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Az Erzsébet utalvány nálunk beváltható!

32 m -es, világos üzlethelyiség kiadó belvárosában,
Eötvös u. 8. szám alatt.

Részletes információk, fotók
a Aktuális rovatában találhatók.
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www.vgkft.hu

Zalaszentgrót

Érd.: 92/311-494, vagy a címen.vgkft@zalaszam.hu

Türje Község Önkormányzata
fogorvost

keres a

ellátására
Fenntartó neve: Türje Község Önkormányzata,

8796 Türje, Szabadság tér 9.
Tel.: 06/83/556-150

A területi ellátási kötelezettséggel Türje község
, valamint a 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet

elõírásainak megfelelõen.

Érdeklõdni és jelentkezni Türje Község Önkormányzatánál
lehetséges.

türjei fogorvosi körzet

Ellátandó feladatok:

Aszolgáltatás mûködtetése azonnali kezdéssel.

fogorvosi

körzete iskolafogászat

Lehetõség, s egyben fele-
lõsség is a

léte.
Hogyan tovább? A kérdésre

polgármester
adott választ.

zalaszentgróti
Szent Gróth Termálfürdõ

Baracskai József

Nyári rendezvényekkel, nyitási ingyenhétvégével
Április végén nyílik a Szent Gróth Termálfürdõ

– A téli fagyok elmúltával
folyik a fürdõ tervezett kar-
bantartása és a tavaszi nyitás
elõkészítése. A képviselõ-tes-
tület határozott 3,5 millió
forint összegû fejlesztésrõl,

amely a büfék elõtti tér rend-
betételét szolgálja újabb pavi-
lonok, fedett teraszok megépí-
tésével kapcsolatban. Kiadtuk
a büféket, a megállapodás ke-
retében az üzemeltetõ vállalko-
zó is feladatokat vállal a ren-
dezvények szervezésében. Te-
hát az intézmény vezetése a
büfék üzemeltetõjével együtt
teszi még színvonalasabbá a
fürdõ nyári programját. A ren-
dezvények szervezésére pályá-
zati forrást is nyertünk, az a
véleményem, hogy minden
biztosított ahhoz, hogy április
28-án megnyithassuk a fürdõt.
A nyitás hétvégéjén – a május
elsejei hosszú hétvégén – in-
gyenes belépést biztosítunk a
szentgróti látogatóink számára
és várjunk szeretettel a ven-
dégeinket.

– A magas fenntartási költ-
ségek következtében különö-

– Távolabbi elképzelések?

sen télen nem könnyû fenn-
tartani egy fürdõt, amelyet
jelenleg nem bír el a város
költségvetése. Keressük azokat
az együttmûködõ partnereket,
akikkel együtt hosszabb távon
biztonságosan üzemeltethet-
jük a Szent Gróth Termálfürdõt.
Akár üdülõfalu megvalósításá-
ra, hotel építésére is gondolha-
tunk, meglehet, a mai idõszak-
ban Európában a befektetõk
sincsenek könnyû helyzetben.
De folyamatosan dolgozunk
rajta, keressük a partnereket,
addig is önmagunk erejébõl
tartjuk fenn a létesítményt. Na-
gyon nehéz, de bizonyosan az
idei nyár is nagyon színvona-
las, sikeres lesz, ennek érdeké-
ben jelentõs marketingkam-
pányt indítottunk. A város ide-
genforgalmának fellendítése
érdekében az Utazás Kiállítá-
son például önálló standdal

Marketingkampányt indít a város a fürdõ népszerûsítése
érdekében.
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feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Szentgrót és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
Április végén nyílik...
képviseltette magát Zalaszent-
grót. Dolgozunk egy komplett
zalaszentgróti idegenforgalmi
és marketingterv kidolgozásán
is, amelyben nagyon fontos

szerepet kap a termálfürdõ,
ugyanúgy, mint a város vonz-
erejét biztosító számos rendez-
vényünk – ismertette Baracs-
kai József polgármester.

- farsang -

Fegyelmezett és szûkre sza-
bott költségvetéssel gazdálko-
dik ebben az évben

önkormányzata – érte-
sültünk a vonatkozó rendelet
megalkotásáról.

– E kér-
déssel kerestük meg

polgármestert, aki a
következõ tájékoztatást adta.

– Takarékos a költségveté-
sünk, mint ahogy ez a törekvés
általában Zalaszentgrótot jel-
lemzi. Természetesen benne
vannak mindazok a fejleszté-
sek, mindazok a támogatások,
amelyek eddig is benne voltak,
tehát biztosítjuk a város meg-
felelõ szintû mûködését és
folyamatos fejlõdését, az el-
múlt idõszakhoz hasonlóan.

– Természetesen nem ma-
rad el, sõt, mint ahogy a tavalyi
esztendõben is egy szigorú
költségvetést készítettünk, de
azokat a juttatásokat, amelye-
ket az év elején megszavaz-
tunk, jelentõs részben, így
például a közalkalmazottakat
illetõ járandóságokat, tudtuk

Zalaszent-
grót

– Mit jelent a város szá-
mára a takarékosság?

Baracs-
kai József

– Alapvetõ célok elmara-
dását tehát nem veszélyezteti
a kidolgozott takarékos költ-
ségvetés…

Takarékos költségvetéssel kigazdálkodható a hiány
Zalaszentgróton nem maradnak el a fejlesztések

tartani. Bizonyos vagyok ben-
ne, hogy sok város irigyel min-
ket, hiszen nincsen hitelállo-
mányunk. Ha megnézzük a ha-
sonló nagyságrendû városokat,
akár itt Zala megyében is,
szinte milliárdos nagyságren-
dû hitelterhekkel küszködnek.
Ha az elmúlt esztendõkre
visszatekintünk Zalaszentgró-
ton, az európai uniós támoga-
tásoknak is köszönhetõen szá-
mos fejlesztés valósult meg.
Hiszen közintézményeket újít-
hattunk fel, megújult a temp-
lomterünk, s a további fejlesz-
tésekrõl sem mondtunk le.
Már tavaly beadtunk egy há-
romszázmilliós pályázatot a
belvíz és csapadékelvezetésre,
amelynek révén képesek le-
szünk megoldani akár a rész-
önkormányzatok ilyen termé-
szetû gondjait is. E program az
emberek nagyobb biztonságér-
zetét szolgálja, hiszen a csapa-
dékvíz veszélye nem fogja a
mindennapjaikat zavarni. Ezen
kívül folytatjuk a közintézmé-
nyeink felújítási programját. A
fejlesztések közt tervezzük az
Ady utcai óvoda felújítását.
Szintén szerepel a reális ter-
veinkben a régi bölcsõde rész-
leges felújítása. Az ingatlan ré-

szint egy fecske-ház kialakítá-
sát szolgálja ifjú zalaszengróti
lakosok elhelyezésére, más-
részt a Hazatérõk Egyesületé-
nek koordinációs irodája léte-
sülhet az épületben. Terve-
zünk még – épp az elmúlt na-
pokban zajlott le egy megbe-
szélés a horvát partnereinkkel
– egy horvát-magyar közös
projektet. Elvégezzük a kastély
melletti liget és a szabadidõ-
park felújítását, kerékpárút
kialakításával… Természetesen
az év során figyelemmel kísér-
jük a pályázati lehetõségeket
és minden megfelelõ lehetõ-
séget kihasználunk az említet-
teken túl is a kisebb és na-

gyobb volumenû fejlesztések
megvalósítására. Rendelkezünk
kész tervekkel, amelyek birto-
kában azonnal léphetünk, amint
az elképzeléseinket segítõ pá-
lyázatokat írnak ki.

