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Sport- és falunap Petrikeresztúron
azért, hogy ez a nap sokak
számára
emlékezetes
maradjon.
A petrikeresztúri rendezvény különleges része a pa-

rasztolimpia, amelyen a résztvevõ 10 csapatra 12 feladat
várt. Még felsorolni is nehéz,
hogy mennyi tréfás, ügyességet,
(Folytatás a 2. oldalon)

Mûvészet és hagyományápolás
Június 28-án Kisbucsa Község Önkormányzata és a Kisbucsa Községért Közalapítvány közös rendezésében került sor a „Mûvészet és hagyo-

mányápolás Kisbucsa Napján”
címû - Támop pályázat támogatással megvalósuló – rendezvényre.
(Folytatás a 2. oldalon)

A parasztolimpia egyik tréfás versenyszáma, a „létrafutás”.
A helyi civil szervezetek és
az önkormányzat összefogásával rendezték meg június 28án Petrikeresztúron a sport- és
falunapot.
Délelõtt a kispályás labdarúgó-tornára került sor, amely
a Heineken gyõzelmével zárult, második a Becsvölgye,
harmadik a Doktor és társai
elnevezésû csapat lett. A torna

gólkirályának Egyed Elek (Heineken) bizonyult. A 11-es rúgó
versenyt Kovács Sándor (Bazita) nyerte.
– Ez a nap a közösségi
összetartozásról szól – mondta
lapunknak Gérczei Mónika polgármester. – Nem az a fontos,
hogy ki nyer, mert egy ilyen
rendezvényen mindenki gyõztes. Nagyon sokan dolgoztak

Vérpezsdítõ zenére táncoltak a Helikon Társastáncklub tagjai.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

2

Közép-Zala

2014. június

Sport- és falunap Petrikeresztúron Mûvészet és hagyományápolás
(Folytatás az 1. oldalról)
leleményességet kívánó feladatot kellett megoldaniuk. A gyõzelmet a Dobos Olimpic Team
szerezte meg.
A verseny után színes kulturális program szórakoztatta
a résztvevõket. Ádám és a
lányok, a gellénházi iskolások

gitáros mûsorát a „Csalamádé”, a helyi színjátszók produkciója követte sok énekkel
és tánccal, majd Merics Nikolett sanzonénekes lépett
színpadra.
A sport- és falunapot szabadtéri bál zárta Petrikeresztúron.

Mulatság Kisbucsán
(Folytatás az 1. oldalról)
Takács Ferenc polgármester elégedetten állapította meg,
hogy a gazdag programot
biztosító rendezvényre szép
számban látogattak ki a helyiek, s a más településekrõl
érkezõ vendégek.
A kulturális programban a
Zalaegerszegrõl érkezett Singer Sisters és a Helikon Társastáncklub adott mûsort.

Wild Kft. ajánlotta fel a vadat)
és a sült húsról gondoskodott,
miközben a közalapítvány tagjai szorgalmasan sütötték a
lángost.
Egészségsátor, kézmûves
játszóház, korongozási lehetõség, kézmûves kirakodó sátrak,
tombolasorsolás várta a vendégeket, a rendezvény alatt légvár és elõcsocsó biztosított
szórakozást. A Heraklith és a

Gérczei Mónika megnyitja a vetélkedést.

Hálás volt a közönség…

Fenékig!
Az apróságok sem unatkoztak.
Kozmáné Gál Bernadett, a
helyi IKSZ vezetõje elmondta,
hogy a pályázatnak köszönhetõen második alkalommal kerül sor erre a rendezvényre.
Hegedûs András és baráti
köre, valamint Varga Miklós a
vadpörköltrõl (a Hubertus

Robinia Erdõbirtokossági Társulat támogatása is hozzájárult
a rendezvény sikeréhez.
A kisbucsai mulatság sztárvendégei voltak: Bohém NagyZsoló, Éder Babee, Jolly és
Duzy. A rendezvényt bál zárta,
amelyen Szaby zenélt.

Hullott szarvasagancsot, trófeát
vásárolnék saját részre
2.500 Ft - 6.500 Ft/kg-ig.

Nem kukoricáztak sokat! Kiszedték a babot a tengeriszemek
közül.

Telefon:
06-30/532-6507, 06-30/849-4786.
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Elnök úr, melyek a legfrissebb információk a megyei tervezéssel kapcsolatban?
– A kormány 1334/2014.
(VI.6.) számú határozatával elfogadta az egyes operatív programok tartalmát és továbbította végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az
uniós döntést követõen tekinthetõk véglegesnek az egyes
ágazati operatív programok.
Ugyanakkor azok jelenlegi tartalmának megfelelõen valamennyi megyében párhuzamosan zajlik a területfejlesztési dokumentumok készítése.
– Milyen fázisban tart Zala megyében e dokumentumok készítése?
– A területfejlesztési koncepció elfogadásáról már a korábbi beszélgetés során tájékoztattam az olvasókat. Jelenleg a következõ dokumentumok tervezése, illetve elõkészítése történik: Zala Megyei Területfejlesztési Program, Zala Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentum, valamint a Járási Projektcsomagok kidolgozása.
– Ezen dokumentumok elkészítése kapcsán mit emelne ki?
– A megyei önkormányzatok a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásainak

minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumentumokat, melyek társadalmasítása a Zala Megyei Önkormányzat részérõl is ezekben a napokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a dokumentumok tervezetei, amelyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észrevételeket.
– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tartja kiemelkedõen fontosnak?
– Amint a megyei önkormányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram. Ezen dokumentumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések lehetséges köre. Ezen projektcsomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfejlesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai közösségerõsítõ projektcsomag.
– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesztési programok végleges változata?
– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban elfogadható lenne a program.
hogy az Európai Bizottság által fejlesztési program. Az ÁROP
kerüljön elfogadásra az ope- (ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területratív programok végleges vál- fejlesztési tevékenység támotozata, hiszen a Zala Megyei gatása a konvergencia régiókÖnkormányzat a társadalma- ban lévõ megyei önkormánysítás folytatásának lezárását zatok számára”) pályázat alapszeptember elejére tervezi, így ján ugyanis a területfejlesztési
akár még ebben az önkor- dokumentumok elkészítésémányzati ciklusban is elfogad- nek határideje 2014. szeptemható lenne a megyei terület- ber 30.

Jó hangulatú falunap Gombosszegen

A közönség (soraikban helyiek, rokonok és látogatók) Németh Barbara és Simon János produkcióját figyeli.
Az aprócska falu teljes lakossága serénykedett a település központjában már a délelõtti óráktól. Az idei falunapra készülõdtek lázasan Gombosszegen.
Nem sokkal dél elõtt istentiszteleten vettek rész a

falunapi rendezvényre érkezõ
helyiek és vendégeik.
A falu központjában felállított színpadon mindenek
elõtt Török Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és a fellépõket, majd
kezdetét vette a színes, számos

mûfajt felvonultató programkavalkád.
Színvonalas elõadással lépett
a színpadra a Petrikeresztúri
Amatõr Gyermekcsoport, majd
szintén a szomszédos településrõl érkezõ Amatõr Színjátszók
adtak elõ humoros darabot.

Németh Barbara és Simon
János standard táncbemutatóját kicsit és nagyok is vastapssal jutalmazták, csakúgy, mint
Szalay Rachel szóló énekét.
Ugyancsak nagy sikert aratott produkciójával a Nagylengyeli Lányok Asszonyok Kórusa az Ádám és a lányos
formáció és az Orchidea Kamarakórus is.
A hagyományõrzés világába repítette a közönséget a
Vajda János Népdalkör. A
programok sorát pedig a Gellénházi Spontán Duó elõadása
zárta, majd lovasbemutatót láthattak az érdeklõdõk.
A gombosszegi falunap népszerûségét jól mutatja, hogy a
rendezvény idején a településen lévõk száma a többszörösére duzzad, hiszen családtagok, barátok és elszármazottak
is rendszeresen és szívesen érkeznek a programokra.
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Amerikai diák Teskándon
Christy Slobogin Gainesvilleben látta meg a napvilágot, az
Egyesült Államok Florida államában 20 évvel ezelõtt. Nem
gondolta volna, hogy kalandos
életének egyik állomása a zalai
Teskánd település lesz.
Az idén 8. alkalommal fogadtak amerikai önkéntes diákot a
faluban. A program indíttatása
abból ered, hogy a nyári hónapokban az angolul tanulók ne
felejtsék el a nyelvet addig,
ameddig újra iskolapadba nem
ülnek szeptemberben. Emellett
természetesen a felnõtt lakosság
szintén frissítheti megkopott
nyelvtudását és gyakorolhatja,
csiszolhatja angolságát az amerikai diák segítéségével.
Christy egyébként jelenleg
Tennesse államban, Nashvielleben él. Június 22-én érkezett
meg Teskándra, ahol Tóth Istvánné polgármester családjánál

szállásolták el. A polgármester
egyébként maga szorgalmazta,
hogy az idei évben is érkezzék
önkéntes diák a településre. A
20 éves leányzó július 10-én még
csoportfoglalkozásokat tart a helyieknek és az érdeklõdõknek,
majd ezt követõen utazik vissza
a tengeren túlra.
Christy Slobogin összességében nagyon jól érzi magát Magyarországon és azon belül Teskándon. Hamar feltalálta magát
a településen és közvetlenségének köszönhetõen már a
kezdetektõl jó kapcsolatba került a helyiekkel. Az élõ beszélgetést elõtérbe helyezõ órákon külön foglalkozik például
a kisebb gyermekekkel, az iskolás korúakkal, a tizenévesekkel és ugyancsak külön a felnõttekkel.
A teskándiak örömmel fogadták az Amerikából érkezett

A teskándiak megszerették az amerikai diáklányt.
diákot és azok is megtalálják
vele a kapcsolatteremtés módját,
akik soha nem beszéltek egyetlen szót sem angolul. A helyiek

szorgalmazzák, hogy a következõ esztendõkben folytatódjék az
amerikai önkéntesek meghívása.
Zsuppán Beáta

Szünidõköszöntõ családi délután Kisbucsán

Tartalmas, szórakoztató délután volt.

