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„Legyen egy jó napod, hozd a csónakod!”
ban is segítették a jelentkezõket,
és minden tizenötödik induló
után kísérõt biztosítottak.
– A program ötlete onnét
származik, hogy barátokkal kenus túrát szerettünk volna
szervezni a Zalán, azonban a
folyó a rendszerváltás után
gazdátlan, elhanyagolt állapotba került. Ekkor vetõdött fel
elõször a túra ötlete, mely
elõtt évrõl évre kitisztítjuk a
Zalabértõl Zalaszentgrótig terjedõ 9 kilométeres szakaszt. Az
országban is híre ment a programnak, többek között Szegedrõl, Budapestrõl, Pécsrõl, Isaszegrõl érkeztek résztvevõk.
Idén feltalálók, pesti orvoscsoport, szegedi kenu szövetségi
tagok és Rakonczay Gábor

Nagy volt az érdeklõdés.
Idén már 21. alkalommal
rendezték meg Zalabér-Tüskeszentpéter-Zalaszentgrót állomáshelyekkel az országos rendezvénnyé bõvült PuszikaOszika Csónaktúrát és Flúgos
futamot. Utóbbi elnevezés talán a rajthoz állóknak köszönhetõ, akik idén sem szûköl-

ködtek ötletekben és a 970
nevezõ kétszáznál több jármûve között számos uszály és
utasainak jelmezei mosolyogtatták meg a több ezres nézõsereget. Szervezõk számoltak a
tavalyit felülmúló érdeklõdéssel, így idén nagyobb parkolót
jelöltek ki, a jármûvek szállításá-

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.
Telefon: 92/316-033, 310-800 Telefon/Fax: 92/316-062
e-mail: infozmva@zmva.hu www.zmva.hu

Vállalkozók figyelmébe!

A Vállalkozói Inkubátorházban
(8790 Zalaszentgrót, Templom tér 4.)

irodai, szolgáltató és kereskedelmi célra egyaránt alkalmas
2
17 m -es

üzlethelyiség bérelhetõ
nettó: 900 Ft + Áfa/m2

Részletes információk:
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Vállalkozói Inkubátorház
8790 Zalaszentgrót, Templom tér 4.
T: 30/39 66 806
Email: zszentgrot@zmva.hu
Ügyfélfogadás kedden

kenus világrekorder is köztünk
szállt vízbe. A versenyzõk nagyon szeretik a programot, és
komoly munkát fordítanak rá,
hogy jármûveik utaljanak élõhelyükre, kedvenceikre – árulta el Bangó Dezsõ, vagy ahogy
mindenki ismeri: Oszi. A futam vezénylését Oszi mellett
idén is Fekete Pákó és Jónás
Tamás vállalta el.
A kánikulában lezajlott program telítettségét jelzi, hogy a
futam elsõ résztvevõje 10 órakor szállt vízre Zalabérben és
az utolsó délutáni hajó pedig
este 8 órakor ért be Zalaszentgrótra. A folyó mélysége az
evezés során változott, és a
belógó ágak se kímélték a
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Hogy ne a víz legyen az úr…”
Árkolás, kátyúzás Zalaszentlászlón

Az Arany János utcában elkerülhetetlenek voltak a munkálatok.

Az idõközi választások után
május 21-én kezdte Zalaszentlászlón Feketéné Tarpál Ibolya a polgármesteri munkát.
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a hivatalba lépett faluvezetõ az elején településbejárást

tartott, melynek során elhatározta, hogy elsõ teendõk között kell a vízelvezetési, árkolási, illetve kátyúproblémákat
megoldani.
– A saját útjaink sajnos elég
rossz állapotúak, mellette az öt

kilométer hosszú közútra is
ráfér a munka. A település fõútjával kapcsolatban egyeztetni fogunk az illetékesekkel. Az
árkokat, eltömõdött hídfejeket
ki kell tisztítani, mert nincs
megfelelõ vízelvezetés. A meredekebb mellékutakon már
májusban elkezdtük a munkát,
így az Arany János és a Toldi
Miklós utcákban megtörtént
az árkolás – említette meg a
faluvezetõ.
Az Arany János utca útburkolatán már látható jelei voltak
a hegyrõl lefolyó víznek, ami
megfelelõ vízelvezetés híján az
utat kezdte el kimosni. Az így
keletkezett kátyúk kezelésére
az önkormányzat FINN aszfaltot rendelt. A 25 tonnányi
anyag javát július 28-án társadalmi munkában a közútkezelõnél dolgozó helybéli szakemberek irányításával dolgozták el. A 18-20, faluért tevékeny ember a kátyúkat elõze-

tesen kitisztítva szakszerûen
oldotta meg hosszú távra a
problémát. A településen sokan rendelkeznek külsõ birtokkal, melyek autóval való
megközelítése esõs idõben nehézkes. Ezért a jövõben hasonlóképp felmérik a hegyi utak
állapotát, melyek felújítása,
aszfalttal bõvítése a következõ
év egyik programja lesz.
Zalaszentlászlón május végén nem csak az árokásó gépek jelentek meg, hanem az
orvosi rendelõ kertjében elültették a falu krumpliját is. A
munkáknál szintén összefogott
a falu: az alpolgármester szántott, a sorok kihúzatása után
pedig a közmunkások potyogtatták el a vetõburgonyát. A település saját konyhával rendelkezik, így a fõzésekhez krumplit már nem kell venni, és a
zöldségeket is helyben, az óvodakertben szeretnék megtermelni.
-pb-

„Legyen egy jó napod, hozd a csónakod!” Vihar és jégverés
(Folytatás az 1. oldalról)
versengõket. Kenuval három
óra alatt is végig lehetett érni,
de természetesen sokaknak kihívást jelentett saját építésû jármûvel útra kelni. A szervezõk
a végén nyereményekkel díjazták az ötletes és extrém jármûveket, melyekkel természetesen egy darabban célba

is kellett érni. A zúgókkal
megspékelt távot teljesítõket a zalaszentgróti Zala-hídnál koncertsátor és szórakoztató mûsorok várták, ahol a
versengõk
éjszakába
nyúlóan osztották meg élményeiket és pihenhették ki fáradalmaikat.
Pataki Balázs

Június 29-én (vasárnap) koraeste hatalmas vihar és
galambtojás nagyságú jéggel „bélelt” zivatar érte el Zalaszentgrótot és környékét. A csapás nagy károkat okozott a
házak tetõszerkezetében, az autókban, a szõlõkben és a
gyümölcsösökben. Szerencsére csak kisebb személyi sérülések történtek. Lapzártánk idõpontjában még tartott a
károk felmérése.
Fotó: Kovács György

Fotó: Kovács György
Ötletes „jármûvekbõl” idén se volt hiány.

www.zalatajkiado.hu
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Színes mûsorcsokorral megrendezett falunapra invitálta a
település lakóit és vendégeiket Batyk képviselõ-testülete július 14-én. A rendezvényen nagyszámú vendégsereg tapsolhatott az igényesen összeállított programcsokornak.
– Batykon tíz év óta rendezzük meg a falunapot minden esztendõben – ad történeti áttekintést Adorján Péter
polgármester. – Sopronnémeti
településsel öt éve testvérkapcsolatot ápolunk, amelynek az
alapját az képezte, hogy jómagam a nyugati határ közelében fekvõ településrõl elszármazott vagyok. Többször
is meghívtak és elfogadtam a
meghívásukat, majd megérett a
kapcsolatunk az együttmûködésre. Bár mi nem tudunk

olyan színvonalas falunapot
rendezni, mint õk – a polgármesterük, Bognár Sándor egy
varázsló, s a nyugati határszélen jobbak a lehetõségek –, de
mi is igyekszünk… A testvérkapcsolat jegyében kölcsönösen meglátogatjuk egymást.
Egy héttel ezelõtt mi voltunk
náluk falunapon, ezúttal pedig
Sopronnémeti küldöttsége viszonozza a látogatásunkat.
Legutóbb a két falu ifjú focistái megmérkõztek egymással, amelyet a batyki csapat
nyert, ezúttal pedig a visszavágóra kerül sor. A falunapra
rendszerint igényes mûsort állítunk össze. A Kehidámák
táncklub – mint a nevükbõl is
kiderül – Kehidáról minden
évben ellátogat hozzánk és
részt vállal a falunapi összeállításban, nagy sikert aratva. A

„Szárnyaló” receptek

Falunap Batykon

Adorján Péter polgármester ünnepélyesen megnyitja a falunapot. Mögötte a Szokolyai Dalárda tagjai.