– Bízom benne, hogy az év
végéig sikerül kigazdálkodni.
Reményeink szerint a beterve-
zett karbantartási feladatokat
ki tudjuk váltani a Start köz-
munka-programmal. Bízom ben-
ne, hogy az iparûzési adó – az
elmúlt évekhez hasonlóan –
jól teljesül. Az ebbõl származó
forrásainkért a vállalkozóknak
ezúttal is szeretnék köszönetet
mondani. Bízom benne, hogy
ezek a bevételek az idén is
mind pontosan teljesülnek. Szá-
mítunk az ÖNHIKI (önhibáju-
kon kívül forráshiányos telepü-
lések) támogatásra is, azonban
ezt a költségvetésbe nem épít-
hettük be, hiszen pályázati le-
hetõség során szerezhetünk for-
rást ezen az úton… Nem tudhat-
juk még, hogy az idén milyen
sikerrel szereplünk, tavaly 15
millió forintot nyertünk. Töb-
bek közt az említettek és a fo-
lyamatos takarékos gazdálkodás
révén – amely számos terüle-
ten maradványokat eredmé-
nyezhet – az év végéig ez a 37
millió forintos hiány el fog tûn-
ni. Az ország nehéz helyzeté-
ben is, Zalaszentgrótot illetõen
bizakodó vagyok – vetítette
elõre az idei gazdálkodás vár-
ható eredményeit Baracskai Jó-
zsef polgármester.

– A költségvetés 37 millió
forintos hiánnyal számol. Mi-
lyen forrásokból lehet ezt ki-
gazdálkodni?

Farsang Lajos

Zalaszentgrót képviselõ-testülete tartható, takarékos költségvetést készített.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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A hagyományokhoz híven
2012. február 17-én megren-
dezték a farsangi karnevált a
Fazekas-iskolában. Elõször az

Farsang Sümegcsehiben
Jókedvû mulatság a Fazekas-iskolában

alsós tanulók felvonulására ke-
rült sor, akik rendkívül színes
és ötletes jelmezekbe öltöztek.
Bár a kicsik általában egyéni

jelmezeket mutatnak be, mé-
gis hangulatos zenére táncolva
gondoskodtak a fergeteges
farsangi hangulat megalapo-
zásáról.

A felsõsök osztályonként
öltöztek be, s nemcsak ötletes
jelmezeket készítettek, hanem
zenés-táncos bemutatóval is
meglepték a falu- és turista-
házba összegyûlt nagyszámú

vendéget. A felvonulást a mo-
derntánc csoport zárta.

A mûsor végén a szülõi kö-
zösség tagjai megvendégelték
a diákokat, majd diszkó követ-
kezett, amelyet a tanárok felvo-
nulása és tánca szakított félbe.

A tombolasorsolás után
óriási mulatság vette kezdetét,
amelyen 21 óráig rophatták a
táncot a jókedvû diákok.

Vidám télûzõ Szentgróton

A hagyományoknak megfelelõen vidám farsangi mulatsággal
búcsúztatták a telet Zalaszentgróton.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Ötletes jelmezekkel léptek fel a gyermekek.
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A
2011. novemberében öt bead-
vánnyal pályázott a közmunka
program megvalósítására, me-
lyek mind-mind olyan tevé-
kenységekre terjednek ki, ame-
lyek hosszú távon értéket is
teremthetnek a térségben és a
településen. Idén február else-
jével két projekt indulhatott el.

Három fõ a közterületek
fenntarthatóságát, illetve a víz-
elvezetõ árkok karbantartását
magában foglaló projekten
dolgozik majd. 10 dolgozónak
a keleti borvidéken az önkor-
mányzat tulajdonába tartozó,
15 km hosszan húzódó hegyi
utak, horhosok kitisztítása,
járhatóvá tétele lesz a feladata.

Március elsejével két másik
munka veszi kezdetét, az egyik
az elhanyagolt önkormányzati

Pakodi Önkormányzat

Pályázatokkal foglalkoztatnak Pakodon
Értékteremtõ tevékenységeket céloztak meg

Idén is elindult a közmunka program.

területek tisztítását, facsemeté-
vel való beültetését szorgal-
mazza, ezekbõl melybõl hosz-
szú távon hasznos területek
alakulnának ki. A negyedik
projektet a hivatali épület alat-
ti pince adottságait kihasz-
nálva dolgozták ki: itt zsákos
gombatermesztés valósul meg.
Az így termelt gombát a
közétkeztetésben és a szociális
szférában használják majd fel.

– Tisztában vagyunk vele,
hogy a befektetett munka nem
máról holnapra fog megtérül-
ni, hiszen mindkét projekt
hosszú távú, melyeknél Zala-
véggel, illetve Zalabérrel tár-
sulva közösen dolgozunk. Az
önkormányzat munkalehetõsé-
get kíván biztosítani az itt élõ
munkanélküliek számára, akik
esetleg a korábbi foglalkozta-

tásban szerényebb juttatásért
dolgoztak. Az általunk foglal-
koztatottak 8 órában dolgoz-
nak, minimálbérrel megegye-
zõ juttatást kapnak, melyet
hetente lebontva fizetünk ki
számukra. A pályázatokon be-
lül a tárgyi feltételek és eseten-
ként a védõfelszerelés is biz-
tosított – számolt be

polgármester.
A település szerepet vállal a

irányításával mû-
ködõ térségi projektben is,
mely egy képzett szakember-
gárdával (kõmûvesek, festõk,
épületasztalosok stb.) a kör-
nyék közintézményeinek fel-
újításán, állagmegóvásán dol-
gozik. Az intézmények fenntar-
tói így a munkadíj alól mente-
sülnek, csupán a felhasznált
anyagokat kell megvenniük. Ez
a februárban elindult éves
projekt méltán szimbolizálja a
térségben együttmûködõ ön-
kormányzatok kiváló kapcsola-

Halek
László

Zalaszentgrót

tát, s a jó idõ beköszöntével el-
indulhat a már beütemezett
munka elsõ része.

A körjegyzõség települései
tervezik egy kisebb élelmiszer-
feldolgozó üzem létrehozását,
mely program most még kima-
radt a beadott pályázatok sorá-
ból. 12 fõ foglalkoztatása való-
sulhat meg a függõben lévõ
pályázatok által, ezek sikeres-
ségével már összesen 25 fõ, a
munkanélküliek egyharmada
dolgozna a Start Mintaprog-
ramban. Régi álom volt Pako-
don a temetõ ravatalozójának
felújítása, melyre többször si-
kertelenül pályáztak, így a tél
elején önerõbõl, közel 7 millió
forint ráfordítással sikerült meg-
valósítani. Alakulóban van a te-
lepülés rendezvénynaptára is,
így május 26-án családi és gyer-
meknapot, június 9-én Antal na-
pot tartanak, augusztus 11-én
falunap szerepel a programban.

Pataki Balázs

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.
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A mai magyar társadalom
legsúlyosabb, kikerülhetetle-
nül megoldandó feladatait a
demográfiai nehézségek okoz-
zák. A nagy médiumok által
meghatározott közbeszéd leg-
inkább az államadósságról, az
adósságválságról szól, miköz-
ben a tájékoztatás jóval keve-
sebbet foglalkozik az egyes tár-
sadalmi csoportok megélheté-
se terén tapasztalható hiányos-
ságokkal, az életkor szerint ki-
mutatható össztársadalmi mu-
lasztásokkal, a „demográfiai prob-
lémákkal”. Elegendõ csak a
gyermekekre és az idõsekre
gondolni. A „modernnek” mon-
dott európai civilizáció ér-
tékrendjében bizony sok min-
den megelõzi az öregekrõl va-
ló gondoskodás ügyét, holott
ez elsõdlegesen nem pénzkér-
dés. (Elgondolkodtató, hogy a
szegény mohamedán orszá-
gokban, más törzsi társadal-
makban, vagy a hagyományos
faluközösségekben sincs szük-
ség szociális otthonokra. Sõt
az öregek kifejezetten nagy
családi és közösségi megbe-
csülésnek örvendenek.)

