hétköz-
napi hõsök voltak. Annak elle-
nére, hogy nem akartak hõsök
lenni. Élték a mindennapi éle-

tüket, szerettek, dolgoztak, ne-
veltek egészen addig, amíg a
hatalom el nem ragadta õket a
családjuktól és nem szólította
õket a frontra. Arra a frontra,
ahonnan soha többé nem tér-
hettek vissza szeretteikhez” –
mondta ünnepi beszédében

polgármester.Tóth Istvánné

A helyi iskolások Wass Albert versét is elõadták a megemléke-
zésen.

A májusi idõjárás nem ép-
pen barátságos arcát mutatta
azon a héten, melynek lezárá-
saként Tavaszi Fesztivált ren-
dezett közössége.

A
életre hívott

tavaszköszöntõ programot ez-
úttal is az intézmény igaz-

Gellénháza
dr. Papp Simon Mûve-

lõdési Házban

Fesztivál Gellénházán
gatója, nyitot-
ta meg.

Az alkalomhoz illõen feldí-
szített színpadon sorra mutat-
ták be az e napra összeállított
produkcióikat a falu mûvészeti
csoportjai. Elsõként a több-
szörös Arany Páva-díjas

Horváth László

Vajda

A kisiskolások vidám, táncos produkciója.



– A Zala Megyei Állam-
igazgatási Kollégium hazánk-
ban elsõként hozta létre Re-
zsicsökkentési és Költségvetési
Bizottságát 2013. október 3-án.
Milyen indíttatásból valósult
meg a bizottság?

– Milyen fõ feladatokat lát
el a bizottság és mely más
szervekkel mûködik együtt?

– A kormány kiemelt cél-
ként kezeli a rezsicsökkentés
megvalósítását. A Zala Megyei
Kormányhivatal kötelességé-
nek érezte, hogy a maga esz-
közeivel támogassa e folyamat
megvalósítását. Rigó Csaba kor-
mánymegbízott kezdeménye-
zésére a kollégium 2013. októ-
ber 3-án megválasztotta bizott-
ságát, amely 2013. október 7-én
megtartotta alakuló ülését. A
rezsicsökkentésre vonatkozó
jogszabályok elsõsorban a szol-
gáltatókra rónak kötelessége-
ket, amelyek végrehajtásának
az ellenõrzésében több szerve-
zet is közremûködik. Fontos-
nak tartottuk, hogy az érintett
szervezetek egymással össz-
hangban végezzék feladatai-
kat. A megyei államigazgatási
kollégium egy állandó fórum,
amely a megyei kormányhiva-
tal államigazgatási szervek kö-
zötti koordinációját segíti elõ.
E fórum keretei között tudjuk
leghatékonyabban érvényre
juttatni a kormányzati szándé-
kot. A bizottsági forma pedig
rugalmas mûködést tesz lehe-
tõvé, amennyiben egy kérdés
sürgõs megtárgyalása szüksé-
ges, egy munkanapon belül
össze tudjuk hívni a tago-
kat, ahogy arra volt már pél-
da. Ügyrendünk biztosítja az
elektronikus ülésezés lehetõ-
ségét is, amely által gyorsan
tudunk reagálni a felmerülõ
kérdésekre.

Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

– Javaslatot készítünk elõ a
rezsicsökkentésrõl szóló jog-
szabályok végrehajtásának Zala
megyei ellenõrzésére, értékel-
jük a rezsicsökkentési intézke-
dések ellenõrzésének a tapasz-
talatait, kapcsolatot tartunk és
a rezsicsökkentési intézkedé-
sek végrehajtása érdekében
együttmûködünk az érintett
közszolgáltatókkal, és országos
hatáskörû szervekkel. Felada-
tunk annak elõsegítése, hogy a
megyében mûködõ államigaz-
gatási szervek egységes elvek
mentén tervezzék költségve-
tésüket. Értékeljük továbbá az
önkormányzatok világából ér-
kezõ finanszírozással kapcso-
latos kérdéseket. Indokolt eset-
ben azokat jelezzük a kormány
felé. Ez utóbbi feladatok miatt
szerepel a bizottságunk elneve-
zésében a költségvetési jelzõ.

– Úgy érzem, hogy eredmé-
nyes munkát folytattunk az
elmúlt évben. Havonta ülésez-
tünk, minden egyes ülésen be-
számolt az aktuális tapasztala-
tokról a Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelõség vezetõje. Meghívott
vendégünk volt a Nyugat-du-
nántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
is. A rezsicsökkentés részeként
kezeltük a szociális tûzifa vá-
sárlás támogatásának a kérdé-
sét is. Az eredményes együtt-
mûködésnek is köszönhetõ,
hogy más megyékkel ellentét-
ben hulladékkezelési szükség-
ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
Több javaslatot is továbbítot-
tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása

– Hogyan értékeli 2013.
évi tevékenységüket?

során a társasházaknál felme-
rült problémák miatt, e kezde-
ményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerû-
sítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezde-
ményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.

– Értékelni fogjuk a rezsi-
csökkentés következõ lépcsõi-
nek megvalósulását a megyé-
ben. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július else-
jéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szer-
zõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsí-
tett szolgáltatóval. E feladat tel-
jesítését igyekszünk elõsegíte-
ni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûkö-
dõ valamennyi hulladékszállí-
tó cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ mi-
nõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre le-
het, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje ta-
nácskozási jogú tagja a bizott-
ságnak. Szeretnénk több szol-
gáltató képviselõjét is meghív-
ni a bizottság üléseire.

– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség, hiszen a panaszok elsõ-
sorban oda érkeznek. A pana-
szok száma alacsony. A lakos-
ság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások ered-
ménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban euró-
pai összehasonlításban is ki-
emelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígére-
tek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?

– A rezsicsökkentés, a kor-
mány kiemelt célkitûzései kö-
zé tartozik már régóta. Ön sze-
rint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság vissza-
jelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?

Ugyanakkor az energiaköltsé-
gek még mindig magasnak szá-
mítanak hazánkban. A rezsi-
csökkentés további lépései pe-
dig Európa egyik legverseny-
képesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó ener-
giaárakkal ösztönözheti beru-
házásokra a befektetõket, ezál-
tal elõsegítve a lakosság továb-
bi gyarapodását. Itt monda-
nám el, hogy megkeresésünk
nyomán kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Né-
meth Szilárd rezsicsökkenté-
sért felelõs biztos, aki elisme-
rõen értékelte a munkánkat.

– Megtisztelõ volt számom-
ra a kormánymegbízott úr fel-
kérése. Az, hogy a kormányhi-
vatal fõigazgatója vezeti a bi-
zottság munkáját, mutatja an-
nak rangját és kiemelkedõ sze-
repét. Örömmel tölt el, hogy mû-
ködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.

– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunk-
nak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabály-
elõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói ész-
revételeket bizottságunkon ke-
resztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.

– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommu-
nikáció kereteit a rezsicsök-
kentésben érdekelt államigaz-
gatási szervek, politikusok, va-
lamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami legin-
kább elõsegítheti a rezsicsök-
kentési intézkedések gyors vég-
rehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés ered-
ményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.

– Mennyire tartja fontos-
nak a bizottságban az elnöki
feladatot?

– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott ország-
gyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?

– Ön szerint mi a legna-
gyobb haszna a bizottság mû-
ködésének?

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
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Ma minden ember csak
reménykedhet abban, hogy az
akkori borzalmak, amit a hábo-
rú azon nemzedékeknek jelen-
tett, soha nem ismétlõdik meg.
Reménykedhetünk abban, hogy
többet nem kell kényszerû hõ-
siességet választani a fiaink-
nak, férjeinknek, miszerint nin-
csen más választásuk, menni
kell a frontra, mert azt követeli
a haza szeretete – hangzott el a
megemlékezésen.

