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A gellénházi Orchidea
Tíz éves a kórus
Fennállásának tízedik évfordulóját ünnepelte október
19-én a gellénházi Orchidea
Kamarakórus. A Gellénházi
Nõklub tagjaiból alakult kórus
a település mûvelõdési házában vendégfellépõk társaságában lépett színpadra.
Az intézmény igazgatója,
Horváth László köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a község
kulturális életében aktív szerepet játszik a kórus. Kiemelte,
hogy a sikeres mûvészeti csoport mûködését három pillér
tartja: a közös együtténeklés és
az igényesen megválasztott
mûvek, a karnagy személye,
valamint a közösségi szervezõdés, az azonos érdeklõdés,
az így átélt közös élmények
izgalmak.
A visszatekintés Kincses Ildikó karnagy szavaival folytatódott. Mint mondta, évekkel
ezelõtt felkereste az egyik kórustag azzal a kéréssel, hogy
vállalja el a csoport vezetését.

Az akkor tizenhárom tagú kórus éneke nagy hatással volt rá:
„Hallva õket tudtam, hogy csiszolatlan gyémántra találtam.”
Az idõk során mindez igazolódott, hiszen az elmúlt esztendõkben számos sikert tudhatnak magukénak, mintegy
száz mû elõadásával a birtokukban. A repertoár gazdag: a
gregoriántól egészen a kortárs
szerzõk mûveiig terjed. A sok
derû, vidámság mellett néha
nehézségek is akadtak, és persze sorra jöttek az elismerések.
Így a 2007-es Nívó díj, ugyanitt
Ildikó karnagyi nívódíjban
részesült, majd a következõ év
meghozta az arany minõsítést
számukra. Az ünnep alkalmával a tizenegy tagból heten
álltak a színpadon, a közönség
számára ismert és kevésbé
ismert mûveket mutatva be.
„Most, hogy rátok nézek,
ezek a szavak jutnak eszembe: hála, büszkeség, kitartás,
(Folytatás a 2. oldalon)

A színpadon az ünnepelt kórus.

Tovább épül, szépül
Nemeshetés faluközössége
a letûnt évtizedekben híres
volt összefogásáról. A lassan
történelemmé váló 20. században iskola, kultúrház, temp-

lom épült a lakosság jelentõs,
társadalmi- vagy közmunkával
(ahogy tetszik) való hozzájárulásának is köszönhetõen.
(Folytatás a 2. oldalon)

Most a ház udvarán folynak a munkálatok.

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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Tovább épül, szépül
Folytatódnak Nemeshetésen a kultúrház rekonstrukciós munkái

Az ünnepélyes avatást december második hetére tervezik.
annak bontott anyagainak felhasználásával. Nagy szó volt ez
akkor, hiszen közösségi rendezvényeket addig csak az iskola spanyolfallal elválasztott
két nagytermének összenyitásával lehetett megtartani. A
késõbbiekben a kultúrház további épületrészekkel bõvült,
majd teljes födémcserén „esett
át”. Az idei nyár folyamán –
ahogy arról korábban már hírt
adtunk – egy nyertes pályázat-

(Folytatás az 1. oldalról)
Ugyancsak derekasan kivették
részüket a falu lakói a sportpálya és a bekötõút építésében
is. Mai áron csak milliós nagyságrendekben lenne mérhetõ
annak a verítéknek az „ára”,
ami annak idején kiütközött az
építkezõ elõdök homlokán.
A fentebb említett kultúrház az ötvenes évek második
felében épült meg, a hajdani
„kanászház” helyén, részben

nak köszönhetõen lehetõség
nyílt a kultúrház felújítására.
Az épület belsõ munkái mostanra befejezõdtek. Teljes padozatcsere történt, újak az ajtók, ablakok, a kopottas, néhol
már lepattogzott falak új
„köntöst” kaptak, a kiszolgáló
helyiségben is új a bútor. „Tiszta szagú” lett az épület.
Most a ház udvarán folynak
a munkálatok. Magyar Kálmán polgármestert itt érjük
el, amint éppen a munkában
részt vevõ közmunkásokat
„instruálja”. A területen munkagép bürrög, végzi a földmunka dandárját, de nem nélkülözhetõk a lapátot forgató
kezek sem. A falu elsõ emberét
kérdezzük:
– Polgármester úr, megtudhatnánk valamit a most
folyó munkálatokról?

2014. október
– A közösségi színtér megújítására (kultúrház felújítása,
környékének parkosítása) elnyert pályázatunk második
ütemét kezdtük el október 22én. Miután az épület belülrõl
már a kor igényeinek megfelelõen megszépült, most a környezet rekonstrukciója folyik.
A belsõ udvar térköves burkolatot kap, parkosítjuk is a ház
környékét.
– Hol tartanak a munkával,
mikorra várható az átadás?
– A kivitelezõ, a Göcsejflaszter Kft. november végére
ígéri, hogy átadja a „kulcsokat”. Az ünnepélyes avatást december második hetére tervezzük – közli Magyar Kálmán.
– A hagyományos idõsek napi
rendezvényünket az avatással
egybekötve, már itt, a kívül-belül megszépült, kulturált környezetû közösségi komplexumunkban tervezzük megtartani.
– Úgy legyen, polgármester
úr! – köszönünk el Magyar
Kálmántól.
f.l.

A gellénházi Orchidea
Tíz éves a kórus
(Folytatás az 1. oldalról)
köszönet” – szólt a kórustagok
felé Kincses Ildikó, felidézve
annak a kórustagnak az emlékét, aki már nem lehet velük a
közös éneklés során.
A 2012-ben Spontán Duó
néven létrejött formációt Horváth László intézményigazgató,
valamint Kincses Ildikó alkotja. Ez alkalomból József Attila:
Kertész leszek címû versének
megzenésített változatát adták
elõ. A duó immár nem csak a
község, hanem a környezõ települések kulturális programjaira is meghívást kap.
Az ünnepi rendezvény további perceiben vendégfellépõk produkciójára került sor.