A sajnálatos korszellemmel
szemben a fontos
feladatuknak tekintik az ele-
sett, vagy elmagányosodott
idõs emberek testi-lelki ellá-
tását. A termelõszövetkezet
2002. évi felszámolása után
szabaddá vált a
egykori ingatlana. A gazdátlan,
pusztulásra ítélt épületben Za-
labér Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete idõs-
otthont hozott létre, mely 20
fõ tartós elhelyezésére szolgál,
ápolást és gondozást nyújtó,
szakosított, ellátó intézmény.

A 2006. januárjától mûkö-
dõ -
családias légkörben, barátsá-
gos környezetben teljes körû
ellátást biztosít. Az akadály-
mentes épületben melegítõ
konyha, közösségi helyiség, or-
vosi szoba is mûködik, a bent-
lakók pedig 1 négyágyas, 4 há-
romágyas és 2 kétágyas szo-
bában kapnak elhelyezést úgy,
hogy minden szobához önálló
fürdõhelyiség tartozik.

A lakók fizikai kondíciójá-
nak megõrzését gyógytornász
segíti, az egyének eltérõ egész-
ségi, mentális és pszichés ál-
lapotának megfelelõ gondozás
és foglalkozás biztosított, mely
a testi jólét mellett a szellemi
frissesség megõrzését szolgál-
ja. Az önkormányzat gépko-

zalabériek

Kozáry-család

Szent Rita Idõsek Otthona

Az idõsek bentlakásos otthona Zalabéren

csija – szükség szerint – szállítja
orvosi szakrendelésekre a be-
tegeket, míg a fekvõbetegek
számára – esetenként – fõhiva-
tású betegszállítót hívnak.

Az elõzmények és körülmé-
nyek megismerése után ültünk
le beszélgetni
polgármesterrel és

intézményvezetõvel.

– Szent Ritát, mint a kétség-
beesett emberek segítségét
emelte oltárra az egyház. Mi is
hivatásunknak tartjuk a méltó
emberi életalkonyhoz való
hozzájárulást. Az a hit vezérel
bennünket, hogy a mindenna-
pokat szebbé, tartalmasabbá
lehet tenni – egy mozdulattal,
simogatással, az egymás felé ki-
nyújtott segítõ kézzel. Így em-
beribbé, meghittebbé válhat-
nak napjaink. Intézményünk
nyitott, az étkezési és pihenõ
idõ kivételével lakóinkat bár-
mikor látogathatják hozzátar-
tozóik, ismerõseik, akik élnek
is a lehetõséggel. Az idõs bent-
lakók számára oly fontos csa-
ládi kapcsolatok ápolása akár
„szabadság”, azaz több napra
történõ eltávozás révén is le-
hetséges. A gondozott idõs
emberek átlagéletkora – össze-
hasonlítva a megye otthonaival
– nagyon magas, 83 év, de 91,
93 éves lakónk is van. A válto-
zó elõírások, elvárások mellett
az átlagéletkor növekedéséhez
is alkalmazkodni kell az ellá-
tásnak. Külön betegszobát ala-
kítottunk ki és egyfajta bizton-
ságérzetet ad dr. Varga Tamás
háziorvos napi jelenléte. A lel-
ki gondozásban plébánosunk-
ra János atyára számíthatunk –
mondja .

Zsuppán József
Sziklay

Helga
– Miért éppen Szent Rita

nevét vette fel az intézmény?

Sziklay Helga

– Az iskola után ez a legné-
pesebb közintézményünk –
veszi át a szót a polgármester.
– Az idõsek otthona együtt él a
faluval, közösen ünnepeljük
Szent Rita napját májusban,
amikor egyben nyílt napot is
tartunk. A mozgásukban nem
elnehezült bentlakók is részt
vesznek az ünnepi rendezvé-
nyeken. Volt, amikor az önkor-
mányzat kisbusza kétszer for-
dult, hogy a kápolnai búcsú-
hoz vigye az idõseket.

– Tevékenységünket – sok
más jogszabály mellett – a
többször módosított, a szociá-
lis igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint az ugyan-
csak többször módosított, a
helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény sza-
bályozza. A törvényi és végre-
hajtási rendelkezések gyakori
módosulása, továbbá az intéz-
ményeknek juttatott normatív
támogatások monoton csökke-
nése egyre nagyobb terheket
ró az intézményfenntartókra,
így Zalabér Község Önkor-
mányzatára is. Önkormányza-

– Milyen a gazdasági-jo-
gi környezet? Hogyan bizto-
sítható az intézmény mûköd-
tetése, esetleg fejlesztése, bõ-
vítése?

tunk az idén mintegy 5,4 mil-
lió forint mûködési támogatást
biztosít. Emellett nem mond-
hatunk le arról, hogy a bent-
lakók – a maguk és szükség
szerint hozzátartozóik jövedel-
mébõl – havi, mintegy 83.000
forint költségtérítést fizesse-
nek. Persze szélsõségesen
rossz anyagi körülmények ese-
tén az önkormányzat is bese-
gít. Látni kell továbbá azt is,
hogy az idõsotthon nem csak
szociális ellátó hely, hanem az
itt lakók számára munkahely
is. Az intézmény gazdaságo-
sabb mûködését szolgálja,
hogy – a Start program kere-
tében – 3 fõ közmunkást itt
foglalkoztatunk, munkabérü-
ket az állam fedezi. A változó
peremfeltételek az intézmény-
vezetés és az önkormányzat
komoly erõit kötik le, elegen-
dõ csak a rendre módosuló
mûszaki normák, személyzeti
és szakképzettségi feltételek,
az új és még újabb egészség-
ügyi és szociális szabályozók
követelményeinek kielégítésé-
re utalni – ecsetelte helyzetü-
ket a polgármester. – Öröm-
mel mondhatjuk, hogy a Szent
Rita Idõsek Otthona minden
elõírásnak megfelel, megbir-
kóztunk a feladatokkal és erõs
az elszántságunk abban is,
hogy a gazdasági válság ellené-
re is megfeleljünk a bentlakók
és hozzátartozóik, valamint a
„sorban állók” bizalmának. Ter-
mészetesen elkötelezettek va-
gyunk a foglalkoztatás meg-
tartásában is. Még nem ismert
az új önkormányzati törvény,
így nem látjuk még az új, ön-
kormányzati támogatások rend-
szerét, a változó szociális sza-
bályozókat, de azt elképzel-
hetetlennek tartjuk, hogy a
Szent Rita Idõsek Otthona
megszûnjék, sõt egy „generá-
ciós park” kialakításával még
kellemesebbé kívánjuk tenni a
természeti környezetet is – fe-
jezte be mondandóját a polgár-
mester és az intézményvezetõ.

