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Az agrárium érdekében
Gazdafórum Zalaszentgróton
A megye három pontján
kaptak hasznos információkat
a gazdák azzal kapcsolatban,
hogy a parlamenti döntés elõtt
álló földtörvény mennyiben
befolyásolja az érintettek életét. Legutóbb a zalaszentgróti
Városi Mûvelõdési Központba
várták a résztvevõket az agrárfórum szervezõi.
Süle Katalin, a Zala Megyei Agrárkamara megbízott
elnöke elsõként azt emelte ki,
hogy a kötelezõ regisztráció
részleteivel kapcsolatban teszik fel a legtöbb kérdést az

agráriumból élõ zalaiak. A törvénytervezet értelmében 2012.
november 30-ig köteles regisztrálni valamennyi gazda az
illetékes kamaránál. Országos
szinten mintegy 400 ezer bejelentett fõvel számolnak –
tette hozzá Süle Katalin.
Zalában jellemzõen a mezõgazdálkodási
termelésnek
széles spektruma van jelen. Az
õstermelõk, az állatgazdálkodással foglalkozók ugyanúgy
meghatározóak, mint például
a növénytermesztésbõl élõk.
Süle Katalin szerint fontos,

1,8 méter

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban
Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke szerint fontos,
hogy újraéledjen a zalai élelmiszeripar.
hogy a gazdák tudják azt, miszerint az újonnan felálló kamarák elsõsorban osztrák mintára szervezõdnek és a szükséges szakmai segítségen túl,
teljes körû érdekvédelmet
nyújtanak az ágazatban élõk
számára.
A fórumon elhangzott, hogy
elfogadásának egyik fõ célja a
hazai birtokviszonyok rendezése, valamint a családi gazdálkodások helyzetbe hozása.
Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ kérdésünkre elmondta: bár a földtörvény elfogadása hamarosan
idõszerûvé válik, mégis még
sok a nyitott kérdés a szabályozást illetõen. Zala megyé-

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

ben az lenne az egyik legfontosabb jövõbeni feladat, hogy
újraéledjen az élelmiszeripar,
mely évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be az
ország legnyugatibb megyéjének gazdaságát tekintve. Manninger Jenõ megemlítette a
Zalahús és a Zalabaromfi
megszûnésének a hátrányait és
reményét fejezte ki, hogy a várható uniós pályázatok, források lehetõvé teszik az ágazat
újraélesztését a megyében.
A zalaszentgróti agárfórum
résztvevõi részletes tájékoztatást kaptak az õszi aszálykárok,
valamint a termésátlagok alakulásáról is. A gazdáknak a
fórumot követõen lehetõségük
volt arra is, hogy a helyszínen
egyedi kérdéseikre is választ
kapjanak a helyszínen tartózkodó szakemberektõl.

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
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Döntõbe jutott a Búzavirág Népdalkör

A csoport a kiskõrösi Petõfi-ház elõtt.
2007-ben néhány zalabéri
asszony elhatározta, hogy a
falunapot népdalok éneklésé-

vel teszi színesebbé. Azóta a
Búzavirág Népdalkör névre
keresztelt, Csiszárné Egyed

Városkörnyéki hivatalt szeretnének Zalabérben
Elõzõ számunkban már foglalkoztunk a témával: Zalabér a
régi történelmi négyes összefogásában látta az új közös hivatal felállításának a lehetõségét. A két hónapig tartó egyeztetések végén azonban Zalabér és Pakod másképp látta a
jövõt, így a tárgyalásokat megszakították. Ennek megfelelõen
Zalabér is más irányban keresi a lehetõséget:
– Az egyik lehetõségnek Zalaszentgrót tûnik, viszont a velük való kapcsolattal egy településkategóriát lépnénk, amely
költségvetési szempontból senkinek nem szerencsés. Az alsóbb kategóriába tartozva optimálisabban fenntartható a
hivatal, így Zalaszentgrót környéki településekkel kezdtünk
tárgyalni. A nagyobb földrajzi távolságokból kifolyólag kétvagy hárompólusú városkörnyéki hivatal létrehozására van
lehetõség. A tárgyalásoknak még az elején tartunk, így január
elsejével még nem kell hivatali átszervezésre számítani Zalabérben. Fontos feladatok addig is vannak, így a járások kialakítása, és a közoktatás újraszervezése – árulta el Zsuppán
József polgármester.
Az esetlegesen létrejövõ városkörnyéki rendszer nem Zalaszentgrót központi szerepét csökkentené, hanem egyfajta
egyensúlyt hozna létre a térségben.
-pb-