A zalaszentgyörgyi Örömzene
Kórus hangszerrel kísért elõadásával, a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Mûvészeti Iskola leánykara
sokszínû összeállításával, továbbá Sylvester Sára furulyajátékával köszöntötte az Orchidea Kamarakórust, valamint a
közönséget.
Az ünnepi rendezvény szónoklatai és a felcsendült mûvek, az elõadók színvonalas teljesítménye, igazolták Kincses
Ildikó karnagy által idézett
John Lennon gondolatot: „Isten azért teremtette a zenét,
hogy szavak nélkül tudjunk
imádkozni.”
Török Irén

A Spontán Duó is ízelítõt adott a születésnapi rendezvényen.
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Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen
Október 27-én délelõtt ünnepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülésére Zalaegerszegen. Az október 12-iki választások eredményeként a Fidesz-KDNP részérõl dr. Pál Attila, Pintér László, Bene Csaba, Strázsai Zoltán, Vajda László, Nagy Kálmán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, a Jobbik képviseletében Zakó László, Selmeczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi
Zoltán került a testületbe, e
két párt, illetve pártszövetség
frakciót is alakíthatott. A Fidesz-KDNP frakcióvezetõje dr.
Fekete Zoltán, helyettese Martinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy
Zsuzsanna. Az MSZP-t Góra
Balázs, a Demokratikus Koalíciót Nagy Zoltán képviseli az
új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen
részt vett – többek között – dr.
Kövér László, az országgyûlés
elnöke, Rigó Csaba kormánymegbízott, Vigh László, országgyûlési képviselõ, Balaicz

Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Naszvadi György államtitkár, közgazdász, Horváth
Ferenc, a muravidéki nemzeti
közösség elnöke és dr. Gyimesi Endre volt országgyûlési
képviselõ.
Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a résztvevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrendjét. A résztvevõk néma fõhajtással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Veér Miklósról, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.
Dr. Tóth László, a területi
választási bizottság elnöke adott
tájékoztatást a voksolás eredményérõl, s bejelentette, hogy
Sáringer-Kenyeres Tamás (Fidesz-KDNP) idõközben lemondott mandátumáról. Idõközben
döntés született arról, hogy a
megüresedett helyet Fodor
Márk (Fidesz-KDNP) tölti be.
A közgyûlési tagok eskütétele után került sor a megyegyûlés új elnökének megválasztására. Erre a posztra a Fidesz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét je-

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.

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

lölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy
pártja nem él jelölési jogával.
A titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.
Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemelte a rendszerváltás utáni magyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerendszer, hiszen korábban felvetõdött ennek eltörlése is. Az
országgyûlés elnöke megjegyezte, hogy jelenlétével is
szimbolizálni szeretné a megyerendszer fontosságát, hiszen ez a keresztény magyar
állammal egyidõs. A megválasztott új elnöknek és a
megyegyûlés tagjainak sok
sikert kívánt az elkövetkezendõ öt évre.
Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október

12-iki szavazáson való résztvételt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a közgyûlésben a többi párt képviselõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.
A közgyûlésen két alelnököt is választottak a képviselõk. Fõállásban Pácsonyi Imre
(Fidesz-KDNP),
társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.
A közgyûlés döntött a tisztségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Imre fõállású alelnök illetményét 605.781 Ft-ban, Bene
Csaba társadalmi megbízatású
alelnök tiszteletdíját pedig
302.891 Ft-ban határozta meg.
A közgyûlés a tisztségviselõk
részére illetményük/tiszteletdíjuk 15%-ának megfelelõ öszszegû költségtérítés megállapításáról határozott.
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Idõsek napi ünnepség Baktüttõsön

Az óvodások, diákok adtak mûsort.

kifejezte jókívánságait az ünnepelteknek.
A kulturális mûsor szervezõje, Baksa Anna szólt a szépkorúakhoz, háláját és tiszteletét fejezte ki irántuk és jó
egészséget kívánt nekik. A mûsor a helyi iskolások és óvodások verseivel és énekeivel
vette kezdetét. A klub vezetõje
Óbecsey István: Tiszteljétek az
idõseket címû versét osztotta
meg a jelenlévõkkel.
Ezt követõen egy humoros
színdarab vette kezdetét Sabján Amália, a klub alkalma-

zottja és Baksa Anna kulturális
szervezõ elõadásában. A darabban megjelenik az idõs, szenilis, nagyothalló apus és a
már „nem mai csirke anyus”
párbeszéde, vicces, humoros
formában (a darab saját szerzemény). A közönség jól szórakozott az elõadáson és elismerõ tapssal jutalmazta.
A megjelenteket finom
uzsonna várta, és mindenkit
egy szál virággal köszöntöttek
a klub dolgozói. Szép délután
volt.
b.a.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Az ünnepelteket uzsonna várta.
Már hagyománnyá vált,
hogy minden év októberében
összejövünk, hogy hálánkat és
tiszteletünket fejezzük ki a
szépkorúak iránt. Ez idén október 22-én történt, az ünnepnek az Idõsek Klubja adott
helyet.

A rendezvényen elsõként
Kuminné Bicsák Beáta köszöntötte a megjelenteket,
majd az újonnan megválasztott
polgármester, Béres László röviden ismertette az elkövetkezõ idõszakra vonatkozó elképzeléseit, s természetesen

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

„Hivatásomnak tekintem…”

Lassan két év telt el az
ügysegédi rendszer bevezetése óta. A Zalaegerszegi Járási
Hivatal munkatársát, Barabás Anitát kérdeztük eddigi
tapasztalatairól.
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– Mióta dolgozik a járási
hivatalnál?
– 2013. január elseje óta.
Ettõl az idõponttól látom el
az ügysegédi feladatkört is.
– Mely településeken lát
el szolgálatot?
– Jelenleg minden pénteken Hottón, Babosdöbrétén
és Bödében. 2-2 órát töltök
mindhárom faluban. Reggel
8-tól 10-ig Hottón, negyed 11tõl negyed 1-ig Babosdöbrétén, majd 1 órától 3-ig
Bödén.
– Mik azok a leggyakoribb ügyek, amikkel felkeresik az ügyfelek?
– Ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság és az idõskorúak járadéka, bár utóbbi

nem túl gyakori. Ezeken a településeken a legtöbben az
egészségügyi szolgáltatásra
jogosultsággal és a közgyógyellátással kapcsolatban keresnek meg. Mivel korábbi
munkakapcsolatom révén sokan ismernek ezekben a
falvakban, más ügyekben is
kérik a segítségemet.
– Melyek ezek?
– Például a normatív lakásfenntartási támogatás, a
méltányossági ápolási díj, a
lakcím átjelentések.
– A felsorolt ügytípusok
általában az idõsebb korosztályhoz tartoznak, így nyilván õk keresik fel Önt gyakrabban…
– Az ügyfélkörünk életkora meglehetõsen változó. Az

egészségügyi szolgáltatásra
jogosultságnál elég sok fiatal
pályakezdõ ügyfelünk van. Az
ápolási díj esetében ugyancsak minden korosztály képviselteti magát.
– Fontosnak tartják az
ügysegédi szolgáltatást az
emberek?
– Nem csak e három településen látom, láttam el ezt a
feladatkört, hiszen helyettesítettem Ozmánbükön, Vaspörben és Zalaháshágyon, késõbb Orbányosfán, Bezeréden és Padáron is. Nagyon
változó, hogy az adott településen milyen problémákkal
fordulnak az ügysegédhez.
Sokszor elõfordul, hogy hatáskörünkön kívüli kérdésekben is tanácsot kérnek.
– Szereti ezt a munkát?
– Igen. Hivatásomnak tekintem…