Hagymás-mustáros
csirkecomb
Hozzávalók: 6 db csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mustár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.
Elkészítés: A csirkecombokat megsózzuk, megborsozzuk. A vöröshagymát megpucoljuk, vékonyan felkarikázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára keverjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is tehetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, külön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felszeletelt hagymát, és addig kavargatjuk, amíg megpuhul,

aranybarna nem lesz. Leveszszük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a combokat. Erõs lángon felforraljuk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meghintjük apróra vágott petrezselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk mellé.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

A mûbikát sokan „meglovagolták” a batyki falunapon.
Nógrád megyei Szokolyai Dalárda elsõ ízben látogatott el
hozzánk. Az egyesülettel régi
ismeretség fûz össze minket és
most megtiszteltek minket egy
elõadással. A nagy távolság
miatt nem valószínû, hogy
rendszeres kapcsolatot sikerül
majd ápolnunk, de bízunk benne, hogy sikerül. Színvonalas, a
magyar hagyományokat ápoló
dalcsokrot hoztak magukkal a
Börzsönyben magasodó Csóványos környékérõl. A további
mûsorszámok is nagyon jó
szórakozást ígérnek a mai napra – fogalmazta meg a megnyitó elõtti percekben Adorján Péter polgármester, majd
köszöntötte a vendégeket. Egyúttal – hagyományteremtõ
szándékkal – elismeréseket
adott át a falu kiemelkedõ
eredményt elért tanulóinak.
Az odaítélt díjakat Hegyi Anett,
Németh Viktória, Laki Dávid,
Borsos Vivien, Litvai Gábor és
Sipos Róbert vehette át a
település elsõ emberétõl. Ezt
követõen a reggeli, Pinkócon
megrendezett horgászverseny
gyõztesét, Osbáth Dániel nevét hirdették ki, majd a Szo-

kolyai Dalárda mûsorával kezdetét vette az egész délutánt
betöltõ mûsor. Nagy sikert aratott színes, változatos néptánc
összeállításával a Zalaszentgróti Alapfokú Mûvészeti Iskola Cinege-Kisbojtár Népelõadása.
táncegyüttesének
Utánuk a csabrendeki Rezgõ
Rezeda Citerazenekar adott
mûsort, s a változatosság jegyében a Kehidámák táncklub
legapróbbjai léptek színpadra,
nagy tapsot aratva. A klub
több, különbözõ korosztályú
csoporttal a legkülönfélébb
stílusirányzatokat
jelenítette
meg a vendégsereg örömére.
Utánuk Postás Józsi vette át a
terepet, majd a Türjérõl meglepetés-mûsorral érkezett vendégelõadók hoztak friss színt a
programsorba. Mindeközben a
bográcsokban rotyogott a vacsora, amelyet késõbb jó étvággyal fogyasztottak a vendégek. Az aprónép számára is
tartalmas programot tartogatott a falunap, õket hennafestés, trambulin, csúszda, hinta
és további játéklehetõségek
szórakoztatták.
Farsang Lajos
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Tajvani parlamenti képviselõk Hévízen

A tajvani delegáció pozitív tapasztalatokat szerzett Hévízen.
A tajvani parlament képviselõibõl álló ötfõs delegáció
tett látogatást a közelmúltban
Hévízen.
A küldöttséget a Magyar
Parlament keretein belül mûködõ Tajvani Magyar Baráti
Társaság kérésére
fogadta
Hévíz vezetése. Az Ékes József országgyûlési képviselõ
(Fidesz-KDNP), a baráti társaság
elnöke
vezetésével
érkezõ csoportot Papp Gábor
polgármester és Könnyid
László társadalmi megbízatású légiközlekedés fejlesztésé-

ért felelõs alpolgármester
fogadta.
– A küldöttség, melynek
tagja a tajvani pénzügyi bizottság elnöke, a gazdasági bizottság elnöke, valamint az idegenforgalmi és az alkotmányügyi
bizottságok tagjai, Magyarországot szeretnék minél jobban
megismerni és feltérképezni,
annak legfontosabb városai
megismerésén keresztül –
mondta Ékes József.
A tajvani képviselõk mindegyike gazdasági cégek vezetõje is egyben, így mostani, elsõ

Hévízi programajánló
augusztus 1-5. (szerda-vasárnap)
ANGYALOK ÉS CSAVARGÓK HETE
„Az ördög is angyal volt, csak egyszer egy felhõn elbotlott”
10 zenekar 10 helyszínen mutatványosokkal, varázslókkal,
illuzionistákkal, bohócokkal, artistákkal és csavargókkal
Nagyszínpadi programok
augusztus 1. (szerda)
20:00 WHITNEY HOUSTON EMLÉKEST
Közremûködik: Zséda, Szekeres Adrien, Veres Mónika
„Nika”, Singh Viktória, Pély Barna, Garami Gábor és a Jazzy
All-Stars
augusztus 2. (csütörtök)
20:00 Kalandorok és csavargók - R-GO zenekar koncertje
augusztus 3. (péntek)
18:00 KERINGÕFESZTIVÁL
20:00 TALAMBA Ütõegyüttes koncertje
augusztus 4. (szombat)
20:00 Salsa est a Ricardo Salsa Club közremûködésével
augusztus 5. (vasárnap)
20:00 BLACKRIDERS zenekar koncertje
augusztus 11. (szombat)
21:00 HÉVÍZI SZÍNPAD ESTEK A dzsungel könyve - musical
Elõadja: Hévíz Színpad társulata Helyszín: Deák tér
augusztus 13-20. (hétfõ-hétfõ)
HÉVÍZI BORÜNNEP
Benne: Hévízi Neonparádé és Rock'n'roll Fesztivál Helyszín:
Deák tér Házigazda: Váczi Gergõ - TV2 Szakmai házigazda:
Bodri Orsolya, 2011-es Év Fiatala Magyar Borásza
augusztus 13. (hétfõ)
20:00 Bál van az Operaházban KFT zenekar nagykoncertje
augusztus 14. (kedd)
18:00 Divatbemutató Részletek: www.hevizgaleria.hu
20:00 Irigy Hónaljmirigy MEGAKONCERT
augusztus 15. (szerda)
18:00 Jóindulat zenekar koncertje
20:00 EDDA Mûvek szuperkoncert

ízben tett hévízi látogatásuk
során komoly érdeklõdést mutattak a város turisztikai kínálata és a Hévíz környéki
befektetési lehetõségek iránt,
különös tekintettel a HévízBalaton Airport mûködésére,
lehetõségeire.
– Turisztikai és gazdasági
szempontból egyaránt fontos
lehet Hévíz számára ez a
kezdõdõ kapcsolat. A delegációval prezentáció keretében ismertettük meg a várost,
majd látogatást tettünk a hévízi gyógytavon, illetve a való-

ságban is megismerhették Hévíz városát vendégeink. A fogadtatás részükrõl nagyon kedvezõ volt, a város és a gyógytó,
a környezet elbûvölte õket –
mondta Papp Gábor polgármester.
Thing Shou-Chung, a delegáció vezetõje rendkívül pozitív benyomásokról számolt be
a hévízi tartózkodással kapcsolatban, s mint jelezte: gazdasági és kulturális területen
egyaránt további kapcsolatépítést tart lehetségesnek
Hévízzel.