2014. június 14-én szombaton 16 órai kezdettel Kisbucsán
Szünidõköszöntõ délutánra került sor a Kisbucsa Községért
Közalapítvány és az IKSZT szervezésében. Vidám játékos vetélkedõvel, a polgárõrség által szervezett bicikliversennyel, ügyességi feladatokkal indult a délután. A játszóházban szélcsengõket készíthettek kicsik és nagyok egyaránt, volt gyöngyfûzés,
cserépdíszítés is, ahol mindenki
kipróbálhatta fantáziáját.
Arcfestés és tetkó készítés
várta az átváltozni vágyó gyermekeket is. Közben a tornateremben gólrúgó verseny kezdõdött,
ahol az ügyes lábú lányok és fiúk
is labdába rúghattak. Itt is és a

többi versenyen is jutalomkönyvet és oklevelet kaptak a résztvevõk.
A biztonságos tûzgyújtás és
tûzoltás szabályairól tartottak az
IKSZT munkatársak elõadást, a
gyerekek közremûködésével tábortüzet raktak és szalonna és
kolbászsütésre került sor. A Lorenzo együttes pedig vidám dalokkal szórakoztatta a közönséget.
A program megvalósítása a
TÁMOP-3.2.3.B-12/1” Építõ közösségek” - B, A korszerû többfunkciós (multifunkcionális) közmûvelõdési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttmûködések új tanulási formák
kialakulásának elõsegítése címû
pályázat keretében történt.

Híd az ügyfelek és a hivatal között
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatala megalakulását követõen Kovács Krisztina Salomváron, Zalacsében és Zalaszentgyörgyön látott el ügysegédi feladatokat, de idõközben
megváltozott a területe, így
most Kiskutas, Nagykutas és
Zalaigrice polgárainak államigazgatással kapcsolatos ügyeinek elintézésében segédkezik.
– Mivel foglalkozik az ügysegéd a hozzá tartozó településeken?
– Gyakorlatilag minden olyan
üggyel, ami a hivatal feladatai
közé tartozik.
– Hogyan emlékszik az
elsõ „külszolgálati” napokra?

– Nagy várakozással kezdtem a munkát. Nagyon hamar
meg lehet találni a közös hangot az ügyfelekkel, ha látják a
segítõ szándékot.
– Mi most az ügyek között
a „sláger”?
– Az ápolási díj, hiszen most
van egy új csomagunk, ami
miatt sokan keresnek bennünket.
– Érzékeli, hogy növekedett az ügysegédek munkája
iránti érdeklõdés?
– Folyamatosan lett egyre
népszerûbb a tevékenységünk,
egyre többen keresnek fel bennünket. Nagy segítség nekik,
ha helyben intézzük el az
ügyeiket. Másrészt nekünk is
tanulságos ez a szolgálat, hi-

szen kellõ helyismeretre teszünk szert és szorosabb kap-

csolatot alakítunk ki az ügyfelekkel.
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Õrületes nagylengyeli kavalkád! Majális Baktüttõsön
Reggeli ébresztéssel veszi kezdetét a IV. Nagylengyeli Kavalkád 2014. július 12-én, szombaton.
A rendezvényen sport, kulturális és gyermekprogramokkal egyaránt várják a helyieket
és vendégeiket egyaránt. Lesz
például zumba, motoros felvonulás, népi játszóház és még
számos lehetõség a kikapcsolódásra.
A faluházban egy különleges kiállítást is megnyitnak
délután 14.00 órakor Kizárólag a nagylengyeli lakosság által gyûjtött érdekességeket állítják ki. Ezek között megtalálhatók lesznek különféle régi
tárgyak, konyhai eszközök. A
tárlat eredeti célja az volt,
hogy helyi értékeket keressenek, amellyel felhívják az otthonokban található régiségek

fontosságára a figyelmet. A
megnyitót követõen prósza és
kukorica málé kóstolóra várják
az érdeklõdõket, amelyet a helyi asszonyok készítenek el a
vendégeknek.
A rendezvények egyébként
párhuzamosan 4 helyszínen
folynak. A faluházban, az úgynevezett pavilonban és annak
környékén, a sportpályán és a
külön felállított színpadon.
Ez utóbbi helyszínen lép
fel este 8 órakor Feke Pál, aki
Sebestyén Áron zongoristával
ad koncertet csaknem egy
órában.
A gyermekek számára külön készülnek többek között
kézmûves foglalkozással, lovaglással, arcfestéssel, hajfonással,
ugrálóvárral és óriás csúszdával.
Zsuppán Beáta

Szépszámú vendégsereg gyûlt össze.
2014. május végén immár hagyományszerûen, a TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézmény
tófeji, pusztaedericsi, pusztaszentlászlói és baktüttõsi
idõsek klubjai közös rendezvényre jöttek össze. Most éppen Baktüttõsön. Az idõsek
klubja udvarán, sátorozva, üstben fõtt babgulyással, finom
pogácsával, hûsítõ italokkal
várták a szép számú vendégsereget.
Délután játékos ügyességi
és szellemi vetélkedõk zajlottak, minden klubból 5 fõs csapatok versenyeztek, hogy kiderüljön, melyik klub tagjai a
legügyesebbek. A kialakult döntetlen miatt újabb megismételt
feladat (célba dobás) döntötte
el a helyezések sorsát. A pusztaszentlászlói idõsek klubja bizonyult a legrátermettebbnek.