2014. október
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Humánumra épülõ közigazgatás
Beszélgetés Vugrinecz Józseffel, Gellénháza új polgármesterével
Új polgármestere lett Gellénházának, Vugrinecz József
személyében.
– Milyen pályán tevékenykedett a megválasztása elõtt?
– Ez eddig végzett munkám nem esik nagyon távol a
most vállalt feladattól. 19932002-ig a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság idegenrendészeti alosztályának helyettese voltam, majd 2003-2010-ig a közigazgatás területén dolgoztam,
mint a bevándorlási és állampolgársági hivatal vezetõjeként, majd 2010-tõl a Zalaegerszegi Városi Bíróságon, népi
ülnökként.
– Mi az, ami motiválta a
váltáskor?
– Ambíciót éreztem, hogy
az évek során megszerzett
szakmai tudást és tapasztalatot
a falu fejlõdése érdekében

hasznosítsam. Gondolok itt az
agrármérnöki végzettségemre,
valamint a Zala Megyei Védelmi Bizottság tagjaként végzett
tevékenységemre. A választást
megelõzõ idõszakban igyekeztem minden gellénházi családhoz eljutni, hiszen fontosnak
tartom a személyes találkozást
a jövõt illetõen is.
– Milyen feladatok, tervek
állnak az Ön által vezetett önkormányzat elõtt?
– A pályázatokban látom a
jövõ lehetõségeit, melyhez a
testületben egy önálló státuszszal bíró pályázatíró alkalmazását tartom célszerûnek. Két
szakterületet neveznék meg:
az egyik a fiatal korosztályt
érintõ változások, mint például a bölcsõdei mûködés bevezetése a településen, és az
óvoda energetikai rekonstruk-

Iskolanapok a dió jegyében
A gellénházi dr. Papp Simon
Általános Iskolában egész hetet
felölelõ programsorozatra került sor.
– A „De jó a dió” projekt
mind az öt tanítási napra vonatkozott, melyet az alsó tagozatosok kezdeményeztek, majd
a felsõsök is csatlakoztak hozzájuk. A tanulók részvételével
manuális, elméleti, valamint mozgástevékenység köré épültek
fel a feladatok – hallottuk az
egyik szervezõ pedagógustól,
Teublné Fitos Magdolnától.
A tanintézmény életében
immár hagyománnyá vált sokszínû iskolanapok rendezvénye manuális tevékenységgel
vette kezdetét. Az évfolyamok
korosztályuknak megfelelõ nehézségû technikai megoldásokkal képeket, figurákat készítettek.
Másnap a dióval kapcsolatos program az udvaron folyta-

Fát ültettek…

tódott mindenféle népi játékkal, diótöréssel, diódobálóval,
mindez a hagyományápolás jegyében, igazi közösségi hangulatot teremtve. A délutáni órákban az alsó tagozatos diákok
diófát ültettek a mûvelõdési
ház mögötti parkban.
Szerdán a diós ételek készítésére került sor. A következõ
tanítási napon – a hétfõi program folytatásaként – ismét a
kreativitás került elõtérbe, ragasztópisztolyok, színes papírok, festékek, termések és
egyéb kellékek felhasználásával.
A „De jó dió” hét lezárásaként, az utolsó nap fõként
csapatmunka keretén belül elméleti feladatokkal telt, így a
dióval kapcsolatos ismeretanyagok, szólások, közmondások, találós kérdések településnevek gyûjtésével.
T.I.

„Lakosságbarát közigazgatást szeretnék…”
ciója. A dr. Papp Simon Általános Iskola épületének rekonstrukciója nagyon idõszerûvé
vált már, gondolok itt a szigetelésre, nyílászárók cseréjére. Lényeges iránynak tartom a
fejlõdés szempontjából a zöldenergia létrehozását, amely
érintené az önkormányzat és
az orvosi rendelõ épületét is. E
megoldással mintegy 80-90%os megtakarítást lehetne elérni a kiadásoknál. A másik az
idõskori ellátás minõségének
javítása. Megfelelõ létszám esetén bentlakásos otthon létrehozása lenne a legmegfelelõbb
megoldás. A lakók igénye az is,
hogy bankautomata legyen kihelyezve a községben, valamint a közúti hálózat is megújuljon. Idõszerû lenne a közlekedés biztonsága érdekében
figyelmeztetõ táblák és kamerás figyelõrendszer kihelyezése is. A felvázolt tervek nagy
része a nyolc társközséget is
érintik, melyeknek vezetõivel
a közeljövõben fogjuk pontosítani, egyeztetni az együttmûködést.
– Munkahelyteremtés… Ezen
a téren mit tudnak tenni?
– A közmunkaprogramot
jó megoldásnak tartom. Sok a
rászoruló ember a faluban,
akik anyagi gondokkal küzdenek. Az említett idõsek háza
létrehozása új munkahelyeket
is teremtene, valamint lehetõséget adna a helyi õstermelõknek, hogy állandó beszállítóként árulják termékeiket. A
tervek között szerepel egy inkubátorház létrehozása, amely
a helyi és a kezdõ vállalkozásokat hivatott támogatni. Az
ipari park bõvítése a MOL kivonulása miatt is elengedhetetlen dolog. Idõvel a „Gellénháza vállalkozója” cím létrehozásával is szeretném értékelni
az elvégzett munkát.
– A községben számos
mûvészeti csoport tevékenykedik. Miként lehetne ezt a
kincset még inkább kihasználni?