augusztus 16. (csütörtök)
17:30 Heincz Gábor „Biga” és Zenekarának koncertje
20:00 Tátrai Band zenekar nagykoncertje
augusztus 17. (péntek)
18:00 Szakonyi Milán fellépése
20:00 Demjén Ferenc és Zenekarának szuperkoncertje
augusztus 18. (szombat)
16:00 NEONPARÁDÉ
Rock'n'roll felvonulás veterán autókkal, jampikkal,huncut
lányokkal és sok-sok pöttyös ruhával
16:30 Sipos F. Tamás fellépése
17:00 Hévíz Színpad mûsora
18:30 Kovács Kati zenekaros nagykoncertje
20:00 Dolly Roll zenekar koncertje
21:00 „Közkívánatra újra repül a pöttyös labda!” - Dévényi
Tibi bácsi retro discoshowja
augusztus 19. (vasárnap)
18:00 Gála Társastáncklub rock'n'roll showmûsora
20:00 Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar nagykoncertje
augusztus 20. (hétfõ)
11:00 VÁROSI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Városháza tér
18:00 Komár László fellépése
19:30 Ungár Anikó bûvészmûsora
21:00 Fenyõ Miklós és Zenekarának szuperkoncertje
Utána: Tûzijáték
augusztus 28-30. (kedd-csütörtök)
„2012 akvartettéve” - KVARTETT NAPOK
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
augusztus 28. (kedd)
19:00 Kortárs sanzon est
augusztus 29. (szerda)
19:00 Liszt Ferenc zenéje másképpen Frankie Látó és Nagy János
közremûködésével
augusztus 30. (csütörtök)
19:00 Filmzenék akusztikus hang- szerelésben, trió formációban
augusztus 31. (péntek)
19:00 HÉVÍZI SZÍNPAD ESTEK GREASE - musical Elõadja:
Hévíz Színpad társulata Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
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Mitõl jó a tekenyei pogácsa és fröccs?
Újra nagy siker volt a tekenyei Pogácsa és Fröccs Fesztivál. Az esemény megálmodói
8 évvel ezelõtt maguk sem
gondolhatták, hogy ilyen sokszor ismétlõdõ rendezvényt indítottak útjára azzal, hogy kiválasztottak egy júliusi szombatot és önfeledt szórakozásra
hívták és ma is idegyûjtik a falu és a környék lakosságát. A
névadással sem volt gond, a
nem túl hivalkodó pogácsa
fesztiválra keresztelték a maguk évrõl évre megismételt
rendezvényét. Késõbb a helyi
borok ihlette fröccs fesztivállal
vált teljessé a vidéki program
miközben egyre többen és
egyre messzibbrõl érkeztek látogatók, hogy részt vegyenek
Tekenye ünnepén. (Jedlik
Ányos bencés szerzetes maga
sem hitte volna, hogy az általa
feltalált szódavíz – borba spriccelve – egy nemzeti ital és egy
zalai fesztivál nélkülözhetetlen
része lesz.)
A többéves, bevált gyakorlatnak megfelelõen az önkormányzat és az Összefogás Tekenye Alapítvány szervezte
meg – a helyiek hagyományosan nagyfokú önkéntes segítségével – ezt a pogácsasütésnek és fröccsnek szentelt
napot.
– Már a készülõdés is nagyon jó hangulatban telt. Az
évek során jól összeszokott a
szervezõ csapat, senki nem

várt felkérést, sem elismerést,
mindenki tette a dolgát. Az
összehangolt szállítások és a
lelkesedéssel végzett munka
eredménye egy gördülékeny,
minden idelátogatónak élményt
adó, eseményekben gazdag
fesztivál lett. Példa értékûnek
mondható a lakosság és a lebonyolításban segítõ fiatalok
hozzáállása. Az önkéntesek
munkakedve még az ünnep
utáni rendcsinálásban is megnyilvánult – nyugtázta Sinka
Imréné alpolgármester, aki
most is a vidám hétvége fáradhatatlan „karmestere” volt.
A színvonalas, gondosan válogatott programok között számos élmény várt a gyerekekre.
A Ligetben nagyon népszerûek voltak az ugráló vár, a
csúszda, a homokozó és a
Gyermekjóléti Szolgálat programjai. Ilike tanító nénivel
agyagozhattak a kicsik, másutt
lovagoltak, íjászkodtak, célba
lõttek, a nagyobbak pedig sodrófa hajító versenyen vettek
részt. Többen motoroztak,
traktoroztak, vagy a földutakon terepjárókkal köröztek.
Közben a modellezõk bemutatója szórakoztatta a közönséget. Késõbb a nézõk a még forgalomképes, vagy újra életre
keltett (rendszám nélküli) régi
motorokban is gyönyörködhettek.
A sportversenyek is sok
embert megmozgattak. A Teum
ik
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

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

Formálódik a farönk, szól a harmonika…
kenye Kupán 12 csapat vett
részt, amit 11-es rúgó verseny
követett.
A fesztiválnak nevet adó
pogácsák
megmérettetésére
31 féle, egyedi recept alapján
elkészített, konyhai remeklés
érkezett. Szokás szerint sorsolással dõlt el, melyik nevezõ
kapja az elismerést, a stokit. Az
idén Horváth Jánosné, Erzsikének kedvezett a szerencse,
aki örömmel vitte haza a nyereményt. A fröccsváltón a helyi
Szivacsok nevû csapat mindig
szomjas tagjai – remek részidõvel és jó ritmusú váltással –
szorították maguk mögé az öt
másik, versengõ csapatot.
A színpadon délután egymást követték a legváltozatosabb programok. Zalaszentgrótról például a Cinege-Kisbojtár néptánc csoport és a
BrassCom rézfúvós együttest
érkezett.
– Milyen kulturális koncepció alapján kaptak meghívást a fellépõk? – érdeklõdtünk Dézsenyi Melinda tanárnõtõl, aki most is nagy részt
vállalt a mûsor összeállításában.
– Változatos és mozgalmas
mûsorszámokat igyekeztünk
összeválogatni úgy, hogy a látvány mellett a zenei élmény is
maradandó legyen. Elsõsorban
környékbeli elõadókat kerestünk fel, de célunk volt, hogy
Tekenyén eddig még nem látott produkciók is színpadra
kerüljenek. Ezért kaptak meghívást a Keszthelyi Kötélugrók
és a Salsa Loco táncosai.
– Mennyiben sikerült a
környezõ településeket bekapcsolni az idei rendezvénybe?