Sajnos nem telik el úgy nap
ma sem, hogy a híradások ne

számolnának be a világ vala-
mely pontján éppen zajló for-
rongásról, robbantásokról, há-
borúról és népirtásról. Nem is
kell messze menni. Itt van a
szomszédunkban Ukrajna. A
hírekben hallottakból egy idõ
után a halottak száma már
csak statisztikai adat marad.
Pedig az ottani áldozatok is
valakiknek a szülei, gyermekei,

A hõsök, akik nem akartak azok lenni

Tóth Istvánné polgármester
mondott beszédet.

Ezt a kettõ hasznos idõtöl-
tést kötötte össze a

egy gyalogtúra
programmal május utolsó szom-
batján.

A hónapok óta tartó – egész-
séges életmódra és szemlélet-
váltásra ösztönzõ – programso-
rozat részeként ezúttal az

gyalogoltak a
részvevõk, amely a kiinduló
ponttól, vagyis a teskándi Ke-
mence-háztól 3 km-re található
– tájékoztatta lapunkat

, Teskánd Önkormány-
zatának közösségszervezõje.

A gyalogtúrán körülbelül
20-an vettek részt és érdek-

teskándi
önkormányzat

Ilo-
na kápolnához

Darabos
Róbert

Mozgás és az épített értékek megismerése

lõdéssel hallgatták a kápolna
történetét, valamint megépíté-
sének részleteit. A hosszas tú-
rán megfáradt csapat az Ilona-
kápolna tövében szalonnasü-
tés közben pihent meg és lak-
mározott jóízûen.

A visszafele vezetõ úton a
természetben található nö-
vény- és állatvilággal ismerked-
tek a gyaloglók. Darabos Ró-
bert elmondta azt is: a jövõben
terveznek bringás túrát is, de
elõbb a bicikli út átadását kell
megvárniuk. Ennek hiányában
egyelõre veszélyesnek tartják a
csoportos túrát két keréken.

Zs.B.

A kápolna tövében megpihentek.

Fesztivál Gellénházán
József Népdalkör Nyug-
díjas Klub

Bok-
réta Néptánccsoport.

Pántlika Néptánc-
csoport Százszorszép csoport-
ja

Orchi-
dea Kamarakórus Spon-
tán Duó

, majd a
hölgytagjai által

eljátszott vidám jelenet került
a nézõk elé, valamint a

Vendég-
ként lépett fel az 1990-ben
alakult baki

, amely sárközi és szatmári
táncok bemutatásával nyerte
el a gellénházi közönség tet-
szését. A helyi iskolások zala-
egerszegi diákokkal együtt elõ-
adott körtáncát követõen a
jelentõs sikereket elért

és a
gitárral kísért dalok

elõadásával emelte a tavasz-
köszöntõ percek hangulatát.

A község rendezvényeire
rendszeresen visszatérõ ter-

melõk sokszínû portékáikkal
csábították az érdeklõdõket. A
nagylengyeli

dísz-és haszná-
lati tárgyait, a sárhidai

különbözõ ízesítésû
kecskesajtjait,
mangalica termékeit,

vegyszermentes házi
készítésû lekvárjait kínálta. A
becsvölgyei
„Göcsej Védjegy” által ellátott
terméktulajdonos aszalt gyü-
mölcseit hozta el e napra.

plüss-
mackói, ujjbábjai, baglyok és
egyéb kedves figurák keltették
fel a kicsik figyelmét.

Mint minden esztendõben,
idén is asztalra kerültek az ez
évben minõsített borok.

Szent Család Szo-
ciális Központ

Herczeg
Józsefné

Soós Lajosné
Szabó

Lajosné

Vincze Ferencné

Oláhné Rózsás Csilla

Török Irén

(Folytatás az 1. oldalról)

rokonai – emlékeztetett beszé-
dében a polgármester.

Teskándon az I. világhábo-
rúban 11-en, míg a II. világhá-
borúban 14-en haltak hõsi ha-
lált a helyiek közül. Nevüket az
az emlékmû õrzi a település
központjában, melyet az ün-
nepség végén a jelenlévõk
megkoszorúztak.

Zsuppán Beáta

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Ifjabb Benkõ Tibor

Bödében

Varga Ár-
pád

1995-
ben született Zalaegerszegen.
Egészen kicsi gyermek volt,
amikor elkezdett érdeklõdni a
traktorok, kombájnok világa
iránt és gyorsan eldöntötte az
általános iskolában, hogy min-
denképpen ezen a területén
szeretne majd felnõttként dol-
gozni. Jelenleg él
szüleivel.

A pályaválasztása viszony-
lag egyszerû volt, hiszen tudta,
hogy Vépen mûködik a térség
egyik legjobb iskolája, ami meg-
felelõ szakmai alapokkal látja
majd el, így beadta a jelentke-
zését a mezõgazdasági szakkö-
zépiskolába – mesélte Tibor.

Osztályfõnöke,
ösztönözte arra, hogy je-

Ifj. Benkõ Tibor sikere
A bödei diák megnyerte az országos versenyt

lentkezzen a Szakma Kiváló Ta-
nulója versenyre. Tanulmányi
eredménye végig a 4,5-ös átlag
fölött volt, a legutóbb 4,7-el

zárta a félévet – mondta ifjabb
Benkõ Tibor.

Az országos megmérette-
tésnek az írásbeli részét a vépi
középiskolában írta meg, majd
ennek eredménye bejuttatta
az országos versenyre, amelyet

rendeztek meg. Itt az
egyik napon szóbeli vizsgán,
majd másnap gyakorlati vizs-
gán kellett számot adni a tudá-
sukról – emlékezett vissza a diák.

A sellyei versenyen az ország
minden részébõl összesen 21
mezõgazdasági gépész és 21 nö-
vényvédelmi majdani szakember
mérte össze a tudását. Ifjabb
Benkõ Tibor lett a gépészek
között az ország legjobbja.

Tibor jelenleg élvezi, hogy
a Szakma Kiváló Tanuló verse-

Sellyén

nyen elért eredményének kö-
szönhetõen az év végi vizsgák
alól felmentették, ezért arra
már nem kell készülnie. Jövõ-
jét egyelõre nem munkahely-
kereséssel tölti a tervei szerint,
ugyanis szeretne továbbtanul-
ni. Azt még nem döntötte el,
hogy a 3 éves érettségivel zá-
ruló képzést, vagy az egy éves
szakmai továbbképzést választ-
ja, de a következõ hónapokban
ez is kiderül.

Ifjabb Benkõ Tibor hozzá-
tette: német nyelvtudása is fej-
lesztésre szorul, ugyanis a kö-
zépiskolai években nem foglal-
kozott vele, csupán az általá-
nos iskolában használta utoljá-
ra rendszeresen a nyelvet.

Zsuppán Beáta

Az ország legjobb gépészta-
nulója…

Ez évben is megrendezésre
került az iskola
névadójáról elnevezett prog-
ramsorozat, a

. A tanintézmény életében
hagyománnyá vált esemény a
hét minden napjára szolgált
tartalmas órákkal, melyek idén
a védett állatok, és az állatok
védelme köré összpontosultak.

E szerteágazó témát átölel-
ve hétfõn a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park osztályvezetõje,

tartott szemlé-
letes elõadást a település mû-
velõdési házában.

Másnap délelõtt
, a zalaegerszegi Hevesi

Sándor Színház népszerû mû-

Gellénházán

Papp Simon Na-
pok

Megyer Csaba

Ecsedi Er-
zsébet

Iskolai napok az állatok védelmében

vésze, „Mondd szereted-e az ál-
latokat” címû zenés, verses
összeállítása szórakoztatta a ta-
nulókat. A délutáni órákban a
felsõsök, a környezõ iskolák
bevonásával, német memori-
ter verseny során mérték össze
tudásukat. A szerdai tanulmá-
nyi verseny két kategóriában
került megrendezésre, szintén
az állatokkal kapcsolatos tud-
nivalókkal a középpontban.

Elérkezett a csütörtök, amely
napon író-olvasó találkozón ve-
hettek részt az iskola diákjai,
harmadiktól a hatodik osztá-
lyos tanulókig.
író, számos gyermekkönyv szer-
zõje, köztük a Dörmögõ Dö-

Nyulász Péter

mötör munkatársa, szemléle-
tes, diákokkal közös felolvasás-
sal tarkított tartalmas elõadása
felnõttek és gyermekek figyel-
mét egyaránt magával ragadta.