Aliz vezette csoport évrõl évre
sikereket ér el a különbözõ
megmérettetéseken. Az utóbbi
két évben Arany páva díjjal,
arany minõsítéssel is gazdagodtak, így településük is büszke egyik legaktívabb kulturális
szervezõdésére:
– Településünk kiemelkedõ csoportját alkotják õk, akiket a népdal szeretete köt
össze. Csiszárné Egyed Aliz vezetésével a népdalkör aktívan
részt vesz a település életében,
idén hagyományteremtõ szándékkal második alkalommal
szervezték meg a Népi Értékeket Õrzõk Találkozóját, ahol a
helyi fellépõk mellett a környezõ települések mûvészeti csoportjai is szerepeltek. Folyamatosan ösztönözzük és támogatjuk õket, hogy vegyenek részt
versenyeken, melyeken már többször vitték sikerrel messzebbre a település hírét – emelte ki
Zsuppán József polgármester.
A Hontravel Kft. szervezésében idén második alkalommal rendezték meg a Népek
tánca, népek zenéje elnevezé-

2012. november
sû országos versenyt, amelynek november 10-11-én tartott
középdöntõjébe a Búzavirág
Népdalkör is bejutott:
– Október 13-án a zalaegerszegi területi fordulóra két
zalai dalcsokrot vittünk, ahonnan a zsûri döntése alapján
továbbjutottunk a szegedi középdöntõbe. A csoportból
többen nem jártak még Szegeden, így csapatépítésként
kicsit kirándultunk a környéken, voltunk a Kiskõrösön a
Petõfi-háznál és megnéztük a
szegedi Dómot és Ópusztaszeren a Feszty-körképet. A megmérettetésen 11 kategóriában
szerepeltek versenyzõk, nálunk több mint harminc csoport lépett színpadra. A zsûritõl a maximális 150 pontból
148-at kapva bejutottunk a
december 7-9. között rendezendõ szegedi döntõbe – mesélte boldogan Csiszárné Egyed
Aliz, csoportvezetõ.
A ZalabÉrték Egyesület
pártfogásával mûködõ csoport
a szegedi szereplésekre helyi
támogatók és az önkormányzat felajánlásainak köszönhetõen jutott el, és remélhetõleg a
döntõrõl is szép eredménnyel
érkezik haza falujába.
Pataki Balázs

Karate-sikerek

A szentgróti versenyzõk Ajkán.
A Shotokan Dojok Szövetsége
2012. szeptember 29-én Ajkán
rendezte meg országos versenyét, a Sun Dome Kupát. A rendezvényen 12 karate egyesület
közel 150 versenyzõje vett
részt, köztük a Zalaszentgróti
Shotokan Karate-do Egyesület.
A karatésok életkor és tudás
szerinti csoportokban, formagyakorlatban és küzdelemben versenyeztek egymással. A verseny
szintfelmérõ volt a 2012. évi utánpótlás, kadett és junior világbajnokságon induló versenyzõk
számára.
Eredmények. Leány formagyakorlat: 1. Török Eszter, Kehidakustány, edzõ: Komáromy
József. Leány küzdelem: 1. Török Eszter, Kehidakustány,
edzõ: Komáromy József.