– Július 14-én több, hasonló esemény is volt a környéken, mégis szép számmal vettek részt a fesztiválon a szomszédos településekrõl. Értem
ez alatt a foci csapatokat, a
fellépõket és a buliba érkezõket is. Nagy öröm volt számunkra pl. egy Zalaegerszegrõl, kerékpárral érkezett vendéggel beszélgetni, de a Bocföldérõl kiránduló Paksa család is nagyon jól érezte magát
4 kisgyerekkel.
A megéhezõ vendégek különféle bográcsos ételekbõl válogathatott, amikhez – mint
megtudtuk – a közmunka
program során Tekenyén megtermelt krumplit, sárgarépát,
hagymát használtak fel, de a
többi hozzávalót is lakossági
adományból biztosították.
A Vöröskereszt munkatársai az „Egészség sátorban” végeztek szûrõ vizsgálatokat és
adtak életmód tanácsokat. Sokan éltek a lehetõséggel.
A futballpálya szélére települt
alkotó, Szabó Lajos fafaragó
vésõje nyomán bagolyfiókákká
formálódtak a nyers farönkök.
Az idõjárás – igazi kánikulával – a kegyeibe fogadta a
fröccsre vágyó sokadalmat. A
hangulat is egyre inkább emelkedett, s a naplementekor érkezett élénk, hûvös szél sem
futamította meg a vidám közönséget. Mint mondani szokás: kivilágos kivirradtig tartott a bál.
– A rendezvény sikeréhez
több, mint negyven támogató
járult hozzá, akik áldozatkészségét ezúton is köszönjük –
tette hozzá Sinka Imréné.
Bruckner Éva
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Fecskeház, útfelújítás, látóút

Sikeres pályázatok Tekenyén

A falu legújabb dísze: a felújított tûzoltókocsi és környezete.
Tekenyén igyekeznek támogatni az ifjú házasokat, ennek
jegyében írtak Leader-pályázatot Fecskeház építésére. Minderre az önkormányzat az egykori óvodai szolgálati lakás fel-

újításával nyert lakhelyet, s 8
millió forintot nyertek a kivitelezési munkák nagyobb részére.
A két szobával rendelkezõ épületben júliusban a belsõ munkák zajlanak, a kész épület

augusztustól tekinthetõ meg. A
Fecskeház lényege, hogy a beköltözõk az ott eltöltött 5 év
alatt mentesülnek a bérleti díj
alól, viszont lakás elõtakarékosságot kell fizetniük. A majdani
lakók kisgyermekes, vagy gyermekvállalási szándékkal rendelkezõ környékbeli munkahelyen
dolgozók közül kerülnek ki.
Másik nyertes beadvány a
településen a mezõgazdasági
utak felújítására irányult, melyre a kiírás értelmében a földúttal érintett (õs)termelõk is
pályázhattak. Az önkormányzat
így több földtulajdonossal közös beadványát sikeresnek nyilvánították, a Pusztai út felújítása az elkövetkezõ hetekben
kezdõdik majd el. Az Összefogás Tekenyéért Alapítvány
pályázott egy Leader-látóút kialakítására a településen, amely
a környék természeti és kulturális értékeinek bemutatására

irányult. A nyertes beadvánnyal
szeptemberben egyfajta túraútvonal épül ki a településen.
Szintén az elmúlt hetek történése, hogy a helyi mozgókönyvtár a Nemzeti Kulturális
Alap kiírásán félmillió forintot
nyert, melyet fejlesztésre fordítanak.
Tekenye eddigi legnagyobb
beruházása az utcák szennyvízelvezetõ csatornahálózatának
kiépítése lesz, melyre KEOPkiíráson Zalaszentgrót-Zalakoppánnyal közösen indul a település. Az elsõ közös egyeztetések, igényfelmérések ezzel
kapcsolatban már megtörténtek, a testületi megállapodások
után konzorciumként vágnának
bele programba. A település 3400 millió forintos pályázatának köszönhetõen a lakosságot
sem éri majd nagy teher.
A falu központi helyén található megóvott tûzoltókocsi a
Tekenyén élõ németajkú Fritz
Liegler támogatásának köszönhetõen kapott díszes emelvényt, melynek munkálatai a
hónapfordulóval fejezõdnek be.
Pataki Balázs

Kehidakustányi júliális

A „Virágos Kehidakustány” pályázat díjazottjai. A képrõl hiányzik
Kutnyák Ferenczné.
Két nap, ami a szórakozásról és jókedvrõl szólt. Július
6-7-én, gazdag programsorozattal találkozhattak az érdeklõdök
Kehidakustányban. Péntek este a már jól ismert fellépõkkel
operett elõadást láthattak az
Orpheum színpad mûvészei és
Oszvald Marika elõadásában,
amit Kaczor Feri népszerû elõadó mûsora követett.
Szombaton délben jó ebédhez szólt a nóta, mely ebédet a
Kehidakustányi Hagyományõrzõ Mozgalom tagjai készítettek el. A fõzésben és tálalásban
Lázár István polgármester és
Németh Ferencné, Szakonyi
Erika alpolgármester asszony is

tevékenyen részt vett. Hallható
volt a Zalaapáti Harmonika
Band, a Patkó Banda, a zalakomári Péczely Attila népdalkör,
,,Harmonikás” Székely Gyuszi
és sramli zene is. Nem feledkeztek meg a gyerekekrõl sem,
hiszen 14 órától a Ramazuri
bábszínház elõadásában a Lúdas Matyi címû népszerû mesét
láthatták, majd Tüsi bohóc szórakoztatta immár nem csak a
gyerekeket.
A nagyszínpadon ezután a
helyi hölgyek zumba bemutatót
tartottak, Bunnáné Barcza Tímea edzõ vezetésével.
A tavasszal meghirdetett ,,Virágos Kehidakustány” pályázat

A Ramazuri bábszínház a Lúdas Matyit mutatta be, ami nagy sikert aratott a gyermekek körében.
eredményhirdetését Lázár István tartotta meg. A díjazottak:
Pál Ferencné, Ódor Imréné,
Kutnyák Ferencné, Bõdör Ferencné az idei évben büszkén
viselheti a címet és a Gellért
Erzsébet által készített plaketteket. Ezután népszerû slágerek
és népdalok hangoztak el Tóber
László tolmácsolásában. Az estét
és egyben a rendezvényt a hajna-

lig tartó bál zárta, melyet a Carlos Band tett felejthetetlenné.
Állandó programként szerepelt szombaton egész nap a ,,Kis
vidámpark” légvárakkal, trambulinnal, körhintákkal. Népi kézmûves kirakodó vásár, kézmûves foglalkozás, oriflame bemutató és tanácsadó, valamint quad
szórakoztatta a jelenlévõket.
T.K.

feladhatja a Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Újabb munkalehetõségen törik a fejüket
Hasznos közmunka program Zalabérben
Zalabér idén négy projekttel indult a Start közmunka
programban, melyben összesen 25 fõt foglalkoztatnak. Az
elsõ dolgozókat februárban
vették fel, s jelenleg december
31-ig rendelkeznek munkaszerzõdéssel, a jelenlegi információk alapján a rendszer
2014-ig biztosan foglalkoztatja
a falvak közmunkásait.
A Szent Rita Idõsek Otthonában hagyományosan foglalkoztatnak 3 fõt közmunkásként, köztük szociális kisegítõ
és takarító személyzetet. Másik
programként a környezõ településekhez hasonlóan zsákos
gombatermesztéssel foglalkoznak az önkormányzati munkások, akik egész évben nyolcszáz zsáknyi kalapos növényt
termelnek ki. Gombából az önkormányzat szociális jelleggel
oszt ki a rászorulóknak is, jelenleg 40 támogatott család
van, akik havi rendszerességgel kaphatnak egységnyi
mennyiséget. A termelésbõl
jut eladásra is, melyet egyrészt
a helyi Szent Antal Fogadó
konyhája dolgoz fel, másrészt a
lakosság szerdán délután és
szombaton délelõtt vásárol belõle. A gombát gondozó munkások közösségi kertet is mûvelnek, melyben a tavaszi idõjárás eredményeképp a palántatermesztés helyett inkább
eladásra termeltek étkezési
zöldségeket. Krumpli, paradicsom, paprika, uborka, káposzta egyaránt megtalálható. A két
dolgozó által mûvelt konyhakertet az egyik közfoglalkoz-