(Volantné)

Elképzelhetetlennek tartja az önkormányzat, hogy az otthon
megszûnjön.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



6 2012. februárSzentgrót és Vidéke

Amióta bevezették a gazda-
sági év fogalmát, azóta az újév
elsõ heteire összpontosulnak
az elõzõ év eredményeinek
számbavételére irányuló, dön-
tõen adminisztratív munkála-
tok, a zárszámadások. Egy
ilyen, összegzõ visszatekintés-
re kértük ,

polgármesterét.
Több mint 23 éve dolgozik

a faluért, egyetlen ciklus kivé-
telével pedig a batyki önkor-
mányzat élén áll. A polgármes-
ter és kollégái munkáját mind-
eddig a lelkiismeretesség, az
okos mértékletesség, a „taka-
ró” és a „nyújtózkodás” össze-
függéseinek ismerete, egyszó-
val a józan gazdálkodás jelle-
mezte. Az önkormányzat anya-
gi helyzetérõl ugyan bölcsen
hallgatnak, de azért az tudha-
tó, hogy sosem küzdöttek ko-
moly nehézségekkel, nem
keveredtek fojtogató hitelek
csapdájába.

Az elmúlt évet értékelve és
2012. tervei után érdeklõdve
nem kerülhetõ meg a folyama-
tosság kérdése, hiszen a világ-
válságtól terhes 2011. év jó
eredményei is a két évtized
körültekintõ vezetõi magatar-
tására vezethetõk vissza.

Adorján Pétert
Batyk

Józan, takarékos gazdálkodás a batyki önkormányzatnál

– Közvetlenül a rendszer-
váltás után lényegesen köny-
nyebb helyzetben voltak az
önkormányzatok, de velünk
akkor sem szaladt el a ló –
kezdte a polgármester. – Más
településeken az úgynevezett
jobb idõkben volt, hogy ha-
vonta kaptak különféle anyagi
juttatásokat a köztisztviselõk,
közalkalmazottak. Nálunk ilyen
sosem volt, iskolát építettünk
és már akkor tartalékokat ké-
peztünk. Így aztán késõbb a
szerényebb támogatás mellett
is sikerült megvalósítanunk az
adott évre kitûzött kisebb-
nagyobb céljainkat. ÖNHIKI-t
(az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetbe került önkor-
mányzatok támogatási alapja)
soha nem kértünk, sõt még a
múlt évben is növekedett a
tartalék. Tapasztaljuk, hogy
társulásban gazdaságosabb pél-
dául az oktatási intézmény
fenntartása. Ugyanez vonatko-
zik a hivatali tevékenységre,
konkrétan a körjegyzõségre is.
Így több forrás jut a község
fejlesztésére és a lakosság szel-
lemi - hangulati megmozgatá-
sára is.

Visszakanyarodva a múlt év
történéseire, kérdésünkre Ta-

kács Lászlóné

Sopronnémeti

Pannonhalma Csesz-
nek, Bakonybél

Pakod, Zalabér, Zala-
vég

körjegyzõ asz-
szonnyal együtt sorolják az
eseményeket.

Hosszú évek óta élnek a
testvérfalu, falu-
napi meghívásával, ahova ta-
valy 30-an utaztak Batykról.
Egy hétre rá itt helyben volt
hasonló közösségi ünnep.

Az évente meghirdetett ön-
költséges kirándulás úticélja
legutóbb ,

volt. Mivel ne-
hezen jön össze egy buszra
való kiránduló Batykról, a kör-
nyezõ falvakból is jelentkez-
hettek az érdeklõdõk.

A megyei bajnokságtól füg-
getlen kispályás focitornát szer-
veztek

csapatainak részvételével.
– Sajnos a futballpálya fel-

újításában némi kívánni valót
hagy maga után az ifjúság ak-
tivitása – tette hozzá kritiku-
san a polgármester.

Az idõsek napját hatvanan
ünnepelték együtt.

Természetesen nem csu-
pán „kirándulás és ünneplés
projekt” jellemezte 2011-et,
anyagi fejlesztések, jobbító lé-
pések is történtek.

– Van a faluban egy szabad
kifolyású, nagyon jó vizû artézi
kút. Rendbe hoztuk a kör-
nyezetét, a Vendel kertet és
kerestünk egy vállalkozót, aki
kitisztította a kutat. Az ÁNTSZ
bevizsgálása alapján is fo-
gyasztható a vize. Ezen kívül az
„Istentõl kaptuk, neki adjuk
vissza” elven egy nagyobb ösz-
szeggel a templom felújítási
munkálatait kezdtük el. Vasút-
építés miatt, egy ki-
sajátított terület el-
lenértékeként önkor-
mányzatunk váratla-
nul közel félmillió
forinthoz jutott, így a
templom felújítási
tervei elkészülhet-
tek, ami alapján meg-
kaptuk a Kulturális
Örökség Hivatal en-
gedélyét. Nagy örö-
mömre, épp ma tet-
tek az asztalomra egy
pályázati lehetõsé-
get, ami az „Egyházi
épített örökség vé-
delme és egyéb be-
ruházások” címmel
jelent meg – fûzi
hozzá a polgár-
mester.

A tavalyi kihagyás
után újra indul a

férfiak szombat esti fõzõcskéje
a Kormos lakásban. (Mint
megtudtuk, ezt a hivatallal
egybe épült lakrészt még a
polgármester édesapja épít-
tette a 40-es évek végén, s ne-
vét az utolsó lakójáról kapta.)

Adorján Péter megemlítet-
te még a jól mûködõ házi se-
gítségnyújtást és falugondno-
kuk lelkiismeretes munkáját.

Amire joggal büszkék, hogy
a novemberi közmeghallgatá-
son – ahol a zalaszentgróti
rendõr õrsparancsnok is be-
mutatkozott – a lakosság 10 %-
a jelent meg. Kérdéseik a
futballpálya felújítására, a szük-
ségessé vált útjavításokra vo-
natkoztak. S evvel eljutottunk
az idei tervekig.

– Valóban ránk hárul a
mellékutcák, járdák karbantar-
tása, amihez pályázati lehe-
tõségre van szükségünk. Ter-
vezzük a futballpálya rendbe-
hozatalát. Ehhez nagyon kész-
ségesen a ZTE pályagondnoka
adott szakmai tanácsokat. A
falu közepén egy nagyon
veszélyes útkanyar található.
Az átmenõ forgalmat lebo-
nyolító út a közútkezelõ fele-
lõsségi körébe tartozik, tehát
mi – direkt módon – nem
intézkedhetünk. Keressük a
megoldást a közlekedés biz-
tonságosabbá tételéhez. To-
vábbra is gyûjtjük az erõt és a
pénzt a pályázatok önrészének
megteremtésére, mert e nél-
kül nincs biztonságos pályázat
és fejlesztés – zárta a be-
szélgetést Adorján Péter.

(volantné)

Elkészülhetett a templom felújítási terve.

Visszatérõ program évente a falunapi rendezvény.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül el-
foglalt. A sok feladat, határ-
idõ minden idejét felemész-
ti. Beköltözése óta az ottho-
nában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglal-
kozni vele.

Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Ott-
hon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek me-
zejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel, mert ennél több-
re vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Ti-
boros otthont akart magá-
nak. Ami tükrözi az egyéni-
ségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részle-
tet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hív-
tam Tibort.

Elégedett vagy? kérdez-
tem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

Tiboros

A
2012.

március 10-én 9.00 órai kez-
dettel rendezi országos karate
versenyét, a SZENTGRÓT KU-
PÁT a zalaszentgróti városi
sportcsarnokban. A karatésok
küzdelemben és formagyakor-

Zalaszentgróti Shotokan

Karate-do Egyesület

Szentgrót Kupa
Országos karate verseny

latban, egyéni és csapat ver-
senyszámokban mérik össze
tudásukat. Gyerekek 6 éves
kortól, felnõttek, fiúk és lá-
nyok versenyeznek egymással.

A belépés ingyenes! Min-
denkit szeretettel várnak a
rendezõk.

Felvételünk a tavalyi versenyen készült.