Minden résztvevõ csapat oklevéllel és szerény ajándékkal
térhetett haza. Gratulálunk
mindenkinek! Bízunk benne,
hogy mindannyian jól érezték
magukat, találkozhattak egykori kollégák, barátok, rég nem
látott ismerõsök. Egy vidám,
szórakoztató, aktív kikapcsolódást nyújtó nap után, élményekkel gazdagodva indultak
haza a klubtagok.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítségért a
polgármestereknek, falugondnokoknak, és a szállításban
résztvevõ kollégáknak, valamint a szorgos asszonyoknak a
finom ebédért, az uraknak pedig az elõ,- és utómunkálatokban való részvételért!
Legközelebb Pusztaszentlászlón találkozunk...
– K.B.B.–

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Tréfás ügyességi versenyben sem volt hiány.
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A települési programok otthonává válhat
Pajtaszínházat avattak Hottó-Zalaszentmihályfán

A lakosok közösen avatták fel a pajtaszínházat.

A térség kulturális csoportjai is felléptek.

Évekig vártak rá, hogy megépüljön, a gyerekek tavasszal
már meghúzódtak a védelme
alatt, ünnepélyes átadását június 7-én tartották. Hottó zalatelepülésrészentmihályfai
szén régóta áhítoztak egy közösségi térre. Idén elkészült a
pajtaszínház, mely ezután a
kulturális és szórakoztató programok otthona lesz. Régen a
lakóházak mögötti csûrben a
gabonát csépelték, az építmény a mai népi építészetben
közösségi térként jelentkezik
újra. Az elkészült pajtára az
Európai Unió és Magyarország
Kormánya közel 2 millió forint
pályázati támogatást nyújtott,
melyhez a helyiek társadalmi
munkában tették hozzá a saját
adományukat.
– Az épület megépülése
egy három és fél éves folyamat
eredménye. Annak idején, az
önkormányzati választásokkor
is fontosnak tartottam, hogy a
Hottótól 2 kilométerre levõ

májusfa kitáncolás mellett ezt
a szép épületet is átadhatjuk. A
falu nevében szeretnénk megköszönni Vincze Ferenc polgármester munkáját, aki az elsõ
kapavágástól fogva sokat tett az
épület felépüléséig – tette hozzá a településrész nevében
Kovács László alpolgármester.
Az új színpadon mûsort
adott a csonkahegyháti Csillagvirág Dalkör, vidám dalcsokorral készült a Kishottói Népdalkör és a Telekesi Dalkör. A

településrésznek is legyen egy
olyan fedett közösségi tere,
ahol a rendezvények megtarthatók. A tetszetõs és szép pajtaépület javarészt önkéntes
munka eredményeképp jött létre, mely az eleinte kétkedõk
tetszését is elnyerte. Sok-sok
ember munkája van ebben az
épületben, akik mindenféle fizetség és díjazás nélkül segítettek - szólt avatóbeszédében
Vincze Ferenc polgármester
Az épület tervezése Császár János munkáját dicséri,
aki mellett ácsok, festõk, bádogosok, térburkolók vettek
részt a kivitelezésben. Az új közösségi teret Szalai Attila atya
szentelte fel, majd az épület
létrejöttében aktívan résztvevõk közösen vágták át az
épület átadását jelképezõ nemzeti színû szalagot.
– Zalaszentmihályfán minden évben hagyomány, hogy
májusfát állítunk, idén külön
öröm számunkra, hogy a

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

um

ik
ar

ng
Hu

Nagylengyel

szervezõk mindenkit megvendégeltek lángossal és palacsintával, a vadpörkölthöz elengedhetetlen szarvast Vincze
Ferenc polgármester vadászta.
Tamás István citerazenével
szórakoztatta az egybegyûlteket, majd az estébe nyúló programon a májusfát is kitáncolták.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Szent Iván napi falunap Gellénházán