tatott hátsó udvarában alakították ki, s az öntözéshez a tartályokba összegyûjtött csapadékvizet használják fel. Jövõre
várhatóan bõvül a fóliasátrak
és a mûvelt területek száma is.
A környezõ településekkel
összefogva a kápolnai búcsúnál dolgoztak már a közmunkások, július utolsó hetében
pedig a pakodi dolgozókkal
együtt egy régen takarított út
3,5 kilométeres útszakasz felújításának álltak neki. Az erdõprogramban 1,7 hektár erdõt
fognak telepíteni, melyhez
kapcsolódik a mezõgazdasági
utak karbantartása, hiszen az
erdõ helyét is meg kell közelíteni. Az eddigi 12 kilométernyi útjavítás eredményeképp
olyan hegyi pincéket is meg lehet autóval közelíteni, melyekre már sok éve csak gyalogosan tudtak eljutni. Korábban
elõfordult, hogy a foglalkoztatottak több területen dolgoztak párhuzamosan, viszont az
új közmunka program egy vezetõvel központosított, és minden dolgozó egy munkaterületen érintett. Tavasszal a Puszika-Oszika Csónaktúra Zala
partján levõ kiinduló helyét is
kitakarították, a Nemes temetõ
környékét rendbetették, mely
így a túrázóknak is vonzó célpont lehet.
– Büszke vagyok arra a
munkára, amit õk a településen végeznek, és kértem õket,
hogy õk is legyenek büszkék
az elvégzett feladatokra. Megpróbálunk minden segítséget
megadni ahhoz, hogy összeko-

TOP-KER Kft.

A közmunka bevételébõl újabb lehetõségek nyílhatnak.
vácsolódjanak, és könnyen
visszatérjenek a munka világába. 25 emberbõl tizenhatan
már régóta dolgoznak nálunk.
Az önkormányzat költségvetésébõl jelentõs részt, egyhatodot tesz ki a 38 millió forintos
támogatással zajló közmunka
program – taglalta Zsuppán
József polgármester.
Zalabér részt vesz a térségi
közfoglalkoztatásban, melyhez
egy kõmûvest ad, aki a környékbeli munkák közül most
épp a helyi általános iskola
külsõ vakolását végzi. Szintén
térségi dolgozók meszelték ki
az Idõsek Otthonát, dolgoztak
az iskolánál, óvodánál, mellyel
százezreket spórolt meg a település. Erre az évre tervezték,
de jövõre tolódik Zalabér-Zalavég-Pakod közös projektje,
melyben a zalavégi konyha felújításával savanyító kisüzemet
hoznának létre. Zalabérben a
gomba és a kerti gyümölcsök
eladásának bevételébõl bogyós
gyümölcs termesztésében gon-

dolkoznak, ami növelné a nõk
számára végezhetõ munkák
számát. A tervezési folyamatok
mellett augusztus-szeptember
környékén elkezdik az eperpalánták ültetését, melyhez öszszeállt a felvevõi háttér, és továbbra is keresik a mezõgazdaságban rejlõ lehetõségeket.
A településen az átmeneti
segély kiosztását visszafizetéshez kötik, támogatást mérlegelés után kizárólag meghatározott célra adnak. A közmunka
program által kitermelt bérek
csökkentették ezek igénylését
is, a munkanélküliségi ráta pedig lecsökkent tízrõl közel hat
százalékra. Tavaly már segítették a lakosságot azzal, hogy
egy önkormányzati erdõt letermeltettek, s az ágfából pedig
családonként hat köbméter hazavitelére volt lehetõség, melylyel több mint tizenöt család
élt. Ehhez hasonló szociális
gondozáson a jövõben is gondolkoznak.
Pataki Balázs

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

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

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

ar
ng
Hu

Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
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Lovaglás - mindenkinek
Laura, az ábrándos szemû
hucul póni nyugodt, egyenletes léptekkel rója a köröket,
miközben lovasa, az 5 éves
Márk a feszülten figyelõ édesanyjának integet a fedett lovarda lelátója felé. A kisfiú három felnõtt figyelmes asszisztenciája mellett, szinte szõrén
üli meg a lovat, amibõl rögtön
kiderül, hogy nem egyszerû
hobbilovaglásról van szó. A bizonytalan testtartású kisgyermek szemmel láthatóan élvezi
a lóhátról való nézelõdést.
– Kirázott a hideg, amikor
meghallottam, hogy Márknak
lovas terápiát javasolnak a
szakemberek, hiszen éppen saját lovunk okozta a balesetet,
aminek következtében koponyasérülést szenvedett a kisfiúnk – mesélte Magdi, az
édesanya, aki Erdélybõl hozta
gyermekét rehabilitációra a zalaegerszegi kórházba.
A következõ, lovaglásra várakozó kis beteg Gergõ, akit
áramütés ért októberben. Súlyos idegrendszeri károsodás
érte. Reménytelennek tûnõ állapotból kezdte a felépülést.
Csak az orvosok és terapeuták
hittek a javulásban. Gergõ ma
ismét mosolyog, kis öklei már
engedelmeskednek az idegek
parancsának. Anyukája is megerõsíti, hogy a lassú, de folyamatos javulásban valóban észrevehetõ szerepet játszik a lovagoltatás.
A Zalaszentlászló mellett
fekvõ Szentmihálypusztai Lovastanya évek óta ingyenes,

lovas terápiás lehetõséget biztosít a Zala Megyei Kórházban
gerincferdüléssel kezelt fiataloknak. Tavaly óta, heti két alkalommal a Gyermek Rehabilitációs Osztály betegei is jöhetnek ide gyógyulni.
– Hogyan jött létre a megyei kórházzal való együttmûködés? Milyen indíttatású
a nagyvonalú felajánlás? kérdeztük dr. Nagy Juditot a
lovarda tulajdonosát.
– Úgy gondoltam, ez a legkézenfekvõbb és legközvetlenebb módja annak, hogy segítsek a rászorulókon. Egerszegen dr. Gárdos László, a gyermekosztály fõorvosa szívesen
vette ezt a gyógytornával rokon, speciális lehetõséget. Fõorvos úr dönti el, hogy kinek
ajánlható ez a különleges tréning. A különleges lovas terápiához természetesen minden
személyi és tárgyi feltétel, valamint a természeti környezet
adott volt. Egyik munkatársunk fõiskolát végzett gyógytornász, ezen túl lovasedzõ, aki
hippoterapeuta képesítéssel is
rendelkezik. Fedett lovardánkban az idõjárástól és egyéb külsõ zavaró tényezõktõl független, nyugodt körülményeket
tudunk biztosítani az intenzív
figyelmet igénylõ munkához. S
persze nem utolsó sorban jól
képzett, megfelelõen edzett,
különösen szelíd, a gyógylovaglásra alkalmas lovaink is
vannak.
A terápiás lovaglás rejtelmeirõl már Nyakas Szilvia, a

A lovas terápia jótékony hatása bizonyított.
fiatal hippoterapeuta mesél. A
végtelen türelmû, optimista, fiatal gyógytornász és edzõnõ
elmondja: még annak is van jelentõsége, hogy éppen a kis
tömzsi, rövidebbeket lépkedõ
pónira, például a már említett
Laurára, vagy a nyújtottabb
mozgású nagydarab nóniuszra, Norbira ültetik-e a pácienseket.
– A hippoterápia tulajdonképpen neuofiziológiai gyógytorna. A ló hátának ritmusos, három dimenziós mozgása a járáshoz hasonló ingereket
közvetít a rajta ülõnek. Így még
az önállóan járni, vagy állni
sem képes páciensek legyengült gerincizmait is megmozgatja, edzi.
– Milyen egészségügyi
problémákra alkalmazzák a
hippoterápiát?
– Mozgásszervi és izombetegségek, mozgáskoordinációs
és egyensúlyzavarok, központi
idegrendszeri bénulások, veleszületett akadályozottság vagy
baleset miatti károsodások
gyógyításában a rehabilitáció
hatásos kiegészítõje a lovas képességfejlesztés. A direkt, fizikai hatásokon túlmenõen a
kórházi körülményektõl eltérõ, élménydús helyzet, az állatok közelsége, a lóval való foglalkozás, simogatásuk már önmagában is örömforrás a gyerekeknek – mondta mély meggyõzõdéssel Szilvia, majd a lovaglás általános kedvezõ hatásairól beszélt.
Kevesen tudják, hogy a virtuális játékokkal, a számítógép,
vagy TV elõtt felnövekvõ, mozgáshiányos gyerekek 95 %-a
tartásproblémás, enyhén vagy
súlyosabban
gerincferdült.
Nekik egyértelmûen javasolt a
lovaglás. De ugyanilyen jótékony hatású az ülõ foglalkozású felnõtt nõk és férfiak gerincproblémáira, hátfájására is
a lóháton való mozgás. Tény,