A „többmegyés NB III-as”
bajnokságban szereplõ

március 16-án kezdi a ta-
vaszi szezont. A jelenleg har-
madik helyen álló Zala-parti
együttes a hévízi és a hazai
rendezésû felkészülési tornán
is jól szerepelt, így bizakodva
várja a tavaszi rajtot.

játékos-ed-
zõ tájékoztatása szerint a téli
szünetben nem volt változás a
játékoskeretben. A szentgró-
tiak az elsõ tavaszi mérkõ-
zésen a együttesét fo-
gadják március 16-án.

1. forduló, március 16.,
16.30: .

2. forduló, március 25.,
11.00: .

3. forduló, március 31.,
17.00: .

4. forduló, április 7., 11.00:
.

5. forduló április 14., 17.00:

6. forduló április 22., 14.00:

7. forduló, május 6., 11.00:
.

8. forduló, május 19., 16.00:
.

9. forduló, május 28.,
10.00: .

10. forduló, június 3.,
14.00:

.
11. forduló, június 10.,

15.00:

zala-

szentgróti nõi kézilabda-csa-

pat

Császár Renáta

Csurgó

A csapat tavaszi sorsolása:

Zalaszentgrót - Csurgó

Lenti - Zalaszentgrót

Zalaszentgrót - Kutas

Kadarkút - Zalaszentgrót

Zalaszentgrót - Mesztegnyõ.

Zalaegerszeg - Zalaszentgrót.

Zalaszentgrót - Balatonboglár

Zalaszentgrót - Barcs

Botfa - Zalaszentgrót

Vonyarcvashegy - Za-

laszentgrót

Fonyód - Zalaszentgrót.

A harmadik helyrõl folytatják

A szentgróti csapat bízik a sikeres tavaszi szereplésben.
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A mozgalmas nyár, az isko-
lakezdés után az ünnepek is
gyorsan elteltek, ekkor hallot-
tam , hogy
a fazekas mesterséget

mellett nagyfia,
is kitanulta, tovább

õrizve ezt a szép hagyományos
mesterséget. (ahogy a
faluban mindenki ismeri) eb-
bõl az alkalomból kerestem fel
az immár családi fazekas mû-
helyükben. Tavaly egész évben
fazekas iskolában tanult, de-
cemberben vizsgázott.

Kehidakustányban
Gellért

Erzsi Horváth
Tamás

Tompit

Édesanyja nyomdokába lépett
Egy hagyományos mesterség kehidakustányi folytatója

Az agyaggal nyolcadikos
korában került közelebbi isme-
retségbe, mikor édesanyja ta-
nulta e mesterséget. 2001-ben
falunkban alakítottak ki faze-
kas mûhelyt nagymamája ud-
varában. 2006-tól pedig már a
szomszédban elkészült az új fa-
zekas ház. Közben Tamás gé-
pész szakon érettségizett.

– Tanulmányaim, késõbb
munkáim mellett sokat sündö-
rögtem édesanyám mûhelyé-
ben. Segítettem, ahol tudtam,
csiszoltam, pakoltam és élve-

zettel kísértem a fazekas vásá-
rokra. Akkoriban még nem
gondoltam, hogy ezt a szakmát
én is végezhetném, bár 2003-
tól a megyében már nem volt
fazekas képzés. Az autófénye-
zõ szakma nem vált be, sokfelé
próbálkoztam, munkát keres-
tem, végül dolgoztam gipsz-
kartonozóként, autógumisnál
és a helyi önkormányzatnál kö-
töttem ki. Amikor ez a szerzõ-
désem is lejárt, akkor indult is-
mét sok év után Zalaeger-
szegen, a Gébárti tónál, a kéz-
mûvesek házánál OKJ-s kép-
zés. Ez egy EU által támogatott
tanév volt, projekt keretében.
Így a résztvevõ 8 fõnek a kép-
zésért nem kellett fizetni. A be-
járást busszal lehetetlen volt
megoldani, így kénytelen vol-
tam napi 90 km-t autózni, eb-
ben szüleim támogattak. A tan-
folyamon elkészült munkáimat
alapanyagáron elhozhattam,
édesanyám mûhelyében elad-
hattam.

Erre a képzésre azért is je-
lentkezett szívesen, mert a ta-
nára, mestere az országosan is
elismert népi iparmûvész,

volt, aki annak ide-
jén édesanyját is tanította. Mi-
közben a termékeket készí-
tette, oktatója nagyon figyelt
arra, hogy ne Erzsit másolja,

Csuti Tibor

így szépen kialakult egyéni stí-
lusa. Az amúgy mozgékony
Tompinak eleinte furcsa volt
az egy helyben végzett koron-
gozó munka, de elvarázsolta az
alkotás öröme.

Most már édesanyja régi
láblendítõs korongján dolgo-
zik, amit saját kezûleg felújí-
tott, motorossá alakított át.
Családi vállalkozásban tevé-
kenykednek, édesanyja mun-
kái mellett övéi is megta-
lálhatóak a polcon. Nagy lelke-
sedéssel dolgozik, készülnek a
fazekas termékek eladásra és
vásárokra egyaránt. Az idei
„Országos fazekas találkozóra”
(a zalaegerszegi skanzenbe) a
végzõs diákokat is meghívták,
így édesanyja mellett külön
asztalon szeretné termékeit
árulni, így addig még sok mun-
ka vár rá. A családi mûhely
megléte, az annak ismertsége
nagyban segíti Tamást.

Reméljük, hogy a kerámiák
készítése neki is legalább ak-
kora örömöt szerez majd, mint
Erzsinek. A vásárlók – a polco-
kon ezután még Tamás mun-
káival is – még nagyobb válasz-
tékkal találkozhatnak a „kehi-
dakustányi Erzsók fazekas ház-
ban”. Sok sikert és kitartó
munkát kívánunk!

Lorncsicsné Horváth Csilla

Horváth Tamás alkotásaival.

A türjei Szent László Alap-
fokú Oktatási Központ szülõi
munkaközössége február 11-
én jó hangulatú farsangi bált
szervezett. Nem maradt el az
ilyenkor szokásos táncos, éne-

kes mûsor, jelmezverseny, tom-
bola. A mulatság hajnalig
tartott. A vendégek és a há-
zigazdák egyaránt jónak, ered-
ményesnek ítélték a rendez-
vényt.

Farsangi bál Türjén

Nem maradt el a táncos, énekes mûsor.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Télvíz idején megsokszo-
rozódnak a tüzeléstechikai prob-
lémák. Ezek megelõzésérõl
beszélgettünk

, a

ügyvezetõjével. A
1994 óta mûködõ cég ké-
ményseprõipari közszolgál-
tatások ellátására jött létre,
amelyet az 1995. évi 42-es
törvényben és 27/1996-os be-
lügyminiszteri rendeletben
szabályozzák.

Havasi Zoltán-
nal LÁNGÕR '94 Kémény-
seprõipari és Tüzeléstech-
nikai Kft.