Ezen a napon került sor
nagyszámú érdeklõdõ jelenlétében Budapesten, a SYMA csarnokban, a Terrorelhárítási Központ rendezésében a rendészeti szervek
országos karate bajnokságára.
A viadalon indult a Zala
Megyei Rendõrfõkapitányság
csapata, melynek három Zalaszentgróton versenyzõ rendõr is tagja volt: Balázs Bianka (Kehidakustány), Komáromy József és Kozma István. Komáromy József formagyakorlatban
bronzérmet
nyert,
küzdelemben
Balázs Bianka a rendkívül
erõs mezõnyben negyedik
helyezést ért el, és negyedik
lett
küzdelemben
Kozma
István is.
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Megállapodtak az új hivatalról Pakodon
Pakodon az elmúlt idõszakban többször is közmeghallgatáson tájékoztatták a lakosságot az õket érintõ rendeletekrõl és az elmúlt két alkalommal a közös hivatal létrehozásáról is. A november 14-én tartott összejövetelen elõbb Kozma István fõhadnagy tartotta
meg éves beszámolóját a rendõrõrs munkájáról, majd bemutatkozott Horváth István alezredes, a Keszthelyi Rendõrkapitányság kinevezett vezetõje is, aki közvetlen és mindenki számára érthetõ útmutatást
tartott. A jelenlévõk emellett
tájékozódtak a körjegyzõség
2012. évi munkájáról, Pakod és
Dötk fejlesztési terveirõl, valamint a közös hivatal terveirõl.
– A lakosság elvárása is volt,
hogy a régi idõkbõl Batyk,
Zalavég, Dötk, Zalabér és Pakod alkosson újra egy körzetet.
Batyk Türjével közösen alkot
egységes hivatalt, a többi település szeptember óta tárgyalt.
Sajnos a másik fél nem volt
hajlandó kompromisszumra. A
képviselõ-testület sem értett

egyet azzal, hogy minden Zalabérben legyen, és semmi se
nálunk, ahol az elmúlt nyolctíz év alatt dolgozóink többször bizonyították rátermettségüket. A lakosságot képviseljük, így nem tudtuk elfogadni
az õ feltételeiket, ezért más
irányba kezdtünk tárgyalni –
fejtette ki Halek László, Pakod
polgármestere.
Nyáron már szóba került
Kehidakustány és Pakod jövõbeni kapcsolata, melyet elõbbi
település polgármestere kezdeményezett a közös hivatal
létrehozásával kapcsolatban. A
hírnek mára már van valóságalapja: november 28-án közös
testületi ülésen megállapodtak
Kehidakustány, Kallósd, Pakod
és Dötk önkormányzatai.
– A négy település 2013
január elsejével egységes hivatal kialakítása mellett döntött.
Korábban két hónapot elpazaroltunk tárgyalásokra, itt két
hét alatt sikerült megállapodni. Az idõ rövidsége miatt sokszor kellett egyeztetni, de a
más településekkel folytatott
egyeztetéseknek köszönhetõ-

Tekenyén egyre nagyobb
szerepet kap a régi hagyományok felelevenítése, és ennek a
törekvésnek nagyon szép példája volt a november 10-i
délután. A Márton-napi ludasságok ötletgazdája egy fiatal, a
településen élõ egyetemista
lány, Laposa Julianna. Az elõzõ programokhoz hasonlóan a
kisgyermekektõl, az idõsebb
korosztályig szólította meg a
település lakóit, akik szép számmal vettek részt a programon.
A vidám délutáni program
bevezetõjében Dézsenyi Melinda tanárnõ diavetítéssel ismertette a Márton-napi legendát a fiatalokkal és kötetlen
beszélgetésben ismételték át a
hallottakat. A gyermekprogramokat (énektanulás, tánctanítás), valamint a tollfosztást
és a helyi Dóka Éva pincészetébõl való „újbor” szentelését Laposa Julianna szervezte,
Horváth Károly a házszentelés
történetét elevenítette fel. A
borívók dalát Julcsi idézte fel,
és közös éneklést kezdtünk. A
mondókák harsány ismétlése
megtöltötte a termet. A játékok mindenkinek örömet szereztek és aktívan vettünk részt
a rendezvényen. A tánclépésekhez párokat alakítottunk és
figyelmesen lépkedtünk az
instrukciókra. A benépesült
kézmûves-asztalnál Hideg Gyuláné Ilike néni vezetésével for-

Programok - minden korosztálynak

Az új hivatal Kallósd, Pakod, Kehidakustány és Dötk elöljáróival és jegyzõivel.
en minden szükséges információt át tudtunk adni. A megállapodást a Kormányhivatal információi is segítették, így az
együttes testületi ülésen mindenrõl megállapodtunk az új
ügyfélbarát hivatal létrehozásában – tette hozzá Halek László.
Pakodon így Kehidakustány Egységes Hivatalának kirendeltsége fog mûködni. A
dolgozói létszámból az önkormányzat egy fõt adott a járási
hivatalnak, az állomány így a