A buborékfoci izgalmas újdonságnak bizonyult.
A gellénházi nyári rendezvények egyik hagyományos
eseményére június 21-én került sor. A reggeli órákban elkezdõdött sport és ügyességi
programok kínáltak jó kedvet,
frissességet és versenyszellemet a nap folytatásához.
A falu gazdag civil szervezetek tekintetében. Jelentõs szereppel bír a Gellénházi Terepjárós Egyesület, amelynek tagjai a kultúrház mögötti dimbes-dombos, e célra kialakított
terepen tartottak bemutatót. A
sportolási lehetõségek sora
asztalitenisszel és tekeversenynyel egészült ki. Az egészségnap keretében, a helyi orvosi
rendelõben, lehetõség nyílt az
egészségi állapot felmérésére.
A dr. Papp Simon Mûvelõdési Központot körülölelõ hárs-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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fák árnyékában kezdetét vette
a szokásos fõzõverseny, melyre
idén nyolc csapat nevezett be.
Kicsik és nagyok számára igyekeztek a szervezõk mind tartalmasabb szórakozást biztosítani. Az iskola tornatermében
az újdonságnak számító buborékfociban vehettek részt a fiúk. Fõként a lányok keresték
fel az arcfestés és a csillámtetoválás helyszínét, közben a
kicsik vidáman vették igénybe
a trambulint és az ugrálóvárat.
A kézmûveskedni vágyók Horváth Csaba fazekasnak köszönhetõen kipróbálhatták magukat a korongozás és az
agyagformálás terén. A kirakodó vásárban színes, különbözõ
formájú sípokat, valamint a

nagylengyeli Szent Család
Szociális Központ lakói készítette tárgyakat kínálták.
A délutáni órák a latin ritmusokra épülõ tánccal, a zumbával, majd kulturális produkciókkal folytatódtak. Mindezek közepette a háromtagú
zsûri meghozta döntését a
fõzõversennyel kapcsolatban.
A harmadik helyezett a zalai
étkek készítésénél a Gellénházi Nõklub, második a Gellénházi Polgárõr Egyesület
lett, az elsõ helyen végzett a
bírálók tetszését a leginkább
elnyerõ Gellénházi Nyugdíjas
Klub.
A vigadalom perceiben
színpadra léptek a település
mûvészeti csoportjai, többek
közt a Vajda József Népdalkör
férfikara és Kulcsárné Csejtei
Mariann vezetésével a kisiskolások citeramuzsikával. A vendégfellépõként érkezett Kisbokréta Néptánccsoport és az
Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport, valamint Merics Nikolett éneke színesítette a délutáni órákat. A gyerekeket és
felnõtteket egyaránt bevonta
produkciójába a község rendezvényeire visszatérõ Mutyi
bohóc. Idén Sipos F. Tamás
énekes mûsora jelentette a
sztárvendég produkciót.
A nyári napforduló ünnepén tûzugrás, valamint utcabál
zárta a gellénházi falunapi forgatagot.
Török Irén

Mutyi bohóc gyerekeket és felnõtteket is bevont a játékba.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint a nagyok ...
A gyerekszobák berendezése sokkal bonyolultabb, mint azt sokan gondolnák. Ez abból adódik,
hogy különbözõ életkorban, különbözõ berendezésre és elrendezésre van
szükségük a gyerekeknek,
mert másként és másra
használják a szobájukat.
Ez azért fontos, mert az
Õ szobájukról van szó, nem
mindegy, hogy milyen körülmények között nõnek fel.
Lényegében három életkor igényeihez kell igazodni, 6 éves korig, a 6 és 12
közötti, végül a 12 év feletti.
Csak az tudja, hogy mekkorát változnak a gyerekek az
évek alatt, aki szülõként
meg is tapasztalja.
Tervezéskor még arra is
figyelünk, hogy mi érdekli
õket, mit tartanak fontosnak. Ilyenkor – a szülõkkel
együtt – nem lehet megállni
mosolygás nélkül, hogy
mennyire szárnyal a fantáziájuk.
A nagyra törõ kívánságok között mindig akad
olyan, amit meg lehet valósítani. A többirõl a szülõk
történetei alapján jövünk rá,
hogy miért fontos számukra.
Múltkor egy apuka mesélte, hogy új telefont vett.
Reggel már egy félórát küzdött a telefonnal, hogy bekapcsolja, amikor odalépett
hozzá a kisfia és pillanatok
alatt megoldotta a problémát. Az apa a döbbenttõl
percekig csak nézte a telefonját, aztán meghallotta fia
szavait: Apa, ugye nem felejtetted el, hogy a hét végén megtanítasz biciklizni,
hogy végre én is úgy tudjak
tekerni, mint a nagyok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.
A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakásépítésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ programról beszélgettünk Lengl
Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.
– Hogyan alakult az építésügy Zala megyében az elmúlt idõszakban?
– 2013-ban rengeteg újdonság nyert teret az építésigazgatás területén, amely természetesen a Zala megyei hatóságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kialakítása során létrejöttek a megyei építésügyi hivatalok mellett a járási építésügyi hivatalok is. A közigazgatást érintõen elsõként az építésigazgatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyamatot elektronikusan támogató informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának dokumentációja is elektronikus formában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettségeiket otthonról, a saját számítógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bármikor betekinthetnek, kontrollálhatják. Ezek az újdonságok európai viszonylatban is
egyedülállóak.
– Több fórumon olvashattuk, hogy jelentõsen nõtt a lakásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változásoknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