– Mindenkiben tudatosíta-
ni kell, hogy a tüzelés, az égés-
termékek elvezetése veszélyes
üzem! A balesetek megelõzése
érdekében biztosítani kell a tü-
zelõberendezésben az égéshez
szükséges levegõt. Ma a kitû-
nõen záró ajtók-ablakok ezt
sokszor lehetetlenné teszik,
ezért vákuumos légbevezetõk
alkalmazásával kell lehetõvé
tenni a levegõ lakásba áram-
lását. A tüzelõberendezéseket
és kéményeket rendszeresen
ellenõrizni kell! Nagy divat ma a

Az életveszély és a tûzveszély elkerülésére
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket!

kandalló, de a ve-
szélye abban rejlik,
hogy a fiatalok nem
tanulták meg a biz-
tonságos tüzelés sza-
bályait. Például, 2
éven át száradt, 20
százalék nedvesség-
tartalom alatti fát
szabad használni a
kémény szurkoso-
dása, szûkülése el-
kerülésére. Ha ez
mégis bekövetkezik,

csakis szakember végezze a
tisztítását vagy szabályozott ki-
égetését, a tûzveszély, és a ké-
mény teljes tönkremenetelé-
nek elkerülése miatt. A füstgá-
zok biztonságos elvezetése vé-
gett rendszeresen ellenõrizni
kell a kéményeket és szükség
szerint el kell végezni a tisztí-
tásukat, karbantartásukat. Saj-
nos elõfordul, hogy mellõzik a
lakástulajdonosok, nem is gon-
dolják, hogy ezzel életveszély-
nek teszik ki saját magukat és
lakótársaikat egyaránt.

A LÁNGÕR '94 Kft. – a
nagykanizsai és letenyei járást
leszámítva – a megye terüle-
tének kétharmadán végzi a
feladatait. A munka már az épü-
letek tervezésénél kezdõdik,
s a használatba vételi enge-
dély is csak az ellenõrzést
követõen adható ki. A megle-
võ gázüzemû és vegyestüzelé-
sû kéményeket pedig egya-
ránt rendszeresen kell ellenõ-
rizni, figyelemmel a tûzveszé-
lyesség kérdésére is. A kémény-
seprõink ezért tervszerûen
felkeresik a tulajdonosokat, el-
lenõrzik a kémény átjárható-
ságát és ha szükséges, kitisz-
títják. Kérjük a lakosságot,
hogy saját érdekükben segít-
sék dolgozóink munkáját –
ismertette Havasi Zoltán.

LÁNGÕR '94
Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.

Zalaegerszeg, Hock János u

Tel.: 92/511-843,
mobil: +36-30/602-5528

27.

Havasi Zoltán, a LÁNGÕR
'94 Kft. ügyvezetõje.

A Lángõr Kft. dolgozói tömbház kéményét
ellenõrzik.

A járások felállításával pár-
huzamosan megszûnnek a kö-
telezõ jelleggel mûködtetett
önkormányzati társulások, ame-
lyek a térségek fejlesztésében
az elmúlt két évtizedben je-
lentõs szerepet vállaltak. Ezt
követõen a társulások – ahol
fennmaradnak – csakis önkén-
tes társulásként mûködhetnek.
Miként tervezik a jövõt a ZalA-
KAR Társuláson belül – erre
kerestünk választ, amelyet

elnök, valamint
,

a munkaszervezet vezetõje fo-
galmazott meg. A társulásról
ma már történelmi tényként
elmondható, hogy hazánk leg-
elsõ ilyen célú szervezetei közt
alakult meg, irányt mutatva az
ország számos további társu-
lásának létrehozására.

– A legutóbbi kistérségi ta-
nácsülésünkön szóba került a
kistérség jövõje, hiszen 2013
január elsejétõl a járások ve-
szik át a kistérségi társulások
nagyon sok feladatát. A köte-
lezõen létrehozott kistérségi
társulások a törvényi rendelke-
zések szerint megszûnnek.
Azonban, mi, a térség jelen-

Ba-
racskai József
Guitprechtné Molnár Erzsébet

Folytatják a térségi munkát
Egyöntetû állásfoglalás a ZalA-KAR társulás jövõjérõl

levõ polgármesterei egyhan-
gúan úgy döntöttünk, hogy
szeretnénk továbbra is együtt
dolgozni ebben a kistérség-
ben, ezen a területen – fogal-
mazta meg a térség önkor-
mányzati vezetõinek a közös
szándékát Baracskai József za-
laszentgróti polgármester, a
ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás elnöke, majd így indo-
kolta a törekvést:

– Azt a tudást, tapasztala-
tot, amelyet a ZalA-KAR társu-
lás az elmúlt 19 év alatt meg-
szerzett, azt nem szabad hagy-
ni kárbaveszni, hanem élni kell
vele az itt élõk életminõsége
javítása céljából. Tehát tovább-
ra is folytatni szeretnénk ezt a
munkát. Állami normatívát vár-
hatóan nem kapunk hozzá, ám
ez az elvi állásfoglalás a továb-
bi együttmûködés szándékáról
nagyon fontos. Keressük a le-
hetõségeket, amelyekkel to-
vább mûködtethetjük a társu-
lást. Nem csupán az önkor-
mányzatok tagdíjából szeret-
nénk fenntartani, hanem kü-
lönbözõ pályázatokon is részt
veszünk, amelyek révén biz-
tonságossá tehetjük a társulás

mûködését. Nagyon fontosnak
tartom azt a tényt, hogy ezek a
települések, amelyek nagyon
jó kapcsolatot alakítottak ki
egymással és már több éve
együtt dolgoznak, egymásra
vannak utalva, ugyanúgy Zala-
szentgrót mint körzetközpont
a többi településre, mint a kör-
nyezõ falvak a városra. Egyen-
rangú partnerek vagyunk egy-
mással ebben a társulásban, s a
továbbiakban is együtt szeret-
nénk dolgozni. Örülök, hogy a
többi település is egyetért eb-
ben a döntésben és bízom
benne, hogy a további jövõnk
is biztosított ebben a nehéz
helyzetben.

A ZalA-KAR Térségi Innová-
ciós Társulás legutóbbi köz-
gyûlésén Guitprechtné Molnár
Erzsébet, a munkaszervezet ve-
zetõje adott tájékoztatást a
megjelenteknek. Lapunk olva-
sói számára elmondta, hogy az
elõttünk álló idõszakban vár-
hatóan bekövetkezõ törvényi
változások ismeretében lehet-
séges pontosan kirajzolni a
konkrét, jövõre vonatkozó dön-
téseket. Az bizonyos, hogy a
ZalA-KAR Térségi Innovációs

Társulás – mint többcélú kis-
térségi társulás – megszûnik,
de a tagok, azaz az önkor-
mányzatok ilyen irányú dönté-
se esetén az megmaradhat ön-
kéntes társulásként. Ebben az
esetben szûkített feladatválla-
lással képzelhetõ el a térség
települései érdekében terve-
zett munka. A feladatok átszer-
vezésével, másik alternatíva
szerint átszervezett feladatvál-
lalással többféle megoldás el-
képzelhetõ.

Ma még a törvényalkotók
kezében a döntés arról, hogy
konkrétan milyen feladatokat
végeznek majd a járások, hogy
az önkormányzatok milyen kö-
telességeket és jogosultságo-
kat kapnak, és ezekhez milyen
feladatfinanszírozás párosul.
Az érvényes és a formálódó
jogszabályok függvényében
dolgozható ki az új szervezeti
felépítés és szakmai munka,
valamint a pontos célok kitû-
zése. Az azonban bizonyosra
vehetõ, hogy lehetõségek fi-
gyelembe vételével a térség te-
lepülési önkormányzatai együtt,
egymásért cselekszenek a kö-
vetkezõ évtizedek során is.
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Az
ezúttal is hûen a ne-

véhez, valódi összefogással
szervezte alapítványi bálját feb-
ruár 18-án. Felajánlás volt a va-
csorára szánt hatalmas sertés,
de a krumplitól a süteménye-
kig szinte mindent a helyi em-
berek adtak össze a báli va-
csorához. Este hétkor a te-

Összefogás Tekenye Ala-
pítvány

Alapítványi bál Tekenyén

kenyei gyerekek mûsora nyi-
totta a mulatságot. A hét-
végeken szervezett táncház-
ban tanult táncokat, énekeket
adtak elõ a zsúfolásig megtelt
kultúrházban, természetesen

hegedûkísére-
tével. A zenét szintén hely-
beliek szolgáltatták, így a be-
folyt összeg teljes egészében

Laposa Julcsi

a faluközösség javára hasz-
nálható.