November 23-án köszöntötték az idõseket.
málódtak az írólapokból lúdformák, amelyre a kicsik színezhettek vagy tollat ragasztottak.
Amíg a gyerekeket lekötötték a programok, mi felnõttek
a tollfosztóra készültünk. A
kispárnák belsõ anginja Jeneiné Vera kezei által és Farkasné
Gyöngyi segítségével készültek el. Késõbb aztán ezekbe
került a friss toll, a kicsiknek
pedig ráírtuk a jeleket. A kísérõ szülõk, nagymamák finomságokkal varázsolták otthonossá az asztalokat: kalács, pogácsa, újbor került a libasült
mellé. A mamák közül Marianna néni, Erzsi néni, Julika

néni és Rózsi néni vezetésével
vidáman dalolva kezdõdött el a
tollfosztás. Bekapcsolódtak a
késõbb érkezõk, a Kati-Zsuzsa-Margit, akik gondoskodtak
arról, hogy mindenki finoman
tömött kispárnával menjen
haza. Idõközben kalácskenõk
is készültek.
November 23-án az idõsek
köszöntésére gyülekeztünk a
kultúrotthonban. Tarsoly Róbert polgármester köszöntõjét
követõen a Dézsenyi Melinda vezette mûsort nagy szeretettel
fogadták az ünnepeltek. Az
óvodások és iskolások nagyon
szorgalmasan készültek a nagyszülõk köszöntésére a csopor-

továbbiakban már nem változik. A testületek megállapodtak a két jegyzõ továbbfoglalkoztatásában, a fõjegyzõt Kehidakustány adja majd. A munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében a két hivatal
rendszerét technikailag is öszszehangolják, fejlesztik. A két
település közti 20 kilométeres
távolság pedig a modern technológiának köszönhetõen könynyedén áthidalható.
Pataki Balázs

tos fellépésekkel és szólókkal
egyaránt. Tapssal jutalmazták
a vendég Csillagfürt tánccsoport mûsorát és a Sümegcsehi
Pávakör dalait is!
Az ünnepi mûsort követõen Szalay Csaba, a Zala Megyei Idõsügyi Tanács tagja köszöntötte a település vezetõit,
a szereplõknek és szüleiknek
megköszönte a szép, hangulatos mûsort és felajánlotta a
tanács segítségét a helyi Idõsek Klubja programjaihoz.
A helyben termelt és felajánlott alapanyagokból Farkas
Gyuláné Gyöngyi vezetésével
finom vacsora került az asztalra, Zoli pedig ismét jó hangulatot varázsolt. A részvevõk
örömmel vitték haza az emlékül kapott árvácska - virágtartó
ajándékot és Farkas Ottóné
Klári horgolt virágait.
December 2-tõl advent minden vasárnapján 17 órakor lesz
megemlékezéssel egybekötött
gyertyagyújtás a Hõsök-kertjénél. December 13-án, Luca-nap
alkalmából fiatal fiúk köszönnek be a házakhoz, a hagyományok felelevenítése miatt. A
mondókákat Laposa Julianna
tanítja majd be nekik. A két
ünnep között, december 27-én
regölés lesz a faluban.
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Hazánk követe lesz Hévíz Belgiumban
A Virágos Magyarországért mozgalom fõdíját kapta a gyógyfürdõhely

A díjátadó gála.
A hazai városok közül Hévíz, a kistelepülések közül pedig Csopak képviselheti Magyarországot jövõre az Entente
Florale nemzetközi versenyen
Belgiumban. A két település
nyerte el ez évben a Virágos
Magyarországért környezetszépítõ mozgalom fõdíját, s
ezzel a nemzetközi megméretés lehetõségét. A verseny
gyõzteseit és minden résztvevõ települést impozáns gálán köszöntöttek a szervezõk. A turisztikai és kertész
szakma jeles képviselõi Hé-

vízen találkoztak és ünnepeltek.
A vendégeket, közöttük Lévai Anikó asszonyt, Orbán
Viktor miniszterelnök feleségét és képviselõjét, a minisztériumok megjelent képviselõit,
a megyei kormányhivatal és a
Magyar Turizmus Zrt. vezetését, a megjelent országgyûlési képviselõket, polgármestereket, fõkertészeket, a Virágos Magyarországért projekt
vezetõit, a sajtó képviselõit
Papp Gábor polgármester üdvözölte.