– A KSH 2014. I. negyedévére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépítések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõsebb. A tavalyi adatokhoz viszonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedélyek száma 2014. elsõ negyedévében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.
– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatban?
– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülékenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gyakorlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyújtott. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy partnerként kezeljék az építésfelügyelõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél törekednek a szabályosságra, összességében javuló tendenciát tapasztalunk. Úgy érezzük, a korábban tapasztalt kezdeti ellenállást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a kivitelezõi oldal részérõl
– A tavalyi átalakítás a feladataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építésigazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, hanem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim részére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a települések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer országos védelem alatt álló mûemléki értéket képviselõ építményeink országosan Zala megyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûemlékek közel 20 %-a veszélyeztetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek felkutatása és megmentésük elõsegítése jelentõs feladat. Ennek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezésben – a Tandor Ottó Mûemlékmentõ Programot.
– Mit kell tudnunk a programról? Kérem mutassa be!
– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes helyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti értékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. Továbbá szeretnénk eljutni a fiatalokhoz is, hogy a lehetõsé-

geikhez mérten foglalkozzanak épített örökségünk védelmével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala rajz- és fotópályázatot hirdetett általános és középiskolások számára.
– Mennyire sikerült megszólítani ezt a korosztályt ezzel a lehetõséggel?
– Azt gondolom, hogy sikerült eljutni hozzájuk. A hagyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra minden elképzelésünket felülmúlva több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû érkezett. A fáradozásaikat értékes díjjakkal jutalmaztuk, amelyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymúzeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók önzetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.
– Említette, hogy a pályamûvekbõl kiállítást is szerveztek.
– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiállításra legalkalmasabb helyszínnek a megyeszékhely központjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített környezeti értékeirõl készült alkotások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

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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„Mozog a falu” Tófejen
Június 7-én, szombaton 9
órakor kezdõdött a Tófejen
már hagyományosnak nevezhetõ „Mozog a falu” rendezvény. Hogy a nap során a különbözõ sportversenyekben indulók és nézõik se maradjanak
éhesek, elõször a fõzõversenyen résztvevõ csapatok foglalták el a pálya melletti kijelölt területeiket és rögvest

neki is álltak a bográcsos ételek készítésének. A csapatok
készülõ ételei között megtalálhattuk a csülökpörköltet, babgulyást, pincepörköltet és a
marhapörköltet dödöllével is.
A szakácsok és segítõik egyöntetû véleménye, hogy bár versenyzõként érkeztek, de nem a
végsõ eredmény érdekli õket,
hanem a közösen eltöltött idõ

ORMÁNDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. július 26-án szombaton

FALUNAPOT
szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívom a környezõ
községek szórakozni vágyó lakosságát.
PROGRAM:
09.00 órától:
14.00 órától:
15.00 órától:
16.30 órától:
19.00 órától:
20.00 órától:

fõzõverseny
fõzõverseny eredményhirdetés
a petrikeresztúri színjátszók mûsora
sztárvendég: Capuccino együttes
karaoke a Roller zenekar közremûködésével
szabadtéri buli a Roller zenekarral

A rendezvény helyszínén 13.00 órától rendelkezésre áll légvár,
vízifoci és trambulin, melyet térítésmentesen használhatnak a
jelenlévõk.
Az önkormányzat nevében:
Méry Zoltán
polgármester

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl. 23-27.
62.900 Ft/fõ
Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
Szept. 3-7.
52.300 Ft/fõ
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)
Szept. 10-14.
71.900 Ft/fõ
NÉMETORSZÁG csodái
Szept. 10-14.
77.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei
Szept. 12-14.
44.500 Ft/fõ
GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Szept. 14-22.
111.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE
Szept.16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept.17-21.
74.500 Ft/fõ

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
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

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

Az eredményhirdetések után szabadtéri bulival zárult a sportnap.
és a jó hangulat. Végül a közös
kóstolások eredményeképp a
Molnár Team vehette át az
idei kupát.
Amíg az ételek rotyogtak a
bográcsokban, elkezdõdtek a
sportversenyek is. Az asztalitenisz és büntetõ dobás versenyszámokban egész nap folytak a
versengések, míg végül elõbbit Horváth Róbert, utóbbit
Varga Richárd nyerte meg. A
labdarúgásban mindössze 3
együttes mérte össze tudását
és a körmérkõzések végén Tófej I. számú csapata vihette el
az elsõ díjat. A 11-es rúgó versenyszám minden évben az
egyik legnépszerûbbnek bizonyult és ez a hagyomány az
idén sem változott. A 35 év
alattiak versenyébõl Belsõ Gábor, míg az idõsebbeknél Varga István bizonyult a legjobbnak.

A lányok és asszonyok sodrófahajításban küzdhettek meg.
Az izgalmas versenyt végül
Nyakas Frida nyerte épp egy
kicsivel megelõzve a többszörös bajnok Kollár Klaudiát.
A férfiak erõpróbái között
ez évben elõször szerepelt a
gyûrûn való húzódzkodás és a
fekvõtámasz versenyszám. Mindkét számot a ZBSE ifjú birkózó
tehetsége Fitos Gergõ nyerte.
A futóversenyen indulók között Soós Dávid bizonyult a
leggyorsabbnak. A hagyományos erõpróbák közül a rönkhajítást Adamasky Krisztián,
míg a traktorgumi forgatást a
szintén birkózó és egyben labdarúgó Vass Máté nyerte meg.
Az eredményhirdetések után
szabadtéri bulival zárult az idei
sportnap, ahol a zenét Adrián
szolgáltatta egészen hajnalig.
L.Gy.