A közvetlen, kötetlen hangu-
latú bemutató a szerzõ Helka cí-
mû könyve köré összpontosult
tartalmilag, mely 2011-ben az Év
Gyermekkönyve díjat nyerte el.

A szeles, esõs, hideg idõjá-
rás miatt számos sport- és
ügyességi verseny, a Papp Si-

mon Kupa járõrverseny és sza-
badban szervezett kulturális
program idõpontja tolódott el
egy héttel késõbbre.

Az értékelések és eredmény-
hirdetések késõbbi idõpontra
kerültek, de az iskola és a mû-
velõdési ház falai közt lezajlott
kulturális és tanulmányi ese-
mények tartalmasan, lelkesen
zajlottak le a Papp Simon Na-
pok keretében.

Török Irén

A Helka izgalmas, szövevényes történetének feltárása felkel-
tette a tanulók érdeklõdését.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Május elsõ vasárnapján a
hagyományokat folytatva

ünnepségre került sor,
a mûvelõdési

házban. Akik elfogadták az ön-
kormányzat és a színjátszó cso-
port meghívását, azok igazán
megható mûsort láthattak, hall-
hattak. pol-
gármester köszöntõ szavai
után a gyerekek versekkel, da-
lokkal köszöntötték az édes-
anyákat, nagymamákat. A mû-
sor végén pedig minden je-
lenlévõ édesanya kapott egy
szál virágot. Igaz, ezt már csak
a könnytenger között sikerült
átadni, de ettõl talán még meg-
hatóbb lett a mûsor, a kö-
szöntés.

A közösségi élet szerep-
lõinek azonban nem maradt
idejük pihenésre. Petrikeresz-
túr község tagja a

anyák
napi
Petrikeresztúron

Gérczei Mónika

Keresztúr

Májusi programbõség Petrikeresztúron

Nevû Települések Nemzetközi
Szövetségének.

Sárkeresztúr

Barabás Lilla, Dávid Beáta,

A szövetség
már 4. éve rendez diáktalál-
kozót, amely valójában egy ve-
télkedõ általános iskolás felsõs
tanulóknak. A témát mindig az
adott rendezõ település vá-
lasztja. Az idén
(Fejér megye) adott otthont a
diáktalálkozónak május 8-9.
között.

A versenyt több hetes
felkészülés elõzte meg, és
komoly kutatómunkát is
kellett folytatniuk a gyere-
keknek, hiszen a fõ téma a
15 éve mûködõ szövetség éle-
tének megismerése volt.
Emellett saját településük, tér-
ségük bemutatása, népvise-
leti ruhák ismertetése is fel-
adat volt.

A csapat tagjai voltak:

Lendvai Szabina

pol-
gárõr egyesület

, akik mind a
gellénházi általános iskolai fel-
sõs tanulói. Felkészítésüket
többen is végezték és sok se-
gítséget kaptak azoktól a petri-
keresztúriaktól, akik a szö-
vetség életében részt vesznek.

A csapat tagjai szorgalma-
san készültek és ez meg is
hozta az eredményt: a Kárpát-
medence különbözõ pontjai-
ról érkezett 14 csapat közül az
elõkelõ 3. helyezést érték el,
ezzel településüknek és
iskolájuknak is nagy dicsõ-
séget szereztek. Gratulálunk
nekik!

Május utolsó hétvégéje
még egy ünnepséget hozott a
településnek. 31-én tartotta év-
záró közgyûlését a helyi

. A kötelezõ na-
pirendek mellett (pénzügyi és
szakmai beszámoló és terv el-

fogadása) maradt idõ a kötet-
len beszélgetésre, konzul-
tációra is. A rendezvényen
részt vettek a szomszédos tele-
pülések polgárõr egyesületei-
nek vezetõi, illetve a gellén-
házi rendõrõrs vezetõje és
munkatársai is. Szép közösségi
este volt.

A petrikeresztúriaknak azon-
ban nem sok idejük marad a
pihenésre, hiszen a következõ
hét péntekjén gyermeknapi
programra kerül sor a mûve-
lõdési ház udvarán. Emellett
már elkezdõdtek a szervezési
munkák, mert június 28-án ke-
rül sor a sport- és falunapra,
melynek keretében – a tavalyi
nagy sikerre való tekintettel –
újból megrendezésre kerül a
parasztolimpia, amelyre a ren-
dezõk szeretettel várják a lel-
kes csapatokat.

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntötték Petrikersztúron (bal oldali képen). A diákvetélkedõn dobogón végzett a
csapat (jobb oldali fotó).

Május elsõ vasárnapján kö-
szöntjük minden évben az
édesanyákat, nagymamákat, déd-
mamákat. Megköszönjük a sok
szeretetet, gondoskodást, mellyel
születésünk óta körbevesznek,
elhalmoznak minket. A legap-
róbb kisgyermekkortól a fel-
nõttkorig ez a nap különleges-
sé válik, hisz minden ember
szívében elsõ helyen az édes-
anya áll. Az anyák jelenléte,
munkája mindannyiunk életé-
nek része. Ma is, amikor a hét-
köznapok feladatai, nehézsé-
gei kemény próba elé állítják
az embereket. Rohanva éljük
napjainkat, de egy biztos pon-
tot jelenthet, ha édesanyánkat
meglátogatva néhány percre

Anyák napi köszöntõ Kisbucsán
mellé ülünk. Sohasem feled-
kezhetünk meg róluk, errõl
szól ez a nap.

A szerve-
zésében május 10-én, szom-
baton került sor az ünnepi
mûsorra, melyen a helyi fia-
talok mûsora mellett a
együttes szerepelt. Végeze-
tül virággal és saját készítésû
ajándékokkal – amelyeket ko-
rábban játszóházi foglalko-
zás során elkészítettek – ked-
veskedtek a gyerekek az
édesanyáknak és a nagyma-
máknak.

A program megvalósítása a
TÁMOP- 3.2.3.B-12/1 ”Építõ
közösségek” - B, A korszerû
többfunkciós (multifunkcioná-

kisbucsai IKSZT

Folkish

lis) közmûvelõdési fejlesztése-
ket szolgáló közösségi progra-
mok, együttmûködések új ta-

nulási formák kialakulásának
elõsegítése címû pályázat ke-
retében történt.

Kisbucsán is méltóképpen köszöntötték az édesanyákat.
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

A siófoki székhelyû FGSZ
4. Lángész

kerestetik! vetélkedõjén nyol-
cadikos diákokból álló három-
fõs csapatok mérhették össze
tudásukat többek elsõsorban
matematikából, fizikából, föld-
rajzból, valamint a versenyre
való felkészülés során a föld-
gázról, és az FGSZ-rõl tanult
ismeretekbõl.

Az elõdöntõk összesített
eredményei alapján a

csapata is bejutott
az országos döntõbe, amelyet
a vállalat székházában rendez-
tek 2014. május 12-én.

A fiatalok ezúttal is renge-
teg olyan új ismerettel gazda-
godtak a felkészülés során,
amelyeket az iskolában nem sa-
játíthattak volna el, elsõsorban
a szénhidrogéniparral, a föld-
gáz termelésével, szállításával

Földgázszállító Zrt.

gellén-
házi iskola

A „Lángész” gellénházi diákok
és felhasználásával, valamint az
FGSZ Zrt. múltjával, jelenével
és jövõjével kapcsolatosan. A
fordulók során idén egyebek
mellett speciális keresztrejt-
vényt, különbözõ szöveges fe-
ladatokat kellett megoldaniuk,
de kirakós játék és elõzetes
plakátkészítés is szerepelt a
megoldandók közt. Teljesítmé-
nyüket az FGSZ munkatársai-
ból álló szakmai zsûri értékel-
te, melynek elnöke a döntõ-
ben , a vállalat
vezérigazgatója volt.