HÉVÍZI ADVENT
2012. december 1 - 23.
Deák tér, HÉVÍZ
December 1. (szombat)
16 óra - Karácsonyi képeslapkészítés, kézmûves foglalkozás
17. 30 óra - Az Illyés Gyula Általános Iskola kórusának
karácsonyi koncertje
December 2. (vasárnap)
15 óra - Adventi gyertyagyújtás
Közremûködnek: Brunszvik Teréz Óvoda Sugár utcai
növendékei
Az elsõ gyertyát meggyújtja: Papp Gábor polgármester és
Kiss László esperes
Helyszín: Városháza tér
17 óra - Veres Mónika „Nika” (VOICE) és Tóth Ádám
(Adam's Comedy - Megasztár) adventi koncertje
December 7. (péntek)
17 óra - Karácsonyi Karaoke-verseny
December 8. (szombat)
15 óra - Mikulásváró bohócmûsor
16 óra - Érkezik a Mikulás
17. 30 óra - Felhõtlen karácsony - Hévíz Színpad karácsonyi
mûsora
December 9. (vasárnap)
15 óra - Adventi gyertyagyújtás
Közremûködnek: Bibó István Gimnázium növendékei
A második gyertyát meggyújtja: Papp Gábor polgármester
és Benák Krisztián református lelkész
Helyszín: Városháza tér

– Polgármesteri programom legfõbb célkitûzése volt,
hogy olyan várossá változtassuk Hévízt, hogy adottságainkhoz méltó módon gyógy- illetve zöld városként említhessenek bennünket. A meleg vizû
gyógytó városunk boldogulásának a legfõbb záloga, melyet
óvni és védeni szeretnénk úgy,
hogy közben az idelátogató
turisták se szenvedjenek hiányt
semmiben. Megtalálni az egyensúlyt, összehangolni az érdekeket, nem könnyû feladat. Tekintettel arra, hogy Budapest
után a leglátogatottabb hazai
város vagyunk, egyéb felelõsségünk is van, mégpedig az, hogy
aki Hévízre látogat a világ bármely pontjáról, hazánk hírnevét is viszi magával. Éppen
ezért a gondozott, rendezett,
virágos környezet alapvetõ elvárás városunkban – fogalmazott.
Köszöntését ünnepi mûsor
követte, melyen Szirtes Edina
Mókus és zenekara, valamint a
Hévíz Színpad lépett fel, majd
Prutkay János, a Virágos Magyarországért Szerevezõ Bizottságának elnöke értékelte a
versenyt. Elmondta: ez évben
298 település jelentkezett a
rangos megmérettetésre. Öröm-

telinek nevezte, hogy a résztvevõk felkészültsége, igyekezete az ország általános, elõnyös megítélését segíti.
Ezt követõen Lévai Anikó
emelkedett szólásra, aki felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlõ és a versenyt
méltató beszédét. A miniszterelnök levelében a versenyt
mint az ország általános megítélésének javítását szolgáló
fontos rendezvényt emelte ki.
A Virágos Magyarországért verseny fõdíjainak átadása következett ez után. Hévíz város
nevében Papp Gábor polgármester, Csopak nevében Ambrus Tibor polgármester vehette át az elismerést a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
verseny fõ támogatója, a Magyar Turizmus Zrt képviselõitõl. A díjat dr. Nemes Andrea, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
Turisztikai Fõosztályának vezetõje és Denéné Tóth Marianna, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója adta át.
A gálát ünnepi fogadás követte és zárta, melynek során
Hévíz város polgármestere a
város ajándékát is átadhatta a
minisztériumok képviselõinek
és Lévai Anikó asszonynak.