Amint
az alapítvány egy éve

megválasztott elnöke elmond-
ta, az Összefogás Tekenye
Alapítvány 2004-ben alakult
azzal a célkitûzéssel, hogy elõ-
segítse az akkor még városrész-
ként mûködõ település fejlõ-

dr. Dézsenyi Vero-
nika,

dését, közösségi életének szer-
vezését, hagyományaik megõr-
zését és ápolását. Az alapítvány
mindig törekedett arra, hogy
kihasználja a pályázati lehetõ-
ségeket. 2011-ben is többször
pályáztak sikerrel, ami szem-
mel látható eredményeket ho-
zott. S itt meg kell említeni a 6-
14 éves tekenyei kötõdésû
gyermekek nyári életmód tá-
borát éppúgy, mint a templom
körüli kerítés felújítását, a
szebbé tett sportpályát, padok
készíttetését és díszfák ülteté-
sét. Az alapítvány által kezde-
ményezett és támogatott Pogá-
csa fesztivál immár térségi
szintû rendezvénnyé nõtte ki
magát.

A szervezet fennállása óta
sok céges és állampolgári
segítséget kapott. További cél-
jaik megvalósításához ebben
az évben is számítanak szim-
patizánsaik támogatására, akik
adójuk 1 %-át az Összefogás
Tekenye Alapítvány részére
ajánlhatják fel, az alábbi adó-
szám megjelölésével:

18967755-1-20

A szakképzés, s így a gaz-
dálkodóknál folyó gyakorlati
képzés jogi szabályozása és fi-
nanszírozási rendszere 2012.
január 1-tõl jelentõs mérték-
ben átalakult. Életbe lépett az
új szakképzési (2011. évi
CLXXXVII. tv.) és az új szak-
képzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támoga-
tásáról szóló törvény (2011.
évi CLV. tv.), valamint az új
elszámolási rendszerhez kap-
csolódó szakmacsoportos nor-
matívákat tartalmazó kor-
mányrendelet (280/2011. (XII.
20.). Az új szabályozás célja,
hogy a szakképzés jobban
igazodjon a gazdaság igénye-
ihez, a jelen gazdasági hely-
zet adta lehetõségek figye-
lembevételével.

Az új szakképzési törvény
számos, a gyakorlati képzés-
sel foglalkozók számára a ko-
rábbiakhoz képest pozitív vál-
tozást hozott. Számos eset-
ben egyértelmûbb a megfo-
galmazás, pontosítottak ko-
rábban kérdéses elemeket. Az
új törvény szorosabb kom-
munikációt von maga után,
ezért javulhat a gyakorlati

Változások a tanulószerzõdéses gyakorlati képzésben
és a szakképzés finanszírozási rendszerében

képzõ és az iskola közötti in-
formációáramlás, a közöttük
fennálló kapcsolat. Fontos vál-
tozás, hogy 2012-tõl kizárólag
bankszámlára való utalással
teljesíthetõ a tanuló pénzbeli
juttatásának kifizetése, valamint
egyértelmûsítették a szabadsá-
gok és pihenõidõk igénybevé-
telének szabályait is.

Az új jogszabályi elõírások
miatt minden jelenleg érvény-
ben lévõ tanulószerzõdés ese-
tén szükséges a szerzõdés-mó-
dosítás. A törvény elõírja, hogy
a gyakorlati képzést szervezõ
2012. január 31-ig felülvizs-

gálja a tanulószerzõdés tartal-
mát abból a szempontból,
hogy az megfelel-e a jogsza-
bályban elõírt tartalmi feltéte-
leknek és 2012. február 29-ig
kezdeményezi a tanulószerzõ-
dés módosítását. A módosítást
a gazdasági kamara közremû-
ködésével 2012. március 31-ig
kötelesek a szerzõdõ felek vég-
rehajtani.

A szakképzési hozzájárulás
rendszerének átalakítása során
a legfõbb alapelv az volt, hogy
növelje a gazdálkodók képzési
hajlandóságát és azokat a vál-
lalkozásokat támogassa, ame-
lyek felvállalják a gyakorlati
képzést. Akik nem foglalkoz-
nak tanulók gyakorlati képzé-
sével, azok viszont járuljanak
hozzá az oktatás költségeihez,
illetve ösztönözve legyenek a
tevékenység megkezdésére. En-
nek megfelelõen az új finan-
szírozási rendszer a szakképe-
sítésenkénti normatív elszámo-
lás miatt jelentõsen csökkenti
a gazdálkodókat terhelõ admi-
nisztrációt; egyszerûsödik az
elszámolás folyamata, a havi el-
számolás miatt jelentõsen
csökken az elõfinanszírozás

mértéke. 2012. január 1-tõl
kezdõdõen a szakképzési
hozzájárulás elszámolását és
bevallását a NAV felé kell
elkészíteni havonta, a 2011.
évre vonatkozó szakképzési
hozzájárulásról szóló beval-
lást azonban még a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal (volt
NSZFI Támogatási- és Beval-
láskezelési Igazgatósága) felé
kell benyújtani legkésõbb
2012. február 25-ig a korábbi
eljárásnak megfelelõen.

A törvényi változásokkal,
valamint az ezzel összefüggõ
szerzõdés módosításokkal és
az új szerzõdések megkötésé-
vel kapcsolatban

szak-
képzési tanácsadó áll ren-
delkezésre a
telefonszámon, vagy a

e-mail címen, illetve szemé-
lyesen a

. cím alatt talál-
ható ügyfélszolgálati irodában.

Az új jogszabályoknak
megfelelõ nyomtatványok el-
érhetõk a
weboldal

menüpontjában.

Zalaszent-
gróton Medvéssy Rita,

30/860-2060

medvessy.rita@zalaszam.hu

Zalaszentgrót, Eöt-
vös K. u. 14

www.zmkik.hu
Szakképzés-mester-

képzés

Medvéssy Rita

Nagy sikert aratott a tekenyei gyerekek tánca a népes közönség körében.
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A Zala megyei labdarúgó-
bajnokság elsõ osztályában meg-
határozó együttesé nõtte ki
magát csapata.
A zalai kisváros együttese a baj-
nokság „félidejében” a 3. he-
lyen áll. A szentgrótiak 10 gyõ-
zelmet arattak, két döntetlent
játszottak és háromszor kaptak
ki az õsszel, összesen 32 pon-
tot szereztek. A csapat akkor
kezdte meg a felfelé kapaszko-
dást a tabellán, amikor

, a ZTE egykori kiváló
labdarúgója vette át a szakmai
munka irányítását.

– Valóban, velem még nem
kapott ki a csapat, szeretném,
ha a sorozat minél hosszabb
ideig tartana – mondta Rózsa
László. – Nagy lelkesedéssel

Zalaszentgrót

Rózsa
László

A dobogó a cél
Rózsa Lászlóval még nem kaptak ki

készülünk a tavaszi idényre, ja-
nuár 13-án kezdtük el a felké-
szülést. Legnagyobb örömöm-
re a fiúk maximálisan partne-
rek a kemény munkában. Sze-
rencsére a városban van egy
villanyvilágítással ellátott edzõ-
pálya, így az esti órákban is
tarthattam edzéseket. Végig
szabadban készültünk a tavaszi
feladatokra, már amennyire az
idõjárás engedte. A heti 4 tré-
ningen a játékosok többsége
ott van, csak a fõiskolások
hiányoztak többször, de õket is
meg lehet érteni. A mai világ-
ban elsõ a tanulás, a munka,
egy amatõr csapatnál utána jö-
het a foci. A bajnoki rajtig 8
edzõmérkõzést játszunk, java-
részt NB III-as ellenfelek ellen.