Az eredményhirdetés elõtti
összesítéséig a csapatok kísé-
rõtanáraikkal együtt megte-
kinthették a magyarországi
földgázellátás irányításáért fe-
lelõs Rendszerirányító Köz-
pontot, majd közös ebédre
indultak. A délutáni ünnepé-
lyes díjátadón az elért helyezés

Fehér János

szerint gazdára talált a
3.250.000 Ft-nyi pénznyere-
mény, amivel az iskolák gazda-
godtak, valamint az értékes
tárgynyeremények és vásárlási
utalványok, amelyekkel a diá-
kokat jutalmazták. A csapatve-
zetõ tanárok munkáját pedig
egy-egy ajándékcsomaggal kö-
szönte meg a cég.

A 4. „Lángész kerestetik!”
vetélkedõ 3. helyezését 63,5
ponttal a kecskeméti Katona
József Gimnázium Gázolók
csapata szerezte meg. A kép-
zeletbeli ezüstérem a 65 pon-

tot gyûjtött, , a

érkezett
csapat tagjainak nyakába került,
a gyõzelemért járó fõdíjat pedig
az iskolájának 550 000 Ft-os
pénzösszeget elnyert BJG BANG
csapat vihette haza a kecske-
méti Bányai Júlia Gimnázium-
ba, 66 pontos eredménnyel.

A gellénházi csapat nyere-
ménye 500 000 Ft volt. A Gáz-
fickók tagjai:

.
Felkészítõ tanár:

.

Gellénházáról
dr. Papp Simon Általános Is-
kolából Gázfickók

Major Gergõ, Né-
meth Bertalan, Németh Máté

Némethné
Bedõ Enikõ

A 2014-es esztendõben is meg-
történt a felhívás a

és
a

, mint
társrendezõ nevében, mely sze-
rint idén is megrendezésre kerül
a KÓTA minõsítéssel egybekö-
tött népdal szakági bemutató. Az
ifjúsági és a felnõtt korosztály
számára életre hívott mûvészeti
rendezvénynek ez alkalommal is
a

adott helyet.
A befogadó intézmény ne-

vében igazga-

Zala Me-
gyei Közmûvelõdési Intézet

Nemzeti Közmûvelõdési és
Közgyûjteményi Intézet

gellénházi dr. Papp Simon Mû-
velõdési Központ

Horváth László

Népdalosok megmérettetése Gellénházán

tó köszöntötte a résztvevõket,
kiemelve a magyarság tudatá-
nak kapcsolatát a hagyomá-
nyokkal, így a népdallal is.

A település polgármestere,
hangsúlyozta a

dal szeretetének fontosságát,
amely a 25 éves múlttal ren-
delkezõ helyi

sikeres mûködésének
köszönhetõen a község életé-
ben napi szinten jelen van.

A Zala Megyei Közmûvelõ-
dési Intézet képviseletében

üdvözölte a
versenyzõket és vendégeket,

Farkas Imréné

Vajda József Nép-
dalkör

Preisinger Éva

majd kitért e tradicionális ren-
dezvény lényegére, a minõ-
sítésekre, és a szakmai tapasz-
talatok cseréjére, valamint az
ismeretek bõvítésének lehetõ-
ségére.

A három évtizede alkal-
mazott minõsítõ szempontok
alapján háromtagú zsûri érté-
kelte a fellépõk produkcióit,
melynek elnöki tisztét idén

a Magyar
Rádió Zenei Együttesének
nyugalmazott igazgatója vállal-
ta fel, akihez
citerás népdalénekes, népze-
netanár, valamint

népzenész csatlakozott.
Elsõként lépett színpadra a

zaaegerszegi ,
zalai párosító dalokkal, akit

ké-
szített fel. A szólóénekek sorát
a helybéli dal-
csokra követte, majd a novai

„A zalai zöld
erdõben születtem…” címû
összeállítással követte.

A minõsítõ bemutatón fel-
lépett többek közt a megye-

Alföldi Borús Zoltán,

Berta Alexandra

ifj. Horváth
Károly

Gergye Viktória

Kulcsárné Csejtei Mariann

Gyõri Liliána

Gubinecz Ákos

székhelyi
, a

„Hallottad-e hírét Zalaeger-
szegnek” címû népdallal, majd
borsfai
citerazene kíséretében adta
elõ a „Zireg-zörög a zalai ma-
lom…” kezdetû dalt.

A zalaszentlászlói
A legények

házasodni nem mernek…”, a
zalaapáti

: „Megérett a ropogós cse-
resznye…”, és szintén e néven
szereplõ csoport Esztereg-
nyérõl érkezve „Átmennék a
Kerkán…” dallamai csendül-
tek fel.

Arany páva díjban részesült
az

a
,

valamint a

. Ezüst minõsítést kapott a

Térségi dicséretes minõsí-
tést három elõadó, térségi
megfelelt és térségi kiválót 3-3,
országos arany minõsítést 13
fellépõ nyert el a zsûri döntése
alapján.

Gyöngyvirág Nyug-
díjas Egyesület Dalköre

Ciklámen Népdalkör

Mák-
virág Népdalkör „

Rozmaring Népdal-
kör

andráshidai Igazgyöngy
Hagyományõrzõ Egyesület Nép-
dalkör, Zalaszentmihályi
Nóta-és Népdalkör Egyesület

Községi Népdalkör
Egyesület Vasboldogasszony-
ról
gelsei Kövesi Károly.

Török Irén

A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület Dalköre országos arany
minõsítést kapott.

A gellénházi diákok felkészítõ tanárukkal és Fehér Jánossal.



Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)

A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMA-
FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl. 29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Aug. 22-24. 41.500 Ft/fõ

Szept. 16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

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
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Elõzõ számunkban beszá-
moltunk már a megyei önkor-
mányzat ÁROP pályázata kere-
tében zajló tervezési munkála-
tokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is ké-
szülnek a fejlesztési tervek és
programok?

A 2013. novemberében
elfogadott területfejlesztési
koncepció része volt egy szé-
leskörû helyzetelemzés a me-
gye társadalmi, gazdasági hely-
zetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a me-
gye népességének területi el-
oszlását, az elvándorlás mérté-
két, a megye gazdaságának szer-
kezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adott-
ságainkat.

A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

Elnök úr, mi volt a kiin-
dulópont a tervek készítésé-
nél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?

–

– A helyzetelemzés alap-
ján milyen célok fogalmazód-
tak meg a társadalmi egyez-
tetések és a koncepció kiala-
kítása során?

–

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

LA” szlogenünkben is megfo-
galmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, von-
zó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakí-
tása szükséges, korszerû inf-
rastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfe-
lelõen rugalmas képzési rend-
szeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcent-
rikus, piacképes gazdasági te-
vékenységek fejlesztésén át
vezet az út.

– A területfejlesztési prog-
ram stratégiai és operatív rész-
bõl áll majd, melynek készí-
tésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdoku-
mentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesz-
tési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési prog-
ram elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?

ramokhoz kapcsolódó rész-
programok tervezése. A me-
gye gazdaságfejlesztési irá-
nyainak kimunkálását a gaz-
daságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartal-
mazni.

– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vo-
natkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok ter-
vezetei: a zalai integrált gaz-
daságfejlesztési, a zalai turiz-
musfejlesztési, a zalai alterna-
tív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együtt-
mûködési, és a zalai közösség-
erõsítõ projektcsomag. A gaz-
daságfejlesztés területén ki-
emelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fej-
lesztése, valamint a zalai mun-
kaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesz-
tések. A turizmus területén a
megye gazdaságának megha-
tározó elemére fókuszálva ki-
emelt fontosságúak az új mun-
kahelyteremtést célzó KKV be-
ruházások, ezen kívül támoga-
tást élveznek majd az alterna-
tív gazdaságfejlesztési kezde-
ményezések és együttmûködé-
sek komplex beruházásai, va-
lamint egy helyi gazdaságfej-
lesztéssel foglalkozó menedzs-

– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megálla-
podás tartalmazza az egyes
operatív programok közel vég-
leges változatát, s ezek foglal-
ják magukba azokat a prio-
ritásokat, amelyekre vonatko-
zóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Za-
la megyében milyen projekt-
csomagokat határoztak meg?