– A kulturális és a sportélet
nagyon élénk a faluban, amelyet mindenképpen pártolok
és támogatni szeretnék a jövõben, bõvítve e területet egyéb
lehetõséggel is. Szeretnék a
mûvelõdési ház falai között létrehozni egy új közösségi színteret, irodalmi kávéház jelleggel. Az év hátralévõ részében a
karácsonyvárás idõszaka – az
elõzõ évektõl eltérõen – már
november végén gyertyagyújtással venné kezdetét, majd a
Zabszalma együttes koncertje
várja a kicsiket és a vásári forgatag sem hiányozhat. A sport
terén színes a paletta, többek
közt a sikeres futball, íjászat,
valamint ballon szakkör is
mûködik. Ezek eddigi eredményeiket szem elõtt tartva
további támogatást érdemelnek.
– Hangsúlyozta a személyes találkozás fontosságát...
– A téli estéken jó lenne
összehozni gazdaestéket, fõként a kertészkedõk számára,
valamint író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat. A már
említett munkahelyteremtés
egyik lényegi eleme a felnõttképzés is, említeném az idõsek
ápolásával kapcsolatos ismeretek elsajátítását. Személyes találkozás színtere lehetne a reptéren kialakított termelõi piac
megvalósítása is, a helyi és
szomszédos községekben tevékenykedõk számára egyaránt.
A mûvelõdési ház mögötti parkot is hatékonyabban lehetne
a jövõben kihasználni, meghagyva a szép fákat, további
növényeket telepítve, botanikus kert jelleget adva neki.
Szeretném, ha a testület félévente beszámolna a lakóknak az elvégzett munkáról. Így
egy humánus önkormányzati
tevékenység alakulna ki minden sérelem, kérelem, akár
krízishelyzet, tanács, ötlet meghallgatásra kerül, majd ezek
támogatásra találnak, melyben
az én feladatom a koordináció.
Török Irén
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„15 évre is elegendõ terveink vannak”
Új polgármester és testület Petrikeresztúron
A legutóbbi két
ciklusban Gérczei
Mónika vezette polgármesterként Petrikeresztúrt, akinek
az októberi önkormányzati választásokon kihívója akadt
Borvári Lili személyében. A falu lakói
is fontosnak tartották a voksolást, így
a választásra jogosultak 72 százaléka
járult az urnákhoz.
A szavazás szoros
végeredményt hozott: Gérczei Mónika 109, Borvári
Lili 126 szavazatot
kapott, így utóbbi
jelölt lett a polgármester.
Borvári Lili: - Megtiszteltetés, hogy a lako– Milyen elõzsok érdemesnek találtak arra, hogy képviményeket követõen
seljem õket.
lett polgármesterközel esõ kis falut kerestünk
jelölt?
– Idegenforgalmi, mûvelõ- családunk lakhelyének, ahol
désszervezõ-, film és ifjúságse- lehet közösséget építeni, gyergítõ szakon szereztem diplo- meket nevelni és állatokat tarmát Egerben, illetve Pécsen. tani. Azóta már anyukám, testTöbbek között Pécsett az Ifjú- véremék, barátaink is Petrikesági Minisztérium kihelyezett resztúrra költöztek.
– Hogy fér majd meg egyirodájában és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Köz- más mellett a tanácsadás és a
alapítványnál dolgoztam koor- polgármesteri munka?
– Társadalmi megbízatásdinátorként. Több éve tevékenykedem vidékfejlesztõként ban vállaltam el a feladatot,
többek között Nagylengyelben számos projektben, így a Kaés más zalai falvakban is, il- punyitogató programban, IKSZT
letve a nonprofit szektorban vezetõk képzésében, a Tuttu
kulturális pályázatokkal foglal- Mikka - Makka Gyermek és
kozom. Petrikeresztúron töb- Ifjúsági Egyesület koordinátoben is látták, hogy azok a fal- raként, EU-s pályázatokon és a
vak, amelyeknek dolgozom, saját vállalkozásomban is dolszépen fejlõdnek és megkér- gozom. Az ifjúság, a kultúra és
tek, hogy induljak a választá- a természetvédelem a fõ szakson. Évek óta tanácsokat adok területeim, pályázati bírálótestületeknek, segítek a civil ként és minisztériumi ifjúsági
szervezeteknek, de ilyen típu- szakértõként is dolgozom. Az
sú társadalmi szerepvállaláson egyesületnek a faluban nyitotmég nem gondolkoztam, így tunk irodát, ahol a lakosságnak
elsõre nem is tudtam elkép- hetente kétszer segítünk állászelni a feladatot. Van szakmai keresésben, információgyûjtudásom, amivel segíthetek, tésben. Eddig is sok feladatot
így úgy gondoltam, hogy nem láttam el, bízom benne, hogy
tehetem meg azt, hogy csak ezután is képes leszek erre.
– Milyen elképzelésekkel,
más „szekerét tolom”. A választásokon a többség akarata ér- programokkal vágnak neki a
vényesült, akik változást akar- munkának?
tak. Eddig én mutattam utat
– Október 29-én tartottuk
másoknak, de azt nem gon- az alakuló ülésünket, az elõzõ
dolom, hogy mindentudó va- ciklusból Béres Norbert magyok, ezért jó szakembereket radt, fiatal és lelkes képviselõszeretnék magam köré gyûj- testületünk van. Az üléseken a
teni. A családdal nyolc éve köl- képviselõk által a civil szervetöztünk ide, így hatalmas meg- zetek is képviseltetve vannak,
tiszteltetés, hogy befogadott a Pálfi Tibor alpolgármester a
falu és a lakosok érdemesnek Petrikeresztúri Közösségfejtaláltak arra, hogy képviseljem lesztõ Egyesület vezetõje, Béõket. Olyan, a nyugati határhoz res Norbert a sportkör vezetõ-

je, Horváth Richárd a Polgárõrség és a Gazdakör elnöke is,
és Vargáné Varga Mária lett a
negyedik képviselõnk. A falugyûlésen is ismertettem átfogó
tervem a falu fejlesztésére. Szeretnénk a meglévõ épületeinket (újra) hasznosítani, például az üresen álló óvoda- és
iskolaépületnek is funkciót
kell találni. Fontos a kultúrház
felújítása, közösségi és hagyományteremtõ programok szervezése. A zöldhulladék égetése
helyett a komposztálást szeretnénk bevezetni, közösségi
kemencét, játszóteret, a posta
mögé szabadtéri színpadot
építenénk. 15 évre is elegendõ
terveink vannak, melyeket az

uniós és hazai források segítségével valósítanánk meg. December 6-án erdei Mikulás túrát, 13-án Madár Karácsonyt
tartunk, ahol az udvarra a kézmûves foglalkozások keretében madarak számára is ehetõ
fenyõfadíszeket készítünk. December 20-án este a Lámpások Éjszakáját tartjuk, amire
minden
ház
egy
festett
lámpást kap, melyet meggyújtva az ünnepekig õrizhetik a
szeretet lángját. Szeretnénk a
faluban lévõ konfliktusokat
elsimítani, mert ez egy kis közösség, ami csak akkor mûködhet jól, ha összetartozás, szeretet van.
Pataki Balázs

2013. 09. 01. - 2014. 10. 31.

NAGYLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0817 JELÛ
NAGY-EGÉSZSÉGPROGRAM-LENGYELBEN
ELNEVEZÉSÛ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Nagylengyel Község Önkormányzata 6.959.800,- Ft
összegû támogatást nyert a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek címû
pályázati felhívásra benyújtott pályázatához, amit
2013. szeptember 1. és 2014. október 31. között
valósít meg.
A projekt megvalósítása keretében elkészült a Települési
Egészségterv, és teljesítettük az összes vállalt tevékenységet, ami
az egészséges életmódot népszerûsítette. Ezek voltak: biciklitúra,
egészséges ételek fõzõtanfolyama, egészséges táplálkozásról elõadás és ételkóstoló, elõadás a rendszeres testmozgás jótékony
hatásairól, verseny a stressz kezelése érdekében, túra, elsõsegély
nyújtás, elõadás a drog és a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeirõl, tréning a biztonságos szexuális életre felkészülés érdekében
a fiatalok körében, rajz- és plakátverseny a helyi gyermekek
számára, heti rendszerességû aerobic sportfoglalkozás, egy hetes
tábor, családi vetélkedõk, elõadás a dohányzás káros hatásairól,
bajnokságok, és egészségügyi állapotfelmérés.
A rendezvényeket a helyi lakosok rendszeresen látogatták, az
egészségnapon a község lakosainak fele részt vett, amit nagyon
köszönünk és a visszajelzések alapján sikerült hasznos információkat átadnunk projektünk keretében és az egészséges életmód felé fordítani a figyelmet.
Köszönjük a részvételt!
További jó egészséget Nagylengyelnek!
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Megalakult Hottón a képviselõ-testület
A képviselõk között helyet
kapott Kóródi János, Rákli
József, Halász István és Kovács László. Vincze Ferenc
elmondta: Halász István az
egyetlen a testületben, aki
újként került megválasztásra.
Kovács Lászlót választották a
település alpolgármesterének,
akinek személye azért is nagyon fontos, mivel Hottó zalaszentmihályfai részben lakik,
így az ott élõk érdekeit is megfelelõ módon tudja képviselni.
A polgármester hozzátette:
az alakuló ülésen konkrét döntést nem hoztak és egyelõre
terveket sem vázoltak fel a falu

jövõjével kapcsolatban. Vincze
Ferenc azt kérte a képviselõ-testület tagjaitól, hogy a
következõ összejövetelre valamennyien konkrét tervekkel
és megvalósítási koncepcióval
érkezzenek a következõ 5 esztendõ fejlesztési terveit illetõen.
Vincze Ferenc kihangsúlyozta: jól gazdálkodó településként a jövõben is számítanak a pályázati lehetõségekre,
amelyek sikeres elnyerése esetén az önerõ elõteremtése sem
jelenthet nekik nagyobb problémát, ahogy az elmúlt esztendõkben sem.
Zsuppán Beáta

Az új hottói testület.

Hagyományteremtõ szándékkal
Hagyományteremtõ szándékkal rendezett nagy sikerû
diák korosztályos regionális
judo versenyt a Zalaegerszegi
Judo SE és Zalaegerszeg Város
Önkormányzata, ahol 11 dunántúli klub összesen 150 versenyzõje mérkõzött a bajnoki
címekért. A verseny ünnepélyes megnyitóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg (akkor még)
alpolgármestere köszöntötte a
Vincze Ferenc polgármester és Halász István a testület új tagja
az idei falunapon.
Október 27-én, hétfõn alakult meg Hottó képviselõ-testülete – közölte lapunkkal

Vincze Ferenc polgármester,
aki a második ciklusát kezdte
meg a falu elsõ embereként.
Fotó: Zalafotó

Eladó Citroën Jumpy

Szekeres Márk (háttal)

Citroën Jumpy 1.9 D, 12 éves, személy- és ételszállítására
alkalmas gépkocsi kisebb hibákkal, reális árért eladó.
Érdeklõdni: 06 30 99 75 673.

www.zalatajkiado.hu
Ódor Patrik (kékben)

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

résztvevõket és beszélt a küzdõsportok és az utánpótlásnevelés fontosságáról. A színvonalas, kemény küzdelmek a 17
zalaegerszegi indulónak az
alábbi eredményeket hozták:
1. helyezett: Devecz Ádám,
Ódor Noel, Ódor Patrik, Tóth

Bertold. 2. helyezett: Bednárik
Botond, Bordács Anikó, Háry
Barnabás, Hosszú Nátán, Kelemen Zsombor, Kovács Máté,
Kovács Boglárka, Némethy
Bence 3. helyezett: Bordács
Anita, Domján Miklós, Mozsdényi Dániel, Nyakas Bálint,
Szekeres Márk.
A zalaegerszegi versenyzõket Kõszegi József, Nagysolymosi Sándor és Varga Zoltán
edzõk készítették fel.
Zala megyét 3 judo klub
képviselte: Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa, Nagykanizsai Torna Egylet 1866
Judo Szakosztály, Zalaegerszegi Judo Sportegyesület.
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Cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása
Interjú dr. Matus Péterrel, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetõjével

Dr. Matus Péter: – A termõföldet nemzeti hatáskörben kell
tartani.
Dr. Matus Péter személyében új vezetõje van a megyei földhivatalnak. Vele beszélgettünk.
– 2014. október 16-tól a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának hivatalvezetõjeként tevékenykedik. Minek
köszönheti Rigó Csaba kormánymegbízott
megtisztelõ
bizalmát e poszt betöltésére?
– Ezt megelõzõen is a Zala
Megyei Kormányhivatalnál dolgoztam, a Munkavédelmi és
Munkaügyi
Szakigazgatási
Szerv Munkaügyi Felügyelõségét vezettem. Úgy gondolom, hogy az ott elvégzett
munkámnak, illetve hozzáállásomnak köszönhetõ a felkérés.
– Ennek megfelelõen milyen célokat tûzött ki magának, mint a földhivatal vezetõje?
– Mindenképpen szeretném átvilágítani a megyei földhivatal, illetve a járási földhivatalok mûködését. Szeretném
átlátni, hogy mely területek
azok, ahol javítani lehet, továbbá át kell nézni a folyamatokat abból a célból, hogy
hol valósítható meg egyszerûsítés, hatékonyabb mûködés. A kormány programjához
illeszkedve számomra is a legfontosabb cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása, tájékoztatása. Nyilván
ez az elkövetkezendõ hónapok
komoly feladata lesz.
– Munkaügy, és most földhivatal. A két terület között
bizonyára fellelhetõek különbségek.