17 óra - Csillagcsengõ - Zabszalma Együttes karácsonyi
mûsora
December 14. (péntek)
19 óra - Szerelmesezõs - Szirtes Edina Mókus
lemezbemutató koncertje
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
December 15. (szombat)
16 óra - Agárdy Szilvia (Hévízen is Csillag születhet gyõztese)
fellépése
17 óra - „Oh happy day” - Black & Proud Énekegyüttes
adventi gospell koncertje
December 16. (vasárnap)
15 óra - Adventi gyertyagyújtás
Közremûködnek: az Illyés Gyula Általános Iskola kórusa
A harmadik gyertyát meggyújtja: Papp Gábor polgármester
és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
Helyszín: Városháza tér
17 óra - Szakonyi Milán karácsonyi koncertje
December 21. (péntek)
17 óra - Karácsonyi karaoke-verseny
December 22. (szombat)
15. 30 óra - Hévízen is Csillag születhet fellépõinek
karácsonyi koncertje
17 óra - Vincze Lilla adventi fellépése
December 23. (vasárnap)
15 óra - Adventi gyertyagyújtás
Közremûködnek: Brunszvik Teréz Óvoda egregyi növendékei
A negyedik gyertyát meggyújtja: Papp Gábor polgármester,
Kiss László esperes, Benák Krisztián református lelkész és
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
Helyszín: Városháza tér
17 óra - Betlehemezõs - Tisztaforrás Dalkör adventi mûsora
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Önkormányzati kihívások
Beszélgetés Mlinárik Lászlóval, Türje polgármesterével
– Hogy éli meg manapság
az önkormányzat azt a rengeteg változást, melyekkel minden hírmûsor foglalkozik?
– Minden változásban benne van a javulás, jobbítás lehetõsége. Ugyanakkor az eddig
rosszul menedzselt dolgokat a
változások tovább is ronthatják. Településvezetõként a legfõbb feladatomnak tekintem,
hogy felkészítsem munkatársaimat a változásokra. Igyekszünk a lakosság érdekében a
lehetõ legjobb döntéseket hozni. Két évvel ezelõtt az „élhetõ
település” megteremtését, illetve folyamatos fejlesztését
hirdettem. Célom most is változatlan. Az önkormányzatnak
jó minõségû, értéket nyújtó
szolgáltatásokat kell biztosítania a lakosság számára megfizethetõ áron. Ennek két oldala van. A szolgáltatás árát
részben vagy egészben fizetheti a helyi lakos, vagy az önkormányzat, illetve megosztva.
Ha az önkormányzat támogat
egy szolgáltatást, az lehet látszólag olcsó, ugyanakkor pazarló is.
– Sokan az önkormányzatiság szellemének csorbulását
látják a változásokban.
– Van ilyen olvasata is a
jogszabályi változásoknak. A
feladatfinanszírozás alapgondolata, hogy minden önkormányzat elsõsorban kötelezõ
feladataira fordítsa az állami
pénzt. Ha a kötelezõ feladatait
megfelelõ módon ellátja, és
saját bevételei lehetõséget teremtenek új szolgáltatások felvállalására, akkor a lakosság
érdekében dönthet szabad forrásai felhasználásáról.
– Hogy lehet a lakosság
érdekében jó döntéseket hozni?
– A településvezetésnek
nem elég pusztán „jó vagy vélt
jó” döntéseket hozni. Ezeket
ismertetve a lakossággal el kell
fogadtatni, hogy az adott döntés valóban a polgárok érdekeit szolgálja. A nyitott, õszinte, demokratikusan mûködõ
önkormányzat csupán az érem
egyik oldala. Feltételezi a lakosság részérõl a „felelõs polgár” hozzáállását. A mai magyar közélet több tekintetben
nélkülözi a nyílt, õszinte párbeszédet. Nem alakul ki máról
holnapra. Nem mûködhet anélkül, hogy a lakosságot bevon-

juk a település jövõképét megvalósító tervezési folyamatba.
– Van konkrét elképzelése
errõl a folyamatról?
– Eddigi tapasztalataim
alapján a közmeghallgatás
ugyan teremt fórumot, de nem
tölti be ezt a funkciót. Polgármesterként az ajtóm nyitva áll
minden jó szándékú türjei lakos elõtt. Ezáltal, illetve magánéleti kapcsolataimban hozzám eljutott információk gyakran megdöbbentenek. Ekkora
sületlenségekkel csak tájékozatlan embereket lehet manipulálni – mondom néha. Viszszatérve kérdésére: ami jelenleg mûködik a lakossággal, az
nem tekinthetõ kommunikációnak, inkább egyirányú információközlésnek az önkormányzat irányából.
– Ha a település vezetését
alkotó emberek hiteles személyiségek a lakosság szemében,
akár mûködhet is.
– Azokat a személyeket kell
megtalálni az állampolgárok
között, akiknek idejük, energiájuk, szakmai felkészültségük is van közügyekkel foglalkozni. Szükséges, hogy a lakosság szemében elismert emberek legyenek. Elsõ körben õk
alkothatnak egy olyan konzultatív testületet, amely segíti,
véleményezi az önkormányzat
munkáját. Becsatornázza a döntés elõkészítésébe a lakossági
igényeket. Tagjai természetesen hitelesen kommunikálják a
lakosság irányába az önkormányzati döntéseket. Már a
választások után beszéltem egy
olyan elképzelésemrõl, amelyben a település területe felosztásra kerül a testületi tagok
között. Az adott területrõl napi
gondokkal hozzájuk lehet fordulni. Az adott körzetben lehet lakossági megbeszéléseket
folytatni.
– A lakosság teherbíró képessége korlátozott. A kormányzat részérõl megnyílt
több adószedési jogcím.
– Ez nagyon kényes terület
egy települési önkormányzat
esetében. Az önkormányzat
forrásai három oldalról állnak
össze. Az elsõ az állami finanszírozás a kötelezõ feladatokra.
Ezeket viszonylag kötötten, az
adott célra lehet felhasználni.
Másrészt az adóbevételekbõl.
Harmadrészt a lakossági hozzá-