hogy a rendszeresen lovagló
emberek kevesebb balesetet
szenvednek, mint a fotelhoz
szokott társaik.
– Ez a sport aktívan és
passzívan, lábujjtól a feje búbjáig megmozgatja a lóra ülõt.
Segíti az emésztést, a vérkeringést, fogyaszt, olyan izmokat is
aktivál, amirõl lovaglás elõtt
nem is tudják, hogy létezik –
fejtette ki a lovassport elõnyeit
a pusztai lovarda gazdája.
S eddig csupán a fizikai
jótéteményekrõl beszéltünk.
Mentális, érzelmi hatásai sem
elhanyagolhatók a lóval való
kapcsolatnak. Gyereknek, felnõttnek egyaránt varázslatos
érzés, hogy egy együttmûködõ, érzékeny, intelligens lény
figyel rá. Megtapasztalhatnak
egy mágikus, õsi kapcsolatot,
ami csupán keveseknek adatik
meg. A lovasokra nem jellemzõ a depresszió, eltûnnek a
szorongásos zavarok, nõ az önbizalmuk.
Nem egy feszített munkatempójú üzletember, menedzser „titkos fegyvere” a ló hátán, e festõi környezetben való
teljes kikapcsolódás. A nyugatiak, svájciak, németek és osztrákok ezt már korábban felismerték, s élnek is a magyarországi lehetõségekkel.
Egy bennfentes úrlovas elárulja, hogy van egy csodálatos
pont az egyik közeli „hegyen”,
ahonnan nyeregben ülve gyönyörû panorámát, 5 település
látványát fogja be a tekintet a
kanyargó folyó mellett.
A Zala völgyében vágtatva,
netán a folyó medrében lóháton poroszkálva, vagy a
völgy oldalán húzódó dombokon, erdõkben, szõlõhegyek
közt ügetve helyreáll a vendégek lelki egyensúlya, mindig
nyugodt, jó hangulatú lovasok
sétálnak vissza a Szentmihálypusztai Lovastanya istállójához.
Bruckner Éva
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„Nem vagy egyedül” térségi program
A Hálózat az Integrációért
Alapítvány TÁMOP-5.5.1 B-11/2
„Nem vagy egyedül” Komplex
családi-közösségi programok
megvalósítása a Zalaszentgróti
Kistérségben elnevezésû pályázatát a közelmúltban nyertesnek nyilvánították. A beadványnak köszönhetõen július
elsejétõl jövõ év végéig Zalabér, Pakod, Zalavég, Batyk,
Türje, Dötk és Zalacsány településeken a fiatalok családi
életre való nevelésével kapcsolatos program kezdõdött.
A 34 millió forintból megvalósuló 18 hónapos program
három fõ elemre épül. Egyrészt támogatja a gyermekeket,
elsõsorban a kisgyermekeket
nevelõ családokat. Az igénybe
vehetõ szolgáltatások között
szerepel a szívességközpont,
melynek lényege, hogy tevékenységekért cserébe, más
dolgok elvégzését ajánlja fel az
alany. Két alkalommal szülésre, kisgyermeknevelésre való
felkészítést tartanak, a három
év alatti intézményen kívüli
gyermekek pedig hetente játszóházakba járhatnak. A szülõket havonta szociális és jogi

tanácsadással segítik, a 15 év
felettiek pedig mentálhigiénés
tanácsadásban
részesülnek.
Minden településen egy alkalommal családi napot rendeznek: Zalavégen július 28-án
volt, Zalabérben augusztus 1819-én várják játszóházzal, családi programokkal a résztvevõket.
A második alprogramként
a gyesen, gyeden vagy gyeten
lévõ, esetleg munka nélkül
maradt szülõket célozták meg,
akik számára OKJ-s dajkaképzést, családi napközi mûködtetõ vagy munkaerõpiacba
visszatérõ, illetve vállalkozóvá
válást elõsegítõ tanfolyamokat
tartanak.
Harmadik célcsoportként a
középiskolásokat és a fiatal
felnõtteket segítik, képzésekkel, szolgáltatásokkal, hogy a
társadalom által elfogadott családi értékeket majdan saját családjukban is tovább örökíthessék. A középiskolásoknak családi életre való felkészítõ tanfolyamot, fiatal felnõtteknek
társ-suli, illetve kommunikációs tréninget tartanak. A vallási értékek továbbadása, meg-

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

A projekt elsõ rendezvényét július 28-án Zalavégen tartották.
osztása a projekt több pontján
is megvalósul, a keresztény
családok vagy a keresztény
fiatalok találkozója remélhetõleg egyaránt sok érdeklõdõt
vonz majd.
– A program már nem az
elsõ a kistérségben, hiszen június 30-án zártuk elõzõ pályázatunk által megvalósult, közmûvelõdést fejlesztõ feladatokat. A mostani beadvány elkészülése elõtt igényfelmérést
végeztünk a környék településein, a célcsoportokról pedig

egyeztettünk a védõnõkkel. A
programokról bõvebb információkat a résztvevõ települések
hivatalaiban, szórólapokon illetve az alapítvány elérhetõségén
(http://halozat.bruceweb.hu) tudhatnak meg az érdeklõdõk. A
foglalkozásokat a térségben elismert szakemberekkel tartjuk, melyek remélhetõleg fontos kompetenciákat adnak a
résztvevõknek – tájékoztatott
Bogdán Iván, a pályázó alapítvány programvezetõje.
Pataki Balázs

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kreatív Ifjúság a Zala-kanyarban”
2012.07.31.
Befejezõdik a „Kreatív Ifjúság a Zala-kanyarban”
címû, TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0011 azonosítószámú
projekt, melyet a CELODIN Zalai Alapítvány és a
Zalai Hazatérõk Egyesülete közösen valósított meg
47 millió forint uniós támogatásból.
A projekt eredményei:
– Iskolás gyermekek számára oktatás, nevelés célzattal tematikus foglakozások valósultak meg (4 ökológiai-, 2 helyismereti vándor-, és 2 napközis tábor /240 fõ/, 10 digitális-, 6
ifjúsági-, 10 érdekérvényesítõ /160 fõ/, 25 tehetséggondozó
kompetenciafejlesztés /125 fõ/, ökológiai szakkör /56 fõ/)
– 2011-ben és 2012-ben összesen 581 iskolás vehetett részt
nyári táborokon, szakkörökön.