– Egymástól távol álló jogterületekrõl van szó, a két szakigazgatási szerv alapvetõen
más jellegû munkát végez és a
szervezeti felépítés is különbözik. Míg elõbbi esetben – az
állampolgárok részére nyújtott
tájékoztató, felvilágosító tevékenységen túl – munkaügyi
ellenõrzés keretében a munkavállalók foglalkoztatásának szabályosságát vizsgáltuk, addig a
földhivatali feladatoknál a
szolgáltató jelleg domborodik
ki, mely ingatlanok nyilvántartásában, a változások vezetésében, a termõföldek védelmében nyilvánul meg.
– És ha már a szakmánál
tartunk: jelentõsen módosult
a termõföldekre alapított haszonélvezeti jogokra vonatkozó jogi szabályozás.
– Valóban, és ennek elõzménye az, hogy Magyarországon 1994 óta nem vásárolhat
termõföldet külföldi magánszemély, valamint – akár magyar – jogi személy sem. A
következõ állomás 2002 volt,
amióta nem lehet termõföldre
új haszonélvezeti szerzõdést
kötni.
– Miért volt szükség ezekre
a szabályokra?
– Azért, mert a külföldi
személyek haszonélvezeti szerzõdést kötöttek a magyar földtulajdonosokkal, megváltva így
a föld használatát. A 2002 elõtt
kötött ilyen szerzõdések azonban tovább éltek, egészen ez
év májusáig, amikor is hatályba lépett az a tavaly decemberben hozott törvény, amely

megszüntetett minden olyan
haszonélvezeti szerzõdést, amely
nem közeli hozzátartozók között köttetett.
– Mi tehát a törvény konkrét célja?
– Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a föld a helyben
lakó, földmûvelõ gazdák tulajdonába, használatába kerüljön,
és hogy a termõföldet nemzeti
hatáskörben tartsa, összhangban az európai uniós szabályozással. A jogszabály egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy
határozottan leszûkíti azoknak
a körét, akik földet szerezhetnek Magyarországon. További
cél, hogy kiszûrje a bel- és
külföldi spekulánsokat; a jogszabályok igyekeznek megakadályozni, hogy a jogellenesen
kötött szerzõdések a moratórium – 2014. május 01. – lejárta után életbe lépjenek.
– Van-e törvénynek bármilyen következménye az eddig
fennálló haszonélvezeti jogokra nézve?
– Igen, mivel ez által a mezõ- és erdõgazdasági földekre
szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határozatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A megszûnt jogokat
egy külön eljárás szerint törlik
az ingatlan-nyilvántartásból. A
földhivatalok 2014. október
31. napjáig felhívják a mezõ- és
erdõgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok
(használat joga) természetes
személy jogosultjait a közeli
hozzátartozói jogviszony fennállásáról történõ nyilatkozattételre. A jogi személyek javára
bejegyzett haszonélvezeti jogokat a földhivatal 2014. december 31. napjáig külön jog-

nyilatkozat nélkül, hivatalból
törli az ingatlan-nyilvántartásból.
– Az elõbbiek szerint csak
a természetes személy jogosultaknak kell nyilatkozniuk.
Milyen módon tehetik ezt
meg?
– A nyilatkozatot a jogosultnak a megküldött formanyomtatványon, annak kitöltésével kell megtennie, mégpedig a felhívás kézbesítésétõl
számított 15 napon belül.
– Ha valaki a fenti határidõben nem tud eleget tenni
kötelezettségének, pótolhatjae azt valamilyen módon?
– A határidõ esetleges elmulasztása miatt legkésõbb
2014. december 31. napjáig
lesz lehetõség igazolással élni,
illetve a mulasztást pótolni, ezt
követõen a földhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból dönt a törlésrõl.
– Mit tesz a földhivatal a
nyilatkozatok alapján?
– A nyilatkozatok valóságtartalmát a földhivatalok az
anyakönyvvezetõ megkeresésével ellenõrzik. Ha a jogosult
kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy a közeli hozzátartozói
viszony nem áll fenn, vagy ha
fenti jogvesztõ határidõben a
jogosult nem tesz nyilatkozatot, a földhivatal legkésõbb
2015. július 31. napjáig törli a
tulajdoni lapra bejegyzett haszonélvezeti jogot. Természetesen 2015. július 31. napjáig a
jogosult megfelelõ okirati formába foglalt törlési engedélye
alapján is sor kerülhet a törvény alapján megszûnt haszonélvezeti jogtörlésére az általános ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy
a fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén felkereshetik a járási földhivatalok
ügyfélszolgálatait, a szükséges
tájékoztatás érdekében.

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

Õszi programok Teskándon

Fotó: Darabos Róbert
Mindenki keresztje a teskándi temetõben.
Tökfaragásra várták a kicsiket és nagyokat Teskándon a
Kemence-házba október 31-én
este. Az érdeklõdõknek elvileg
maguknak kellett volna tököt
vinni a kézmûves foglalkozásra, de az alapanyag nehézkes
beszerzése miatt éltek a lehetõséggel, hogy a szervezõk-

9

Közép-Zala

2014. október

tõl kapják azt – mesélte lapunknak Salamon Ferencné
közösségi szervezõ. A tökfaragásra tucatnyian érkeztek a
Kemence-házba, a szervezõk
legnagyobb meglepetésére fõként felnõttek. Az elkészült –
dísztökökbõl – faragott díszeket valamennyien hazavitték.