Álláspontom szerint az erõ-
sebb ellenfelek jobban segítik
a felkészülésünket, mintha egy
gyengébb csapatot nagyon meg-
vernénk.

–

– Kovács Zs. munkahelyi
okok miatt az NB III-as Mo-
sonmagyaróvár csapatához tá-
vozott, helyére érkezett Haj-
mási Zalakarosról. A legfon-
tosabb, hogy az õszi keret
együtt maradt. A csapatot ja-
varészt fiatalok alkotják, akik
éhesek a sikerre. Ebbe a szer-
kezetbe nagyszerûen beleillik
a két rutinos játékos, Varsányi
és Balogh.

Történt változás a játé-
koskeretben a téli szünetben?

– Jó pozícióból várják a
tavaszt. Gondolnak a bajnoki
címre?

– Számunkra a tavasz mind-
járt rangadóval indul, hiszen
az éllovas Zalalövõ vendégei
leszünk. A többi rivális (And-
ráshida, Lenti, Csesztreg) Szent-
grótra látogat. A mezõny na-
gyon szoros, még több csapat-
nak is esélye van a bajnoki
címre. Sokat számít, hogy a
rangadókon milyen ered-
ményt érünk el. Nem tekintek
elõre, mindig a következõ talál-

kozóra összpontosítunk, azt
szeretnénk megnyerni. A Zala-
szentgrót dobogón végezhet,
ha ebbõl netán aranyérem
lesz, utána a vezetés majd el-
gondolkodik az NB III-on. Na-
gyon bizakodom, hogy a sérü-
lések, a formahanyatlások el-
kerülnek minket a tavasz so-
rán, és sok örömet okozhatunk
a szentgróti szurkolóknak.

-bedõ-

Rózsa László

Sokat segít a felkészülésben a villanyfényes pálya.

A
február 7-én tartott ülésén tá-
mogatásáról biztosította a

által felkarolt pél-
daértékû kezdemé-
nyezést, amely az olasz határ-
hoz közeli község-
ben 1845-ben felállított hõs
magyar huszár,
szobrának helyreállítására irá-
nyul. Egyúttal arra kéri a me-
gye szervezeteit, civil közös-
ségeit, hogy a maguk eszkö-
zeivel járuljanak hozzá a szlo-
vén-magyar összefogással meg-
valósítandó cél eléréséhez.

1813 õszén, október 3-án
Trieszthez közel, a Vippach-
Görz (Vipava – Goricia) or-
szágút mentén magyar huszá-
rok, az 5. Radetzky huszárez-
red katonái az Illíriából visz-
szavonuló francia alakulato-
kat üldözték. A hadszíntér az
1813-as Napóleon elleni har-

Zala Megyei Közgyûlés

Ma-
gyarország ljubljanai nagy-
követsége

szlovén

Budanje

Rostás Pál

Összefogás a szobor helyreállítására

Korabeli fotó az ép szoborról.

cok egyik melléktere volt,
mégis, a magyar huszárok
számára fontos helyszín volt,
hiszen itt alkalmazhatták a
könnyûlovassági harcmodor-
hoz talán leginkább illõ kis-
létszámú zavaró harcmûvele-
teket.

Rostás Pál közhuszár az
alakulat tagjaként vett részt
az összecsapásban. A több-
szörös francia túlerõ ellen
Rostás volt, aki mintegy ne-
gyed órán át feltartóztatta a
franciákat, ezzel lehetõséget
adva sebesült bajtársainak a
visszavonulásra. Rostás Pál
1813. október 3-án meghalt.
Bajtársai, ezredtársai 1836-
ban egy díszes sírhelyet,
majd 1845-ban avattak emlé-
kére egy teljes alakos szobrot
Vipava közelében, Budanje-
ban, ami ma a szlovén-olasz
határ közelében van, közel
Trieszthez. A szobor egyben
Rostás Pál sírhelye is. Az
1845-ös szobor költségeit baj-
társai, ezredtársai gyûjtésbõl
finanszírozták. A szobor idõ-
közben, a második világhábo-
rút követõ idõszakban meg-
sérült, a településen a Mária
Templom mellett a szobor ta-
lapzata elhagyatottan állt egé-
szen 2009-ig. A sérült szobor
eredeti maradványai a szlové-
niai nova-goricai múzeum kõ-
tárában vannak jelenleg.

A magyarországi gyûjtést
a Budakeszi Kultúra Alapít-
vány koordinálja. A gyûjtés
felhívása honlapjukon itt ér-
hetõ el:

http://www.budakeszikul
tura.hu/index.php?page=ne
ws&subpage=huszar
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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

MÁRCIUS AZ UTAZÁS HÓNAPJA!
FOGLALJON MOST ÖN IS A ZALA

VOLÁN UTAZÁSI IRODÁBAN AKÁR
5% KEDVEZMÉNNYEL!

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD

PRÁGA gazdagon

KRAKKÓ-AUSWITZ-ZAKOPANE

DOLOMITOK ÉS DÉL-TIROL gyöngyszemei

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Verona-Bergamó-
Milánó-Vicenza

ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei

TOSZKÁN varázslat-ELBA SZIGETE-FIRENZE

A csodálatos KARINTIA:tavaktól a hegyóriásokig

BENELUX KÖRUTAZÁS

A napfényes SZICÍLIA: a Földközi-tenger
csodás szigete

Romantikus NÉMETORSZÁG: Rajna és a
Duna völgye

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információ:

Ápr.26-Máj.1. 91.900,-Ft/fõ

Ápr. 29-Máj.1. 39.900,-Ft/fõ

Ápr. 30-Máj.1. 47.900,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,-Ft/fõ

Jún. 28-Júl. 3. 91.500,-Ft/fõ

Jún. 29-Júl. 1. 38.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 24-Aug. 1. 160.900,-Ft/fõ

Aug. 9-13. 69.900,-Ft/fõ

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Újdonságok - Zirconium

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Márciusi tavaszi akció!

Minden márciusban készülõ rögzített és kivehetõ fogpótlásra
10% árengedményt adunk.

10% árengedmény a fogpótlásokra!

Hozzávalók:

Elkészítés:

1 kg pulyka-
mell, 50 dkg csirkemáj, 75
dkg gomba, 5 dkg vöröshagy-
ma, 25 dkg császárszalonna,
étolaj, csirke fûszersó,

A csíkokra vá-
gott pulykamellet csirke fû-
szersóval beszórjuk, összeke-
verjük a csíkokra vágott szalon-
nával, és 1 órát állni hagyjuk.

A csirkemájat nagyobb
darabokra vágjuk, a gombát
vastagabb szeletekre, a hagy-
mát karikákra.

Egy edénybe olajat ön-
tünk, és belerétegezzük a
hozzávalókat, rétegenként
olajat öntve rá. Fontos a sor-
rend: hagyma, hús, szalonna,

gomba, máj, olaj. Az edényt
lezárjuk, 2-3 napig a hûtõben
pácoljuk.

A szûrõkanállal kiszedett
pácolt finomságot forró tár-
csán sütjük, közben lapáttal
forgatjuk. Köretként elõfõ-
zött apró szemû krumplit is
süthetünk a tárcsa közepén.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

Pulykacsíkok csirke-
májjal és gombával

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