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejleszté-
sekhez kapcsolódó munkaerõ-
piaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkozta-
tási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ projektcso-
mag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobi-
litását elõsegítõ programot fog-
lal magában.

–

– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési forrá-
sok tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vo-
natkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei ön-
kormányzat a Zalában talál-
ható további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projekt-
csomagokat, továbbá körvona-
lazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség ál-
tal irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú vá-
rosok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alap-
ján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.

–

– A megyei TOP progra-
mok indikatív forráskerete ösz-
szesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP for-
ráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsá-
nak pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP for-
ráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járá-
sok összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.

–

– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Prog-
ram keretében nyert támoga-
tást a tervezési feladatok elvég-
zésére, s a pályázatban (ÁROP-
1.2.11/A-2013 „Területfejleszté-
si tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok szá-
mára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének ha-
tárideje is, amely 2014. decem-
ber 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat
weblapján.

Hogyan történik a for-
rások tervezése a TOP-ban?

Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?

Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?

www.zala.hu

Manninger Jenõ
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Pusztaedericsen

Szíj Melinda

Gutorföldére Bak-
tüttösre

, az alig
170 lelkes településen az utób-
bi hónapokban semmi rendkí-
vüli nem történt, a település
éli a mindennapjait. Mégis el-
mondható, hogy zajlik az élet.

Május elsõ vasárnapján –
bár sokan azt mondják, ez nem
a település ünnepe – fontos-
nak tartottuk, hogy az édes-
anyákat megünnepeljük. Mert
az édesanyák, a nagymamák a
mi településünkön élnek, ne-
velik gyermekeiket a közösség
javára, gyarapítják szeretetük-
kel, hozzáállásukkal és érték-
teremtõ tevékenységünkkel a
falu emberi értékeit. Õk nem
csak a gyermekeikék, õk a mi-
enkek is. Becsüljük meg õket!
Büszkék vagyunk arra, hogy ta-
valy a korábbi évekhez képest
rekordszámú – 3 kisbaba –
született, és az idén is kettõt
várunk nagy szeretettel. Anyák
napján a gyermekek köszönté-
sét követõen cso-
dálatos hangja melengette a
szívünket, és bátran állítha-
tom, kevésszer hallhattunk
ilyen szép koncertet, egysze-
rûen, tiszta forrásból, emberi
léptékkel.

A településünk által üze-
meltetett kisbusz már évek óta
szállítja iskolába, óvodába a
gyermekeket, nem csak a he-
lyieket, de ahogy a szükség
diktálja, és

is megy. A KLIK-kel
kötött szerzõdés alapján ve-
szünk részt ebben a mun-

Pusztaederics… csendesen
kában. És hogy mi is adhas-
sunk valamit: minden iskolai
osztály lehetõséget kapott egy
ingyenes kirándulásra a 22
személyes autóbusszal. A kis
létszámú osztályok számára
ideális az autóbusz és éltek is a
lehetõséggel. A kisebbek

környékét vették célba, a
nagyobbak a , vagy
éppen a csoki-
gyárba kirándultak. Reméljük,
sok családnak segíthettünk az
anyagiak csökkentésével és
sok gyermeket segítettünk ta-
nítóik, tanáraik közremûködé-
sével maradandó élményhez.

Komoly beruházás is folyik
a településen. Megújul a tele-
pülés központja. Egyetlen pro-
jekt megvalósulása van folya-
matban, ezzel mégis megújul a
település központja. Közel 10
millió forintos beruházással
teljesen új kerítést és kapukat
kap a közösségi ház, felújítjuk
a játszóteret a gyermekeknek,
a felnõtteknek pedig padokat,
asztalokat szeretnénk elhelye-
zni a zárt udvaron, ez utób-
biakat már saját erõbõl. Folya-
matban van a hegyi út karbantar-
tása, az út gléderezése után az
õsszel beszerzett kõ behordásá-
ra és elterítésére kerül sor, ez is
több százezer forintos munka.

A közösségi ház udvarán ta-
lálható fedett faház is megújul,
szeretnénk, ha a fiatalok kö-
zösségi munkával elvégeznék
a tetõcserét, az anyagot már
megvásároltuk hozzá. A mun-

Keszt-
hely

Bakonyba
Ausztriába,

kára ígéret van, reméljük, hogy
az ácsaink is vállalják a kivitele-
zést a közösség javára.

Folyamatban van a kamera-
rendszer kiépítése is a faluban,
ez is saját erõbõl, a településen
élõ szakember közremûködé-
sével tud megvalósulni.

Mivel lassan itt a nyár, szót
érdemelnek a nyári progra-
mok is. Június 23-án indul az
immár hagyományos
kurzus 3 hétig, ahol amerikai
önkéntes oktatja a nyelvet
gyermekeknek és fiataloknak.
Az idõpontokat hamarosan
közzétesszük, várjuk az érdek-
lõdõket és a szomszédos tele-
pülések vezetõinek segítségét
a gyermekek szállításában,
hogy õk se maradjanak le a le-
hetõségrõl. Júliusban hittantá-
bornak adunk otthont, ennek
már több, mint húsz éves ha-
gyománya van, néhány éve a
helyszíne Pusztaederics, és
már most nagy érdeklõdés van
a program iránt, mely elsõsor-

angol

ban azok számára nyújt kel-
lemes kikapcsolódást, tartal-
mas programot, strandolást és
élményt, akik egész évben hû-
ségesen helyt álltak, komolyan
vették a hittanórákat és a hit-
élethez kapcsolódó egyéb te-
vékenységet.

Az idõsek számára is elin-
dulnak a nyári programok. Má-
jusban kirándul-
tunk, színházban voltunk, jún-
ius 3-án utaztunk kö-
zösen a nappali el-
látást biztosító klubjaival az
évek óta megrendezésre ke-
rülõ senior Ki Mit Tud-ra – mi
csak nézõként, a

megnyitásával
pedig két-három hetente biz-
tos vendégek lesznek az ede-
ricsi klubtagok. Június utolsó
vasárnapján a

veszünk részt a
keszthelyi Máltás-okkal egy kö-
zösségi napon, ez is évek óta
visszatérõ programunk.

Keszthelyre

Gyõrbe
TÁMASZ

pusztaszent-
lászlói fürdõ

Gyenesdiási
Nagymezõn

– g –

Bensõséges ünnepségen köszöntötték az édesanyákat.

– Hagyománnyá vált, hogy kis
falunkban május elsõ vasár-
napján öszejövünk, hogy meg-
ünnepeljük az Anyák napját.
Idén is így történt, annyi változás-
sal, hogy a szépen felújított fa-

Anyák napi ünnepség Baktüttösön

Hagyomány Baktüttösön az édesanyák köszöntése.

luházban tehettük meg mindezt
– kezdte köszöntõ beszédét

képviselõ, aki egyben
a rendezvény szervezõje is volt.

A mûsor
furulyaszámával vette kezde-

Bak-
sa Anna

Bujtor Zsófia

tét, majd a helyi és
elõadása

következett. Egyedileg írt szín-
darabbal léptek fel, mely arról
szólt, hogy egy osztályfõnöki
óra keretein belül beszélget-
nek a gyerekek, hogy ki, mivel
készül anyák napjára. Közben
a tanár jó ötletekkel látja el a
tanulókat.

Elhangoztak szép anyák na-
pi versek az órán és közben ké-
szültek az ajándékok is.

A darab elõcsalogatta a
könnycseppeket a jelenlévõk
szemébõl. Aztán színpadra lép-
tek a táncos lányok,

és Bujtor Zsófia, akik
produkciójukkal elkápráztat-
ták a közönséget és vidám per-
ceket okoztak. Erre az alkalom-
ra új koreográfiával készültek a
lányok, amit itt láthatott elõ-

óvodások
általános iskolások

Horváth
Cintia

ször a közönség. Ezzel a tánc-
cal is képviselik a falut Bakon
és Sárhidán megrendezésre
kerülõ rendezvényeken.

A zalaegerszegi városi könyv-
tár munkatársa, is kö-
szöntötte a megjelenteket és
anyák napi versek részleteinek
felolvasásával tette színesebbé
mondandóját.