Második alkalommal tartottak társastánc tanfolyamot Teskándon a régi óvoda épületében. A kezdeményezésre 20
pár jelentkezett és Gallai Gáborné vezetésével – 10 alkalommal –, mindig más táncot tanulnak meg. A táncoslábú párok döntõ többségében Teskándról és
a megyeszékhelyrõl valamint a
környezõ falvakból érkeztek – tájékoztatott a közösségi szervezõ.
Mindenszentek napján Szalai Attila plébános áldotta
meg a teskándi temetõben a
Mindenki keresztjét. Korábban
a település sírkertjében nem
volt olyan kereszt, ahova azok
a helyiek is elhelyezhetik mécsesüket, gyertyájukat, akiknek a szerettei sok száz km-re
vannak eltemetve és ritkán
jutnak el a sírjaikhoz. A teskándi temetõben megáldott Mindenki keresztjét egy helyi vállalkozás, a Z-Nívó Kft. kivitelezésében valósították meg.
Zsuppán Beáta

Kézmûves foglalkozás Nagylengyelben
A borús, ködös idõ nem
szegte kedvét a nagylengyeli
gyerekeknek, szüleiknek, hogy
ellátogassanak az amúgy is sok
programot kínáló nagylengyeli
faluházba, az õszi szünetben.
Kézmûves foglalkozás keretében feldolgozták az õsz- témát,
színes levelek segítségével állatokat, lakásdekorációs tárgyakat készítettek. Az õsz kedvelt
színei mellett megjelentek a
most oly divatos baglyok is az

alkotások között. A sünik, baglyok egy-egy testrészét levelekkel pótolták ki a gyerekek. A
szalagra felfûzött szépségek kerülhetnek ablakba, ajtóra vagy
díszíthetik a gyerekszobát is.
A felnõttek, az ügyesebb
fiatalok régi könyvek felhasználásával varázsoltak koszorú-

kat a könyvek lapjaiból. A
munkás, de rendkívül látványos dekoráció nem csak
õsszel lehet bármely otthon
dísze.
Az alkotást követõen a gyerekek kipróbálhatták a faluház
legújabb játékait is, társasjátékoztak, kártyáztak.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Csontvázak pedig léteznek…
Egy felújítás mindig jó
alkalom arra, hogy tágasabbá, praktikusabbá, szebbé
tegyük otthonunkat. Így
gondolta András is, mert akkor még nem tudott arról,
hogy felül a szellemvasútra
és csontvázakkal fog találkozni.
Az iparosok szakszóval
csontvázaknak nevezik azokat a helyzeteket, amik a
munkálatok legváratlanabb
szakaszában kerülnek elõ,
és mint a szellemvasúton,
pánikba ejtik az összes szakmunkást. Dermedten bámulja mindenki, és közben
azon gondolkodik: ez meg
hogy a fenébe került ide?
Ilyen csontváz lehet a
bontásra szánt falból váratlanul elõkerülõ vezeték,
amivel valamit kezdeni kell.
A szoba közepén az ülõgarnitúra fölött mégse lóghat ki a falból. Ezekben a
csontvázakban az a legrosszabb, hogy többletköltséget, és többletidõt jelentenek. A legrosszabb esetben, ha nem körültekintõen
változtatunk a felújítás tervein, még több apró csontvázat hozunk létre, amit
bosszankodva nézhetünk,
ahelyett, hogy elégedetten
ülnénk a nappaliban.
Hogyan lehet elkerülni
az ilyen helyzeteket? Egy
pontos és körültekintõ felmérésre van szükség, persze az sem árt, ha nem kezdõként készítünk ilyet. A
legjobb megoldás, ha nem
csak kockás papíron rajzolt
tervekkel
rendelkezünk,
mert 3D-s látványtervekkel
mindig pontosan átlátjuk a
helyzetet…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Választás után Babosdöbrétén

Az új testület…
Babosdöbrétén ismét Kaczor Tamást választották meg
polgármesternek.
– Ezúton szeretném megköszönni, hogy ismét bizalmat
kaptam a következõ 5 évre, így
folytatni tudom a megkezdett
munkát és a fejlõdés nem áll le
a faluban. Szeretném megköszönni az elõzõ ciklusban velem együtt dolgozó képviselõknek, Ambrusné Magdinak
Kökényesmindszentrõl, Adraveczné Marikának Rámból,
Molnár Attilának (aki családi
okok miatt idõközben elköltözött és lemondott a képviselõi mandátumáról), Szabó
Lászlónak, Vass Mónikának,
Vas Lászlónak és Várszegi Jánosnak Babosdöbrétérõl az elmúlt 4 év alatt elvégzett szép
és eredményes munkát, amit a
falu javára, környezetünk szebbé tételére és a közösségért
tettek – mondja Kaczor Tamás.
– Milyen feladatok várnak
a testületre?
– Rámban az iskola elbontása, mivel azt csak jelentõs
költségek árán lehetne felújítani, helyette egy kisebb épület,
kápolna építése a terv. Ebben
lehetne tartani késõbb rendezvényeket is, igény szerint. A ravatalozó felújítása, a betonos
rész megnagyobbítása, elõtetõ
hozzá igazítása is megoldandó
feladat.
Kökényesmindszenten a temetõ kerítésének felújítása, lépcsõ és a kapu javítása, betonos
felület és féltetõ kialakítása a
méltó ravatalozáshoz. A központban lévõ fenyõfás tér parkosítása, karácsonyi világítás
kiépítése és a harangláb felújítása is a tervek között szerepel.
Babosdöbrétén az alábbi
fe-ladatok várnak ránk:
– a hegyi utak kavicsozása,
csapadékvíz elvezetés megoldása

– modern buszvárók építése, ahol szükséges, ott áthelyezéssel együtt
– a sportöltözõ belsõ felújítása
– kastély átépítésére pályázati forrás megszerzése, tervek, engedélyek beszerzése, kivitelezés megkezdése
– szilárd burkolatú foci, kosárlabda és tenisz 3 az 1-ben
pálya megépítése
– játszótér környékének
parkosítása
– önkéntes tûzoltó egyesület megszervezése, pályázatok benyújtása eszközökre, felszerelésre, mûködésre
– kulturális és sportélet fellendítése
– a hivatal épületén a tetõ
felújítása, újra cserepezése
– parkoló térkövezése
– önkormányzati tulajdonú
lakótelkek értékesítése, új lakók letelepítésével
– új vállalkozások betelepülésének elõsegítése vállalkozói
inkubátorház kialakításával
– önkormányzat saját bevételeinek növelése, mezõgazdasági területek, zártkertek újra
hasznosításával
– sajnos a boltot eddig
nem tudta egyik vállalkozó
sem gazdaságosan üzemeltetni
az elmúlt idõszakban, de lehetõségeinkhez mérten támogatni fogjuk egy új vállalkozó
megjelenését, aki talán be tudja indítani a boltot újra a településen. Addig is a mozgóbolt
nyújtotta szolgáltatást tudjuk
ajánlani.
Mivel teljesen új testület
alakult, így az új képviselõket
egy rövid bemutatkozásra kértük.
Szinayné Csarmasz Bernadett alpolgármester: – Született babosdöbréteiként élek kicsiny falunkban. Három fiam
nevelése mellett vállalkozó-