Díszcserjék Nemeshetésnek
Önzetlen adomány egy vállalkozótól
Júniusban értékes ajándékkal gazdagodott Nemeshetés. Egy önzetlen vállalkozó, pusztán a jószándéktól
vezérelve, háromszáz díszcserjét ajándékozott a falucskának.
A közel kétméteres növények helyi, szakképzett segítséggel hamar helyet is kaptak
a község több utcáján, egy
majdani fasort sejtetve.
A növények szépen erõre
kaptak végleges helyükön,

így remélhetjük, hogy néhány röpke év múltán hûsítõ
árnyékot adnak majd az arra
sétálóknak.
Ne menjünk el azonban
az ajándék emberi oldala
mellett sem, hiszen a manapság már eléggé ritka gesztus
közel háromszáz ember lakóhelyét varázsolja még élhetõbbé és zöldebbé.
Ezúton is köszönjük adakozónknak, hogy ránk gondolt!
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Megújult a fahíd Teskándon Fõzõverseny a teskándi falunapon!
Az idei falunapon is meghirdetjük a fõzõversenyt. Ezúttal különféle káposztás ételekkel lehet nevezni a 2014. július
12-i, szombati programra. A faluból és más településekrõl is
várunk jelentkezõket, baráti
társaságokat,
egyesületeket,
közösségeket.
A csapatok hozott alapanyagból fõznek, mindenki
maga gondoskodik az általa választott étel elkészítéséhez szükséges eszközökrõl is. Ha tûzifa
igénye van a csapatnak, azt a
nevezéskor kérjük jelezni. ÁrFotó: Darabos Róbert
A fahíd szerkezetét az idõjárás és a párás levegõ tette tönkre.
A település központjától nem
messze lévõ fahidat eredetileg
azért építették meg, mivel annak hiányában a helyben, a patakon túl élõk csak egy hatalmas kerülõvel juthattak volna
el a falu központjába – emlékezett vissza a kezdetekre Salamon Ferencné, a Kemence-ház
közösségszervezõje.
1994-ben Balogh Mihály
népi iparmûvész keze munkája nyomán készült el a vas vázzal rögzített fa építmény. Az
idõk folyamán a hidat nemcsak az idõjárás viszontagságai
viselték meg, de a fát egyre inkább rongálta a patak fölötti
párás levegõ is. Bár többször
cseréltek padlót a hídon, de ez
már nem volt megoldás. Nemrégiben balesetveszélyessé nyilvánították és a teljes felújítás
mellett döntöttek.

A helyi önkormányzat már
a múlt évben szerette volna
megújítani a teljes szerkezetet
és a fa burkolatot is, ám amire
megteremtették a kivitelezés
szakmai és anyagi feltételeit is,
addigra év vége lett, ezért várni kellett arra, hogy újra kedvezõbb idõjárás legyen.
Nemrégiben egy teljes hétre lezárták a balesetveszélyesnek nyilvánított hidat és a
kivitelezõ ennyi idõ alatt sikeresen újjáépítette.
Az új külsõt kapott hídon
azóta újra közlekedhetnek a
helybéliek, de az ünnepélyes
avatására 2014. július 11-én, este fél 6-kor kerítenek sort. Ez
az esemény lesz az akkor kezdõdõ, egész hétvégén át tartó
falunap nyitórendezvénye Teskándon.
Zsuppán Beáta

nyékolóról (sátor, napernyõ)
mindenki maga gondoskodik.
A fõzõverseny helyszíne:
Teskánd Sportpálya (9 órától
lehet elfoglalni a helyet.)
Zsûrizés: 12,30.
Nevezési határidõ: 2014. július 9.
Nevezni a Kemence-házban személyesen, vagy a 92737-780-as telefonszámon, minden nap 13.00-tól 19.00-ig, illetve Darabos Róbert közösségszervezõnél, a 06-30-69862-32-es telefonszámon lehet.
Várjuk a jelentkezéseket!

TESKÁNDI FALUNAP 2014
VIDÁMPARK, BÜFÉ, ÉTKEZÉSI LEHETÕSÉG, FOCI, SPORT,
EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ PROGRAMOK, BÁL ÉS KULTURÁLIS
PROGRAMOK, BEMUTATÓK A SPORTPÁLYÁNÁL
FELÁLLÍTOTT SÁTORBAN
JÚLIUS 11. PÉNTEK
17,30 FAHÍD AVATÁS (faluközpont)
22 ÓRÁTÓL BÁL, ZENE: FÁRAÓ EGYÜTTES
(a belépés teskándi lakosoknak (lakcímkártya
felmutatásával) ingyenes, másoknak 1000 Ft)
JÚLIUS 12. SZOMBAT
09,00
14,00
14,05
14,35
14,40
15,30
15,50
16,00
17,00
17,40
18,00
19,00