járulásból a közszolgáltatásokhoz, szociális ellátásokhoz. A
közüzemi szolgáltatások díjai
egyre nõnek. Ezeket részben
vagy egészben a lakosság fizeti. Az önkormányzat hozzájárulhat a lakossági terhek
mérsékléséhez a saját forrásai
terhére. Ha több adót szed be,
módja van többet támogatni.
Ha kevesebbet, az eddigi szinten sem tudja mérsékelni a lakossági terheket. S akkor még
ott van a fejlesztések, beruházások kérdése. Ezekre alapot kell képezni, csak ez egészíthetõ ki pályázati forrásból.
– Ismerik-e a lakosok az
önkormányzati
mûködést,
struktúrát?
– Fontos lenne ismerniük!
Én úgy látom, hogy nagy a
tájékozatlanság. Amit felületesen ismernek a lakosok, azzal
nehezen tudnak azonosulni. A
polgármester-jegyzõ-képviselõ-testület, hivatal feladatait és
jogosítványait a jogszabályokkal összhangban tartalmazza
az önkormányzat SZMSZ-e. A
körjegyzõségét a hivatali szervezet SZMSZ-e. Ha az elmúlt 20
évben ez hozzáférhetõ volt, és
érdemesnek tartották tanulmányozni, akkor jobb a helyzet. 2004-ben készült településfejlesztési-településrendezési terv. 2013-ban szeretnénk
aktualizálni a települési igényeknek megfelelõen! Ehhez
meg kell ismernünk a települési igényeket, bevonva a lakosság mellett a vállalkozókat,
a civil szervezeteket, esetleg
egyéb érdekképviseleteket. Az
kevés eredményt hoz, ha a
külsõ szakértõ által elkészített
anyagot véleményezésre kifüggesszük „helyben szokásos

módon”. Egyszóval most is a
párbeszéd, a kommunikáció
fejlesztésének szükségességérõl beszélünk.
– Ezek szerint a lakosság
az önkormányzatról, annak
mûködésérõl alkothat reális
és kevésbé reális képet is?
– Pontosan így van. Az
önkormányzati struktúra mûködését tervezem egy vetélkedõsorozat által megismertetni
a település társadalmával. Ezek
ismeretében lehet érthetõvé,
nyomon követhetõvé tenni az
önkormányzat mûködését.
– Az önkormányzaton
számon kérhetõek megegyezések, ígéretek, célok, tervezések, valamint a gazdálkodási
eredmények.
– Itt szeretném elmondani,
hogy lakossági csoportok életvezetési problémáit ugyan
igyekszik kezelni az önkormányzat, de megoldani nem
tudja. Ha sikerül megszólítanunk a település felelõsen gazdálkodó polgárait, nem csupán a választások során nyilváníthat véleményt a lakosság.
– Az említett területek
fejlesztése idõigényes feladat.
Hogyan lesz ezután idõ arra,
amire eddig nem volt?
– Minden akarat és elhatározás kérdése. A vezetésnek
szakítania kell a célszerûtlen
hagyományokkal. Az energiákat nem kötheti le teljes körûen a napi problémák megoldása. Irányított párbeszédet
kell folytatni és elemzéseket
készíteni a problémákról, valamint azok gyökereirõl. Biztosítani szükséges a döntéshozatali folyamat nyilvánosságát.
Mûködõképessé kell tenni a
teljesítményértékelést. Ennek
óriási jelentõsége van. Követelményt támaszt a vezetõvel
szemben, hogy képes legyen
megfogalmazni elvárásait a
munkatársai felé. Feltételezi a
stratégiai tervezést, a célok
kitûzését, hiszen ezek megvalósításáért kell dolgozniuk a
munkatársaknak. Egy szervezet akkor teljesíthet jól, ha reálisan eldönthetõ, ki dolgozik
eredményesebben, ki kevésbé
jól. Természetesen az eredményes munkavégzés feltételeit
biztosítani kell. Az objektív értékelési rendszer a valós teljesítmény elismerése mozgósíthatja az energiákat.
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Jótékonysági bál a zalaszentlászlói Kerekerdõ Óvoda javára