ként méhészettel foglalkozom.
Hat szakmám mindegyikében
dolgozva sok tapasztalattal és
kapcsolattal rendelkezem több
területen. Ezt szeretném a
lakosság elõnyére hasznosítani. Úgy gondolom, hogy egy
jó csapat állt össze, biztosan lesz hozadéka munkánknak az elkövetkezendõ öt
évben.
Bertók Béláné: 12 éve élek
Babosdöbrétén családommal.
Védõnõként dolgozom már 23
éve. Saját lakókörnyezetemben
5 éve végzem a családok gondozását. Képviselõként elõször vállalom ezt a feladatot.
Mivel többgenerációs családban élünk, igyekszem képviselni az idõseket és a gyermeket
nevelõ családokat is. Célom az,
hogy munkánkkal segítsünk
minden babosdöbrétei embert,
gazdag, tartalmas közösségi
életet tudjunk létrehozni.
Nagy István: – Zalaegerszegen születtem, Babosdöbrétén nõttem fel, jelenleg is itt
lakom. Korábban aktívan részt
vettem a helyi sportéletben, lehetõségeimhez mérten bekapcsolódtam kisebb kulturális
rendezvények
szervezésébe.
Segítem a faluban a könyvtár
mûködését. Mostanában a munkabeosztásom miatt kevesebb
idõm marad, de ha tehetem,
részt vállalok egyéb társadalmi
megmozdulásokban. Ilyen volt
például a babosdöbrétei templom felújítása is, ahol a megjelent helyi emberek tevékeny-

sége némi megtakarítást hozott. Magaménak is érzem a
falut, szeretném, ha Babosdöbréte egyre jobban fejlõdne.
Domján Ferenc: – 1982ben születtem Zalaegerszegen.
Babosdöbrétén nevelkedtem
és ma is itt élek. Jelenleg a falu
italboltját vezetem. A lehetõségekhez mérten mindig kivettem a részem a közfeladatokból. Régebben a focicsapat
tagja voltam. Mióta a sörözõt
vezetem, sok mindenkinek segítek ügyes-bajos dolgaik elrendezésében. A bolt bezárása
óta az idõseknek segítek a bevásárlásban is.

Hónaptól hónapig…

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Közép-Zala
kö zéleti

havilap

IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45
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Választás után

Rajz: Farkas László

Szempont

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA 122.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: Asus X200MA-KX087D 11,6"/Intel Celeron Dual Core
N2815/4GB/500GB Piros vagy fekete notebook
79.999 Ft
ASUS X552CL-SX014D 15,6"/Intel Pentium 2117U/4GB/500GB/
fekete vagy fehér notebook
94.999 Ft
DELL Inspiron 3541 15.6" HD/AMD A6-6310 2.0GHz/4GB/ 500GB,
DVD-RW/Radeon HD R5 M230 2GB/Win 8.1/fekete notebook 139.999 Ft
LG 32" FullHD 32LB5610 100Hz LED TV
76.999 Ft
LG 42" FullHD 42LB620V 100Hz Cinema3D SMART LED TV 129.999 Ft
Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek! Tintapatronok töltése!

– Apus, ez a Kovács Krisztián jó parti lehetne a lányunknak. Az apja bekerült a megyei közgyûlésbe!...

Szankció

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
– Rozi, a Balog komáéknak az idén nem küldünk disznótorost. Õk is a szomszédék Pistájára szavaztak!...

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

Mellékhatás...

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

– Bécim eddig azért volt hasznavehetetlen, mert teljesen
kiszívta a kampány, most meg depressziós a bukás miatt!
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Választás után…
Babosböbréte:
Polgármester: Kaczor Tamás.
Képviselõk: Bertók Béla
Jánosné, Domján Ferenc,
Nagy István, Szinayné Csarmasz Bernadett.
Baktüttõs:
Polgármester: Béres László.

Képviselõk: Fitos Veronika, Kámán Krisztián, Révész
Zsolt, Sipos Zoltán Lászlóné.
Böde:
Polgármester: Ujj Tibor.
Képviselõk: Farkas Csaba
Béláné, Gyalogné Lakatos Ildikó, Kovácsné Anti Marianna, Piliséné Zsiga Katalin.
Gellénháza:
Polgármester: Vugrinecz
József.
Képviselõk: Dávid József
Andrásné, Kovács Andrea,
Kulcsárné Csejtei Marianna,
Rákos Róbert, Teublné Fitos
Magdolna Gyöngyi, Vugrinecz István.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

Nemeshetés:
Polgármester: Magyar Kálmán.
Képviselõk: Horváth Ferenc, Magyar Ferenc, Molnár
Zsoltné, Varga Eszter.
Ormándlak:
Horváth
Polgármester:
Norbert.
Képviselõk: Balassáné Török Éva, Csepregi Endre,
Mondai Zoltán, Rakonczai
Róbert.
Petrikeresztúr:
Polgármester: Borvári Lili.
Képviselõk: Béres Norbert, Horváth Richárd, Pálfi
Tibor, Vargáné Varga Mária.
Pusztaederics:
Polgármester: Gál Lászlóné.
Képviselõk: Fatérné Koltai Viktória, Kovácsné Varga
Marianna, Menyhárt László,
Varga Béla.

Hottó:
Polgármester: Vincze Ferenc.
Képviselõk: Halász Ernõ
István, Kóródi János Csaba,
Kovács László, Rákli József.

Teskánd:
Polgármester: Tóth István
Jánosné.
Képviselõk: Bogár István,
Dormán Jenõ, Havlikné Németh Mária, Simon Viktória,
Sipos László, Vizlendvai László.

Kisbucsa:
Polgármester: Takács Ferenc.
Képviselõk: Cseke Károly,
Gál Szabolcs, Kovács László,
Sziliné Váradi Viktória.

Tófej:
Polgármester:
Horváth
Zoltán (Fidesz-KDNP).
Képviselõk: Lakatos Lajos
György, Mátay Károly, Olasz
Jánosné, Soós László József.

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

• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

um
ik
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Gombosszeg:
Németh
Polgármester:
Szabolcs.
Képviselõk: dr. Horváth
István, Zillichné Fekete Tünde.

Nagylengyel:
Polgármester: Scheiber Ildikó.
Képviselõk: Bedõ Attila,
Kocsis Csaba, Németh István
József, dr. Szalay Tamás
Györgyné.
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A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

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

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

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