CELODIN Zalai Alapítvány
Cím: 8790 Zalaszentgrót,
Dózsa Gy. u. 9.
E-mail: info@celodinzala.hu
www.celodinzala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Akár saját tulajdonban is megtartanák az iskolát
A törvényi változások ellenére sincs veszélyben a jövõ

A faluképet is szépíti a megújult iskola.
Az elmúlt évtized mély
nyomot hagyott az önkormányzatok életében. Az 1700
lakosú Türjén jelentõs fejlesztések történtek pályázati pénzek bevonásával. A korábbi hiányosan mûködõ ellenõrzési
rendszert 2012. január 1-jétõl
törvényességi felügyelet váltotta fel. A lefolytatott vizsgálatok
mindenre kiterjedõen feltárják
a hiányosságokat. A jogszabályi elvárásoknak nehéz minden
esetben megfelelni.
– Türjén a demográfiai és
foglalkoztatási mutatókból adódóan rendkívül magas a szociális segélyben részesülõk száma. Sok aktív korú személy
van munka nélkül. Körükben
felülreprezentált az etnikumhoz tartozók száma. Lehetõségünk adódott pályázni a Start
közmunka programban. A célcsoport részérõl erõsen fogalmazódott meg az igény a programban való részvétel iránt. A
település vezetése kötelességének érezte több közfoglalkoztatott felvételét. A jelenlegi információk szerint még két
évig biztosan finanszírozzák a
programot. Jelenleg négy alprojektben folyamatosan 64 fõ
dolgozik, 8 órás munkaidõben.
Az önkormányzati területek
gondozása, konyhakerti növények termesztése egyaránt tevékenységükhöz tartozik. A
közmunka programban dolgozóknak köszönhetõ, hogy a település közterületei karbantartottak. 21 fõ részvételével jelentõs munkák folynak az önkormányzati tulajdonú külterületi szántóföldeken. Itt az elhanyagoltság miatti beerdõsûltséget kell megszüntetni. A
letermelt fát a támogatásra szo-

rulók kapják, a földeken pedig
a jövõben megteremtõdnek a
növénytermesztés feltételei. Közel 60 kilométert tesznek ki az
„aszfaltmentes” önkormányzati utak. Ezek mentén eltávolították a belógó ágakat, helyenként 5-8 m szélességben kiirtották a bozótot. Az utak járó
felületét gépi munka igénybevételével elegyengettük. A
szükséges helyekre kõzúzalék
terítés kerül. Belterületi szilárd
burkolati útjainkon, a kátyúzási és padkajavítási munkákat
szintén közmunkások végzik.
Õk állítják helyre szükség szerint a vízelvezetõ árkokat is. Az
egykori gyógyszerész lakás felújítása folyamatban van, melynek helyén közfoglalkoztatási
létesítmény, illetve a megtermelt növények feldolgozóhelye épül ki. Az elmúlt évek fejlesztései következtében hitelállomány halmozódott fel, ennek törlesztése a mai napig zavartalanul folyik. Nincsenek
napi finanszírozási gondjaink,
de a jövõt nem látjuk zavartalannak. A hitelfelvétel 2012-tõl
az önkormányzatok számára
kormányzati jóváhagyáshoz kötött. Az elmúlt három évben
több mint kétszáz millióból
megújult az általános iskolánk,
aztán az óvodánk és tavaly az
orvosi rendelõnk is kívül-belül
átalakult. Az elmúlt tíz évben
már kétszer átalakult a településközpont. Tavaly megoldottuk egy romos épület elbontását, az idén pedig veszélyes
fákat távolítottunk el – foglalta
össze Mlinárik László, Türje
polgármestere.
Nagy kihívás a jelenleg
nyolc önkormányzat által fenntartott Szent László Alapfokú

Oktatási Központ jövõjének
biztosítása. A két tagintézményt is mûködtetõ központ
jövõbeni mûködési lehetõségeirõl még nem áll rendelkezésre minden jogszabályi információ. Jelenlegi ismereteink szerint a 3000 fõnél nagyobb lélekszámú önkormányzati társulások „megtarthatják”
intézményüket.
– Meg kell ismerni a legjobb finanszírozási lehetõségeket, és ezek tükrében hozhatnak
döntést a fenntartó önkormányzatok. Ennek a nemrég megújult,
magas oktatási színvonalon több
mint kétszáz diákkal mûködõ
iskolának tulajdonostól függetlenül sem lehet veszélyben a jövõje. A fenntartó önkormányzatok döntenek majd arról, hogy
vállalják-e a teljes körû mûködtetést, vagy esetleg az állami szerepvállalás irányába mozdulunk el – tette hozzá a 30 éve
Türjén élõ településvezetõ.
Türje jelenleg Batykkal alkot közös körjegyzõséget,
amely társulás több mint 2000
lakost fog össze. A két település így az önkormányzati változások tekintetében „nincs veszélyben”. A községtõl keletre
fekvõ falvaknál még nyitott
kérdés, hogy érik el az önkormányzati közös hivatal megalakításához szükséges létszámkvótát. A körjegyzõségünk
nem zárt, így adott esetben az
eddigi szóbeli érdeklõdések

akár új település csatlakozását
is eredményezhetik.
Civil
szervezõdésekbõl
Türjén sosem volt hiány. A lakosság szórakozását a nagy
múlttal rendelkezõ sportkör
biztosítja, és a település programjait tartalommal tölti meg
a Türje Jövõjéért Alapítvány.
A Türjei Faluvédõ Egyesület a
polgárõrség elõdjének mondható, és a lakosság igényeinek
megfelelõen óvja a település
rendjét, biztosítja a programok
lebonyolítását. A közelmúltban
ötödik születésnapját ünnepelte a Hétszínvirág Énekegyüttes, amely egyre színvonalasabb mûsorral és bõvülõ repertoárral lép fel önkormányzati és egyházi rendezvényeken is. Helyi iparmûvész
vezetésével mûködik a fazekas
szakkör. A mûvelõdési ház várja a szervezõdések jelentkezését, és helyet is biztosít számukra. Sûrû a környék eseménynaptárra, így nehéz más
településsel idõpontütközés
nélkül programot szervezni.
Tavaly falunapot tartottak, viszont a szüreti fesztivál elmaradt. Idén szeptemberben a
szüreti program élvez elsõbbséget. A közelmúltban az önkormányzat kezdeményezte az
állami tulajdonban lévõ Szent
Flórián szobor saját tulajdonba
vételét, melyet szeretnének
megõrizni az utókornak.
Pataki Balázs

2012. július
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Látóúton a Zala Termálvölgyében
Látóutat szervezett a Zala
Termálvölgye Egyesület a térség
kevésbé ismert értékeinek megismertetése céljából 2012. június
29-én.
A Zala Termálvölgye Egyesület egy vidékfejlesztési szervezet, amely fõ tevékenységként
Hévíz és Zalaszentgrót térségének 34 településén valósítja meg
az ún. „LEADER” programot. A
látóút fogalmát az egyesület az
országban elsõként határozta
meg LEADER pályázati kiírásban. A látóút olyan, elsõsorban
nem az érintett település lakosai
számára szervezett rendezvény,
amely újszerû módszerek alkalmazásával a helyi épített, kulturális és tradicionális értékek
megismerésére, megismertetésére irányul, a résztvevõk aktív
bevonására épít és alkalmanként
több helyszínt érint.
A Zala Termálvölgye térségben összesen 11 ilyen rendezvény valósul meg idén pályázati
támogatással. Az egyesület által
szervezett „Zala Termálvölgye ér-

tékei” elnevezésû látóút elsõsorban a sajtó munkatársait célozta
meg. Célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a közismert
látnivalókon, turisztikai vonzerõkön (pl. Hévízi tó) túl a térség kevésbé ismert kulturális,
épített és tradicionális értékeire.
A rezi „vártúra” során a címzetes várkapitány bemutatta a
vár történelmét, legendáját. A
rezi turistaházban a térség kézmûves és egyéb értékeit, az akciócsoport tevékenységét, eredményeit ismerhették meg a
résztvevõk az elõadások és bemutatók során. Délben a helyi
alapanyagok, termékek széles
körét kínálta fogyasztásra a zalaszentgróti helyi termék boltot
üzemeltetõ CELODIN Zalai Alapítvány. A csoport betekintést
nyert a kehidakustányi Erzsók
fazekasmûhely munkásságába,
megkóstolhatta a Kisgörbõi Pálinkafõzde prémium minõségû
termékeit. Az Árpád-kori kallósdi kerektemplomnál „a bika
találta templom” legendája és

egyházi énekek várták a látogatókat. A látóút a zalaszentgróti
Csicseri Csárdában ért véget,
ahol Savanyú Jóska a hírhedt
betyár vacsorája mellé a Vinum
Veress Családi Pincészet borai
(köztük a „gyógyborként” ismert
pintes) kerültek felszolgálásra.
A Zala Termálvölgye látóút
résztvevõi által megszerzett új
élmények, ismeretek révén a
Zala Termálvölgye térség a jövõ-

ben még ismertebbé válhat. A
rendezvény egyértelmûen bizonyította, hogy Hévíz és Zalaszentgrót térsége számos olyan
rejtett értékkel rendelkezik, amivel akár több napot is tartalmasan el tud tölteni az idelátogató. Érdemes a turisztikai
központok vendégeinek kimozdulni a környezõ településekre és felfedezni ezeket a
kincseket.