Ezt követõen a zalaeger-
szegi zenés
köszöntõ mûsora vette kezde-
tét, mely annyira magával ra-
gadta a közönséget, hogy
együtt énekelt a zenekarral.

A mûsor zárásaként
polgármester

köszöntötte a megjelenteket és
a képviselõ-testület nevében
egy szál virággal ajándékozta
meg a jelenlévõ édesanyákat
és nagymamákat.

Pál Éva

Kis-Hétrét együttes

Ká-
mán Krisztián



2014 májusában készül el
az

közösségi célú
, amely a község

önkormányzatával együttmû-
ködésben valósul meg a te-
lepülésen.

Nagypáliban Intelligent
Energy Community (Intelli-
gens Energia Közösség) Non-
profit Kft. Nap-
elem Parkja

Közösségi célú Napelem Park Nagypáliban
A közösségi célú Napelem

Park az önkormányzat által
biztosított beépítetlen belte-
rületi telken kerül kialakítás-
ra. Célja, hogy részben ki-
szolgálja a helyi önkormány-
zati, vállalkozói és civil, illetve
magánszemélyek villamos ener-
gia igényét, hozzájárulva az

energia függetlenségre törek-
vési terveikhez.

A beruházás során – amely
a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák Leader fejezetének vég-
rehajtásához 2013-ban nyúj-
tandó támogatások jogcímé-
nek támogatásával valósul
meg – egy korszerû, csúcsmi-

nõséget képviselõ rendszer
kerül kialakításra. Az elektro-
mos áram termelõ rendszer
60 db Inno Tech Eco Plus 250
típusú napelembõl épül fel,
hidraulikus napkövetõ forga-
tó rendszerrel felszerelve.

A hidraulikus forgatók ön-
álló fénymérõvel ellátott szen-
zorral lesznek ellátva, amely
követi a Nap mozgását, várha-
tóan éves szinten 21.000 kWh
elektromos áramot termelve.

A létrejövõ infrastruktúra
alapját képezi a további fej-
lesztéseknek, amely vállalko-
zói, civil, vagy akár magánsze-
mélyek beruházásaival, part-
nerségi együttmûködésbe tör-
ténõ bevonásával, további nap-
elemes rendszerbõvítést fog
eredményezni. A további fej-
lesztésekhez, bõvítéshez, a le-
hetséges együttmûködési le-
hetõségek iránt már most je-
lentkeztek érdeklõdõk és a
menedzsment tervei szerint
az elõkészítések már nyáron
elkezdõdnek.

A település polgármestere,
elmondta, hogy

Nagypáli továbbra is elköte-
lezett az energia független-
ségre törekvés terén. Az el-
múlt években a régi jó gyakor-
latot folytatva több, a meg-
újuló energiák közösségi hasz-
nosítását megvalósító fejlesz-
tés történt és a további, már a
mikrotérséget is érintõ fej-
lesztési tervek vannak elõké-
szítés alatt.

Köcse Tibor

Pályázati forrásból valósul meg.

Az önkormányzat által biztosított belterületi telken épül.

Csúcsminõséget képvisel a rendszer.

Újabb fejlesztési tervek vannak elõkészítés alatt.
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A több mint
hetvenéves fennállása alatt
még nem tartottak családi na-
pot, melyet a klub csapataiban
pályára lépõ játékosoknak és
családtagjaiknak szerveztek má-
jus 24-én.

– Fontos, hogy a vezetõk, a
szponzorok, a sportolók és
családjaik ismerjék egymást,
évente legalább egyszer talál-
kozzanak. Itt mindenkit a lab-
darúgás köt össze, a csapatok-
nak mérkõzéseket, tizenegyes
rúgó versenyt szerveztünk. A
szakmai stáb az óvodástól az
öregfiúkig összeválogatott ve-
gyes csapatokat, amelyek kör-
mérkõzéseket játszottak egy-
mással – szólt a hagyomány-

Teskánd KSE

Családi sportnap Teskándon
teremtõ rendezvényrõl

a sportegyesület elnöke.
A családias rendezvényen

így képviseltette magát az
egyesület U-7, U-9, U-11, U-13,
U-15, U-17, U-21, felnõtt, öreg-
fiúk és U-15-ös nõi csapata is.
Az ezeregyszáz lelkes települé-
sen több mint 100 gyerek fut-
ballozik Teskánd színeiben,
mely a helyi iskolával fennálló
jó kapcsolatnak is köszönhetõ.
Õsztõl még egy csapattal bõ-
vül a „család”: a megyei III. osz-
tályban is indítanak csapatot.

Bogár István hozzátette: a
megyei I. osztályban szereplõ
csapat számára nincs ered-
ménykényszer, fiatal edzõvel,
fiatal csapattal indultak õsszel

Bogár
István

a bajnokságban, melynek sze-
replésével így elégedettek. A
csapatokban fõként a helyi és
térségbeli fiatalokra építenek,
akiket a sportszerûség és a
tiszta játék jegyében nevelnek.

A futballpályát hamarosan
számítógép-vezérelt öntözõrend-
szerrel korszerûsítik, új pályá-

zattal villanyvilágítást, napkol-
lektorokat szerelnek fel, büfé-
épületet építenek. A sportte-
lepen támogatási lehetõsége-
ket kihasználva az elkövetkezõ
években közel 30 millió forin-
tos fejlesztést kívánnak véghez-
vinni.

Pataki Balázs

Jó mérkõzéseket játszottak egymással az egyesület csapatai.

Nagylengyelben

Scheibert Ildikó

a fenti há-
rom, fontos célkitûzés határoz-
ta meg az elmúlt hónapok
programszervezéseinek gyakor-
latát – mesélte
polgármester lapunknak.

Hetente két alkalommal
aerobic órákat tartanak a helyi
faluházban a mozgásra vágyók-
nak. A torna foglalkozásokon
általában 15-20 fõ vesz részt
rendszeresen, hétfõn és csü-

A mozgás, az egészség és a környezettudatosság jegyében

A nagylengyeli aerobic órán fogynak, formálódnak a részt-
vevõk.

törtökön esténként. A lelkes
csapat tagjai az elmúlt hóna-
pokban látványosan sokat erõ-
södtek, fogytak formálódtak.
Az aerobic órákat

szakképzett aerobikok-
tató tartja. Az óralátogatók kor-
osztálya a 17 évestõl egészen
az 55 évesig terjed, és nem-
csak Nagylengyelbõl, de a kör-
nyezõ falvakból is járnak a mo-
zogni vágyók aerobikozni.

Borvári
Fanni

Az egészséges életmód má-
sik fontos alapfeltétele az ész-
szerû és egészséges táplálko-
zás. Ennek jegyében reform-
ételek fõzésével is ismerked-
nek a helyben élõk – mondta a
polgármester.

életmód-ta-
nácsadó vezetésével zajlik a
programsorozat, ami még jú-
niusban is folytatódik. Melyre
15-20 fõ jött egy-egy alkalom-
ra. A több órás program ke-
retében egy teljes menüsort
fõznek ki együtt. Az ételek glu-
tén és cukormentesek, így cu-
korbetegek, lisztérzékenyek és
fogyni, egészségtudatosan ét-
kezni vágyók is büntetlenül fo-
gyaszthatják azokat. Olyan
alapanyagokkal ismerkedtek
meg többek között, mint a kö-
les, a kukorica dara, a xilit. A
résztvevõk megtanulták továb-
bá a glikémiás index fogalmát
és jelentõségét, valamint a ka-
lória különbözõ élettani hatá-
sait. A legutóbbi összejövetelü-
kön készítettek: polentát, me-
diterrán ragut, tzazikit, kukori-
ca felfújtat csokoládé lekvárral
– tette hozzá Scheibert Ildikó.

Szekeres Rita

Környezettudatos kézmû-
ves foglalkozást is tartottak
Nagylengyelben az elmúlt hó-
napban. Ennek célja, hogy a
gyerekeknek megmutassák,
hogy nem csak drága anyagok-
ból lehet szépeket alkotni.