SPORTPROGRAMOK, FÕZÕ VERSENY (Nevezni
káposztás ételekkel)
CSUKÁS SULISOK, OVISOK MÛSORA
FOURTISSIMO ZENEKAR GYEREKMÛSORA
MAXIMA ÉLETMÓD KLUB
FOURTISSIMO ZENEKAR
KISZÖV SENIOR TÁNCEGYÜTTES
PRESS DANCE TÁNCEGGYÜTES
HERTELENDY ATTILA OPERETT ÉS
RETRO SLÁGEREK
KOZMIX
TASZACS
HELIKON TÁNCEGGYÜTES
MUNKAKUTYA BEMUTATÓ
KÍSÉRÕ PROGRAMOK:
EGÉSZSÉGSÁTOR- VÉRNYOMMÁSMÉRÉS,
VÉRCUKORMÉRÉS, VÍZI FOCI, UGRÁLÓ-VÁR,

TEREPJÁRÓ BEMUTATÓ (IDÕMÉRÕ FUTAM 15:00 óra),
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ARCFESTÉS,
CSILLÁM TETOVÁLÁS,
AIRSOFT BEMUTATÓ,
sötétedés után CSILLAGÁSZATI BEMUTATÓ
(BÁNFALVI PÉTER KÖZREMÛKÕDÉSÉVEL)
17,00 TESKÁND-GUTORFÖLDE ÖREGFIÚK MÉRKÕZÉS
22 ÓRÁTÓL BÁL, JÁTSZIK A FORTE EGYÜTTES
(a belépés teskándi lakosoknak ingyenes (lakcímkártya
felmutatásával), másoknak 1 000 Ft)
JÚLIUS 13. VASÁRNAP: TECHNOROLL KUPA

www.zalatajkiado.hu

14,00 ÓRÁTÓL KUPAMÉRKÕZÉSEK, RÉSZTVEVÕ
CSAPATOK:
TECHNOROLL TESKÁND, ZALALÖVÕ, CSESZTREG,
SZEPETNEK
19,00 EREDMÉNYHIRDETÉS
16,00 TURUL ZENEKAR
17,00 DÖMÖTÖR BALÁZS
18,00 Fásy Ádám mester hármas
20,00 TURUL

2014. június
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki
– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tófej Község Önkormányzata 4.146.570 Ft vissza
nem térítendõ utófinanszírozású támogatásban részesült a 2012-es évben beadott TÁMOP 3.1.11-12/22012-0043 A tófeji óvoda szolgáltatási, módszertani
és eszközbeli megújulása pályázaton.
A pályázat megvalósulási ideje alatt, 2013.01-01-2014.06.30-ig
az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
Az óvodások fejlesztésére valamint zenehallgatásra a két csoport
számára 2 db CD lejátszó és zenei CD-k kerültek megvásárlásra.
Az óvodapedagógusok és a fenntartó szervezet által delegált
személyek számára összesen 11 szakmai képzést szerveztünk (8x30
óra, 3x60 óra), amik a tervezett idõszaknak megfelelõen megvalósultak. Szervezetfejlesztésre 250.000 Ft-ot fordítottunk.
2013.05.31-én az óvodában minden igényt kielégítõ Családi napot tartottunk. Minõségi programok kivitelezésére nyílt lehetõség,
hisz az anyagi feltételek biztosítottak voltak.
A jelenlevõk tevékeny részesei voltak a Kis-Hétrét együttes
játszóházzal egybekötött interaktív elõadásának. A délután folyamán
az ugráló vár, a lufi bohóc, az arcfestés nyújtott felejthetetlen
szórakozást.
Szülõi szakmai fórumok szervezésére 4 alkalommal került sor az
iskolaorvos és a védõnõ elõadásában.
Eszközbeszerzés keretein belül megújult az óvoda udvara, ahova
2 kerti padot vásároltunk. Mindkét csoportszobába is sikerült a
pályázat keretében óvodás székeket és fektetõket beszerezni, amik
esztétikusabbá, egészségesebbé és kényelmesebbé tették a gyerekek környezetét.
A pályázat keretében 1 db laptopot és 1 db lézersugaras
nyomtatót vásároltunk, amik megkönnyítik az óvónõk irodai munkáját és felkészülésüket a gyerekekkel történõ foglalkozásokra.
A pályázat nagyban hozzájárult az óvoda szakmai-módszertani
megújulásához, az intézmény eszközfejlesztéséhez valamint a gyerekeknek és szülõknek nyújtott rendezvényekkel, szolgáltatásokkal a
szabadidõ aktív eltöltéséhez, a közösség fejlesztéséhez.
A hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek és családjaiknak a pályázat helybe hozta a kulturális és
szabadidõs tevékenységeket, az esélyegyenlõséget biztosítva
számukra.

Tófej Község Önkormányzata
8946 Tófej, Rákóczi u. 15.
tel.: 06/92-569-064
e-mail cím: tofonk@gmail.com
honlap: www.tofej.hu

Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

12

Közép-Zala

2014. június

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõk:
(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