Kehidakustányiak a megyei közgyûlésben
Június 15-én a Zala Megyei
Közgyûlésben letette képviselõi
esküjét Lázár Roland. A képviselõ 2010 óta a területfejlesztési bizottság külsõs tagjaként
vett részt a megyei közgyûlés
munkájában. A továbbiakban
mint a közgyûlés képviselõje
folytatja tovább munkáját e bizottságban. Egyidejûleg Nagy
Dávid a végzettségének megfelelõen (terület- és településfejlesztõ geográfus) a térségfejlesztõ bizottságban foglal el külsõs
bizottsági tag pozíciót. A képviselõk a Jobbik Magyarországért
Mozgalom frakciójának tagjaként a szakmai irányelveket érvényesítve, az ideológia politizálást az országgyûlési képviselõknek meghagyva próbálnak mind
a megye, kistérségünk fejlõdéséért dolgozni.
– Azt gondolják, hogy lehet
ideológia mentesen politizálni?
– Igen, még ha idealistának
is tûnik. Én elsõsorban szakpolitikusként veszek rész a Jobbik
munkájában is. Ezt a pozicionálást érvényesítem a közgyûlési
munkámban is. Vallom, hogy
alapkérdésekben, mint például a
lokálpatriotizmus, nem az ideológia számít. A lényeg, hogy az
ember mit tud letenni a közösség asztalára, a többi csak ez
után következik – fogalmazott
Lázár Roland. – A megyei közgyûlések álláspontom szerint jelentõsen vesztettek erejükbõl a
közigazgatási átszervezés során,
de még így is fontos szerepet

töltenek, tölthetnek be a megye
irányításában, koordinálásában.
A szakterületemet nézve a turizmus terén lesz az elkövetkezõkben fontos szerep, hiszen az új
turisztikai rendszer (TDM) koordinálásában, a célzott központi turisztikai fejlesztések megvalósításában kell az összehangolt irányítás.
– A párbeszéd, a szakmai
alapról történõ kiindulás véleményem szerint is a legfontosabb. Fontos, hogy a térséget
érintõ munkafolyamatok gördülékenyen menjenek, és ebben ne
legyen akadályozó tényezõ a politikai ideológia. Természetesen
vannak olyan helyzetek, amikor
ki kell hangsúlyoznunk, ha egy
döntéssel nem értünk egyet és
szerintünk az nem a nemzet
érdekeit tartja szem elõtt – véli
Nagy Dávid.
– Mit várnak, mit hoz a területfejlesztésben az új rendszer?
– A területfejlesztés nem
egyszerû dolog. Vannak területei a megyének, melyek több éve
nem jutnak fejlesztési forráshoz,
lehetõséghez, s van, ahol folyamatos a fejlesztés. Az arányosságot nagyon nehéz megtartani.
El kell fogadni, hogy vannak kiemelt területek, valamint a bonyolult szabályzók miatt évek
telnek el, amíg egy fejlesztés
megvalósulhat. Gondoljunk csak
az M9 autópályára, mely jelenleg
elérhetetlen idõre készülne el.
Ha a zalaszentgróti kistérségrõl
beszélünk, akkor a Zalacsány-

Zalakoppány útburkolat felújítása, illetve a Zalaudvarnok-Alsómándpuszta közötti útszakasz
felújítása, és teherforgalmának
korlátozása az, ami fontos lenne
az érintett települések lakóinak,
illetve a turistáknak. Fontos lenne a Zalaszentgrót-Kis-Balaton
kerékpárút teljes szakaszának elkészülte is – válaszolt a kérdésre
Lázár Roland.
– Reményeim szerint nagyobb figyelmet kapnak a hátrányos helyzetû kistérségek. Zalaszentgrót is egy ilyen kistérség
központja. A vonalas infrastruktúra további fejlesztése is elengedhetetlen, például a RoLa szállítási rendszer kiépítése (tehergépjármûvek vasúton történõ
szállítása), vasúti pályák felújítása és további vonalak villamo-

sítása vagy a kollégám által is
említett harmadik körgyûrû
(M9) is fontos szerepet tölthet
be a térség fejlõdésében és a
nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódásba. Fontos a lakosság mindennapi közérzetének, komfortérzetét befolyásoló
terület specifikus fejlesztések
megvalósítása is: gondolok a tömegközlekedésre, az orvosi ügyeletek technikai és személyi feltételeire, a közüzemi infrastruktúra államilag támogatott fejlesztésére. Mindehhez szükséges a
megyei összehangolt tervezés és
végrehajtási irányítás. A megyék
valóban kevesebb jogkörrel rendelkeznek, ami azonban maradt,
azt a feladatot jó gazda módjára
látja el – véli Nagy Dávid.
T.K.
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Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.
Telefon: 92/316-033, 310-800 Telefon/Fax: 92/316-062
e-mail: infozmva@zmva.hu www.zmva.hu

Vállalkozók figyelmébe!
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezdõ és
mûködõ vállalkozások számára többfajta mikrohitel
konstrukciót ajánl.
A mikrohitelek igénybe vehetõk:
Beruházási célra és forgóeszköz finanszírozásra
Az igényelhetõ hitel max. összege a hitel konstrukciótól
függõen:
1 millió Ft-tól - 10 millió Ft-ig terjedhet
A hitel kamata a fejlesztési céltól és a hitelkonstrukciótól függ.
Új Széchenyi Hitel Program: 7 %
Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel: 7 %
legfeljebb 10 millió Ft támogatás, 10 millió Ft hitel,
10 % önerõ mellett
Országos Mikrohitel Alapból Klasszikus Mikrohitel:4,9 %
Türelmi idõ:
fél évtõl két évig tarthat
A pályázatok befogadása és bírálata folyamatos.
Részletes információk:
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Irodája
Vállalkozói Inkubátorház
Kedden ügyfélfogadás
(8790 Zalaszentgrót, Templom tér 4.)
T: 30/39 66 806
Email: zszentgrot@zmva.hu

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
105.000 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY
Aug.19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Szept.7-9.
42.900 Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)
Szept.12-16.
62.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE
Szept.12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-DÉL-TIROL: hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái
Szept.14-17.
68.900 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Vendéglõ a VándorLóhoz
8788 Zalaszentlászló, Szentmihálypuszta
Egész évben nyitva tartó lovardánkban a
környék lakosainak 10 alkalomra szóló
kedvezményes lovasbérletet biztosítunk.
Éttermünkben a hét minden napján várjuk azokat,
akik családias, nyugodt környezetben szeretnék élvezni
a nemzetközi és a magyar konyha különlegességeit
a tájjellegû borokat és egyéb finomságokat.
Családi, baráti és vállalati rendezvények
lebonyolítását 50 fõ résztvevõig vállaljuk.

www.zalailovarda.hu
Tel.: 06 30 268 08 32