A foglalkozás során egye-
bek mellett WC papírdarabok-
ból baglyokat festettek és vi-
rágokat készítettek.

A foglalkozás tematikája
kapcsolódott a TeSZEDD! ak-
cióhoz, melyhez csatlakozott
Nagylengyel május 10-én. Lel-
kes és igen nagy csapat takarí-
totta ki a falu minden utcáját
és a teljes környéket, beleértve
a bevezetõ és a hegyi utakat is.
Ezen a napon valósult meg az
idei óvodatakarítás is, melyen
a szülõk és gyerekek közösen
tisztították meg az udvart, vi-
rágosítottak – tájékoztatott a
polgármester.

Valamennyi nagylengyeli
program a TÁMOP 6.1.2 Nagy-
Egészségprogram- Lengyelben
keretében valósul meg, ezért
minden résztvevõ számára
ingyenes.

Zsuppán Beáta

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Közelebb Önhöz a
!Jó Államban

Minden héten
az Ön településén:

Kovács Krisztina
ügysegéd

A gyermeknap 1950 óta
minden évben a nyár kezdetén,
június elsõ vasárnapján kerül
megrendezésre. Szerte az or-
szágban, így is já-
tékos, vidám délutáni program-
mal várták a felnõttek a telepü-
lés legkisebb lakóit. A gyermek-
napi délutánt a község

finanszírozta, szerve-
zési feladatát a

és az pe-
dagógusai, valamint a szülõi mun-
kaközösség tagjai vállalták fel.

A falu életében immár ha-
gyománnyá vált tavaszi ese-
mény idén új helyszínen, a he-
lyiek és a környezõ települések
lakói közt népszerû strand te-
rületén kínált kikapcsolódást az
ünnepeltek számára. Számos
lehetõségrõl, többek között ug-
rálóvárról, trambulinról, asztali-
teniszrõl és gólyalábról is gon-
doskodtak e nap alkalmával. Az
asztalok körül fõként kislányok
várakoztak, ahol különbözõ mo-
tívumokkal csillámtetoválás állt
a rendelkezésükre. Arrébb a
kézmûveskedni vágyók színes
papírból angry birds figurákat
készíthettek a tanító nénik út-

Gellénházán

önkor-
mányzata

dr. Papp Simon
Mûvelõdési Ház iskola

Gyermeknapi forgatag a strandon
Játék, ügyességi próba és zenés kavalkád
mutatása alapján. Az egyik fa tö-
vében fiúk, lányok horgászták
ki a játékhalakat, a percek alatt
összeállított „tóból”, majd ki-ki
ügyessége szerint mindezért
jutalomban részesült.

A zöld pázsiton feltûnt egy
tûzoltóautó is a kíváncsi kicsik
számára, akik a tûz esetén nél-
külözhetetlen eszközökkel is
megismerkedhettek. A fák alatt
a

lelkes csapata várta az ér-
deklõdõket.

A helyi és a

együttmûködésének köszönhe-
tõen KRESZ-pálya került kiala-
kításra a strand melletti terü-
leten, ahol különbözõ jármûvek
segítségével megismerhették és
gyakorolhatták a gyerekek a
közlekedés alapszabályait. Az ar-
ra vállalkozók kipróbálhatták
magukat az íjászat és az ügyes-
ségi játékok terén is.

Gellénházi Terepjárós Egye-
sület

rendõrõrs Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság

A vidám, pergõ esemé-
nyeket, ajándék pizzát és a szá-
mos ötletes programot a kicsik
körében népszerû
produkciója követte. Majd is-
mert és saját gyermekdalok

Mutyi bohóc

elõadásával a Nagykanizsáról
érkezett
koncertje emelte a hangulatot
az idei gyermeknapon Gellén-
házán.

Napsugár Együttes

Török Irén

Az ideiglenes KRESZ-pálya is népszerûnek bizonyult.

Patchwork vagyis foltvarrás.
Ennek alapjaira tanították meg
a helybeli érdeklõdõket a tes-

Foltra folt és kész a csodás kézimunka

kándi Kemence-házban május
második szombatjának dél-
utánján.

Salamon Ferencné

Vaskiné Paksa Márta

, a ren-
dezvény szervezõje elmondta:

ennek a
mûfajnak a szakértõje és õt kér-
ték meg arra, hogy a kézi-
munkát kedvelõ hölgyeket avas-
sa be a foltvarrás rejtelmeibe
Teskándon is.

A helyiek közül tucatnyian
vágtak bele a kreatív munkába
és készítettek foltokból takarót,
terítõt és egyéb hasznos és dí-
szes kellékeket a saját háztartá-
suk számára. Az elsõ ilyen jel-
legû összejövetelen többnyire a
40 év felettiek korosztálya kép-
viseltette magát.

Salamon Ferencné hozzátet-
te azt is: a patchwork, azaz a
foltvarrás olyan kézimunka,
amelyeket az amerikai földmû-
vesek (farmerek) asszonyai ké-

szítettek fõleg elhasznált ruha-
nemûek még használható ré-
szeibõl. Évtizedekkel késõbb
többször is nagy divatját élte a
kézzel varrott foltokból készült,
és gyakran ágytakaróként hasz-
nálták azokat.

A teskándi kézmûves foglal-
kozás résztvevõi legközelebb
õsszel a horgolással és a kötés-
sel ismerkedhetnek meg, de ter-
vezik azt is, hogy klubfoglalko-
zások keretében állandó jelleg-
gel összejönnek rendszeresen
és egymástól tanulnak majd kü-
lönféle kézimunkákat.

A helyi Kemence-házban
megtartott közös alkotást egy
TÁMOP-os pályázaton nyert ösz-
szegnek köszönhetõen rendez-
hették meg.

Zsuppán Beáta

A foltvarrással ismerkedtek.
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H
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A

május 24-én tartotta köz-
gyûlését.

elnök közöl-
te, hogy a nehezedõ külsõ kö-
rülmények ellenére is sikerült
az egyesület mûködését és
pénzügyi stabilitását megõriz-
ni. Hangsúlyozta továbbá, hogy
az egyesület önfenntartó is-
meretterjesztõ tevékenységet
folytatva, közösségekben tudja
teendõit végezni, ott, ahol tö-
megekre lehet építeni, amely-
hez szükséges a vezéregyéni-
ségek megtalálása, példaként
említve egy-egy települést.

ügyvezetõ
igazgató a gazdálkodásra rátér-
ve kiemelte, hogy a fenntar-
táshoz szükséges anyagi felté-
telek biztosítása eredményes-
nek bizonyult, hiszen a bevétel
10%-kal nõtt, mely eredmény a
mûködést érintõ változások el-
lenére jött létre. Az említett
változások hatással bírtak a
felnõttképzésre is, amelyben
jó partneri viszonyt ápolnak a

. Tavaly közel 500 fõ
részesült OKJ szakképzésben,
a 230 elõadáson 8000 fõ vett
részt. Az elmúlt év egyik meg-
határozó eseménye volt a

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület

Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

Zala Megyei Munkaügyi Köz-
ponttal

Éves közgyûlés a TIT-nél

60 éves évforduló megünnep-
lése is.

Az ellenõrzõ és számvizs-
gáló bizottság részérõl

elnök méltatta az
egyesület stabil anyagi és szak-
mai háttérrel rendelkezõ tevé-
kenységét. A beszámolókat a
tagság egyhangúlag fogadta el.

Az összejövetelen részt vett
, a Tudományos Is-

meretterjesztõ Társulat Szövet-
ségi Iroda igazgatója, aki kiemel-
te, hogy az országos hálózat-
ban a zalai TIT ismeretterjesz-
tõ tevékenysége dobogós he-
lyet foglal el. A közhasznúság-
gal kapcsolatosan említést tett
az új jogszabályi változásokról.

A zalai szervezet vezetõi ki-
tértek a jövõ évi költségvetési
és munkatervre, valamint le-
hetõségekre. Rózsás Csaba je-
lezte, hogy a következõ évben
85 milliós bevételi forrást kell
biztosítaniuk az említett célok
teljesítéséhez, köztük a 200
elõadás lebonyolításához. Bán-
falvi Péter író-olvasó találko-
zók megszervezésének tervét
vetette fel a TIT sokrétû tevé-
kenységéhez köthetõ lapcso-
portok bevonásával, például az
Élet és Tudomány tudományos
ismeretterjesztõ hetilappal.

Hor-
váth Miklós

Piróth Eszter

Török Irén

Bánfalvi Péter beszélt a tervekrõl is.

Május 24-én, szombaton
13.30 órakor lábbal és pedállal
hajtott „gyerekjárgányok” fel-
vonulásával kezdõdött az idei
gyereknapi program . A
felvonulók a
elõtti térrõl indultak, majd a
falu központi utcáján egy kört
téve a további programok hely-
színére, a sportpályára érkez-
tek. A kis lurkók gyorsan bir-
tokba vették a hatalmas ugráló-
várat, amely a nap végéig teljes
teltházzal üzemelt. Akik elfá-
radtak, azok sem maradtak
program nélkül, hiszen az arc-
festõk szorgos kezei által kü-
lönbözõ vidám mintákkal dí-
szíthették az arcukat, vagy épp

Tófejen
Közösségi Ház

Gyermeknap Tófejen
lufiból készült állatfigurákkal
szórakozhattak.

14 órától a
foglalta el a szabad-

téri színpadot, tagjai magyar
költõk megzenésített verseibõl
állították össze programjukat.

Minden daluk tartalmazott
azonnal és könnyen énekelhe-
tõ, az ovisok, illetve a kisisko-
lások életkorának megfelelõ vi-
dám részeket, így a gyerekek
aktív részesei lehettek a mû-
sornak.

A mûsor után fagyi és
uzsonna várta a fáradt és éhes
csapatot, majd új erõre kapva
folytatódott a program zárá-
sáig a játék.

Kis-Hétrét Zenei
Társulat

A gyerekek aktív részesei voltak a mûsornak.
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Bár az idõjárás nem fogadta
kegyeibe a gyer-
meknap szervezõit és résztve-
võit, ennek ellenére minden
eddiginél jobb hangulatban
telt a település elsõ nyári ren-
dezvénye – tájékoztatott

polgármester.
Az esõ egyetlen játékszer

felállítását akadályozta meg, az
óriás várét, de ezt a lurkók
összességében egy cseppet sem
bánták. Kárpótolta õket a bár-
ki által használható trambulin,

nagylengyeli

Schei-
ber Ildikó

Fantasztikusra sikeredett gyermeknap Nagylengyelben

a lufi bohóc készítõ kézmûves
foglalkozás, a célba dobás, a
tapintható játék puzzle kirakós
valamint a Tuttu Mikka Makka
Egyesület által biztosított logi-
kai asztal is – tette hozzá a
polgármester.

A legkisebbek nagy ked-
vence továbbra is az arcfes-
tés volt, de sokan hulla-
hopp karika használatában is
ügyeskedtek és az aszfalt-
rajzversenyen, az asztalitenisz,
valamint a dekázó versenyben

is megcsillogtatták a tu-
dásukat.

A sok mozgás mellett ter-
mészetesen a megfelelõ ener-
giapótlásról is gondoskodtak a
szervezõk, ezért mintegy 250
palacsintával, paprikás krump-
lival és cukorkákkal díszített
fagylalttal kínálták a kisebbe-
ket és nagyobbakat egyaránt.

Az „idõsebb” generációba
tartozó gyermekeknek a dro-
gok, az alkohol és a dohányzás
veszélyeirõl tartott interaktív

vetélkedõt az Élménykom-
mandó.

A nagylengyeli gyermek-
napról egyik résztvevõ ünne-
pelt sem távozott üres kézzel,
hiszen nyalókákat, csokikat
nyerhettek a rendezvényen. Az
egész délután és a kora esti
órákban tartott eseményen kö-
rülbelül 150-en vettek részt, nem-
csak helyiek, de a megyeszék-
helyrõl és a környezõ falvakból
érkezõ vendégekkel együtt.

Zsuppán Beáta

Nyárelõ OrmándlakonNyárelõ Ormándlakon



SAJTÓKÖZLEMÉNY

Babosdöbréte Község Önkormányzata 7.400.000 Ft
vissza nem térítendõ utófinanszírozású támogatás-
ban részesült a 2012-es évben beadott TÁMOP 6.1.2-
11/1 Egészségre nevelõ és szemléletformáló élet-
módprogramok - lokális színterek pályázaton.

Babosdöbréte település Zalaegerszegtõl 15 km-re délnyugatra,
dombok között helyezkedik el. Legnagyobb patakja a Pálosfai-
patak. A falu belterületének északi részét Gyepûnek hívják, e
vidékhez sajátos mondák kapcsolódnak, így például a
középkorban elsüllyedt lukai templom és zárda. A településhez
tartozik Kökényesmindszent és Rám. A két településrész a
gyalogos túrázók kedvenc állomása.
Az önkormányzat a TÁMOP 6.1.2-11/1 azonosító számú pályá-
zat keretében 7.400.000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesült, mely által lehetõsége nyílt 10 hónapon keresztül
egészségfejlesztési témájú programok megvalósítására.
A projekt 2013 augusztusában sportnappal vette kezdetét, me-
lyen ügyességi és sorversenyek (foci, kosár, tenisz, tollas, tram-
bulin), illetve baleset-megelõzési, újraélesztési elõadásokon ve-
hettek részt az érdeklõdök.
2013 augusztusától 2014 márciusáig 8 hónapon keresztül a
település lakosai részére heti egy alkalommal zumba oktatást
tartottak.
2013. szeptember elején egészségnapot szervezett az önkor-
mányzat, a rendezvényen masszõr, gyógytornász, dietetikus,
bõrgyógyász, belgyógyász, csontkovács várta az érdeklõdõket,
továbbá lehetõsége nyílt mindenkinek vércukor, csontsûrûség,
koleszterinmérésre is.
2013 októberében gyalogtúra indult a szomszédos bödei ener-
giadombhoz.
2013 novemberében egészségügyi végzettségû szakember
közremûködésével balesetvédelmi és újraélesztési elõadást
szerveztek.
2013 decemberében plakát és rajzverseny várta a kicsiket,
sport, egészség és betegségmegõrzés témában.
2014 januárjában második alkalommal egészségügyi végzett-
ségû szakember közremûködésével balesetvédelmi és újra-
élesztési elõadást tartottak.
2014 februárjában 5 alkalmas elsõsegély és újraélesztési gya-
korlati tréning várta az érdeklõdõket.
2014 márciusában a bazitai tévétoronyhoz szervezett gyalog-
túrával mozgatták meg a falu lakosait.
2014 áprilisában második alkalommal rendeztek egészségnapot
a projekt keretében. A rendezvényen masszõr, gyógytornász,
dietetikus, bõrgyógyász, belgyógyász, csontkovács várta az
érdeklõdõket, továbbá lehetõsége nyílt mindenkinek vércukor,
csontsûrûség, koleszterinmérésre is.
A program zárásaként májusban bicikli túra került megren-
dezésre a kávási borutakhoz.
A pályázat során olyan eszközöket tudott beszerezni az önkor-
mányzat, melyek hosszú távon szolgálják a település lakóit. A
programok segítették kialakítani a sportolási szokásokat, melyek
hozzájárultak az egészséges életvitelhez. A programok nagy
sikerrel valósultak meg. Ezeket a foglalkozásokat a jövõben is
szeretné az önkormányzat folytatni, hogy elõsegítse és hozzá-
járuljon a község lakóinak egészségmegõrzéséhez.

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1524 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS BABOSDÖBRÉTÉN
2013.08.01-2014.05.31

Babosdöbréte Község Önkormányzata
Cím: 8983 Babosdöbréte, Petõfi S. utca 8
Telefon: +36-92-707562
E-mail: korjegyzoseg@babosdobrete.hu
Honlap: www.babosdobrete.hu

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A szabadtéri csúszdás élménymedence

május 31-tõl nyitva!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft(3 - 14 éves korig)

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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