Nagyszerûen sikerült a jótékonysági bál.
2012. november 17-ére a zalaszentlászlói Kerekerdõ Óvoda szülõi munkaközössége és
az óvoda dolgozói mûsorral
egybekötött jó hangulatú táncos mulatságot szerveztek.
228 db jegyet sikerült eladnunk támogatói, illetve belépõ
jegyként együttesen.
Az estet Hodálik Brigitta
óvodavezetõ nyitotta meg.
Elsõ fellépõként a keszthelyi
Acro Dance Sporttánc Egyesület táncolt, majd a zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör énekelt. Õket követte Császár Zoltán és Peresztegi Dóra

tánca, a Pelso Mazsorett Csoport Vonyarcvashegyrõl, valamint a zalaszentlászlói lakosú
Marco Burengo elõadása.
Császár Zoltán és Peresztegi Dóra bécsi keringõvel
nyitotta meg a bált, a zenét a
Carlos Band szolgáltatta. 21
óra után Farkas Gergõ, a Hevesi Sándor Színház színésze
szórakoztatta a jelenlévõket
Pénz, Pia, Pajzánság címû mûsorával.
Ezt követõen egy pécsi
hotelben eltölthetõ 3 nap/2
éjszaka szállást, reggelit és
wellnes használatot tartalmazó

2 db utalvány került licit alá,
amit az óvodavezetõ családja
ajánlott fel. Egyik szerencsés
ajánlattevõ Rózsa Attila lett,
aki nyereményét testvérének
R. Szilviának és családjának
ajánlotta fel, a másik sikeresen
licitáló pedig Plótár Evelin,
szintén zalaszentlászlói lakos
lett. Egy kis tánc után 23 órakor kezdetét vette a támogatók, szülõk, vendégek felajánlásainak a kisorsolása értékes
nyereményekkel,
hagyományos tombolasorsolás formájában. Egészen hajnalig tartó
tánccal zárult az est. A jótékonysági bál minden fellépõjének köszönjük, hogy segítették
az este sikeresebbé és eredményesebbé tételét.
Többek között támogatóink között tudhatjuk a Z+D
Kft. Keszthely, Egerszeghús
Kft. Zalaegerszeg, Zsoldos és
Társa Kft. Budapest, Bertrans
Logisztikai Zrt. Budapest, Balogh Sándor Szentgyörgyvármajor, Kámán Pékség Sármellék, Szenvedély Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény Kehidakustány, Kaszper
Pékség, Torma Béla vállalkozó,
Andrási György vállalkozó,
Ildikó Virágbolt Zalaszentgrót,

Varga Butik Hévíz, Anita Fodrászat Zalaszentgrót, Magyar
Posta Zrt. Keszthely, Integrált
Szociális Intézmény Zalaszentlászló, Gisela Utzinger és Marco Burengo, Bakos Péter és
családja, Herbert Posch, aki
érdekes játékokat adott át az
óvoda részére. Természetesen
még nagyon sokáig sorolhatnánk ezt a listát, hiszen közel
100 tombola felajánlás érkezett.
Köszönjük mindenkinek a
támogatást.
A bál bevételébõl a költségeket levonva a tiszta nyereség
465.065 Ft lett, mely az óvoda
számlájára került befizetésre.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a segítségért, a támogatásért a bál valamennyi vendégének, minden jegyvásárlónak, a szülõi munkaközösségnek, az óvoda dolgozóinak,
akik részt vettek az elõkészületekben, a bál alatti és
utáni teendõkben, ötletükkel,
munkájukkal segítették, hogy
igazi csapatként együtt dolgozhattunk, ami által egy jól megszervezett, jó hangulatú, eredményes jótékonysági bált tudhatunk magunk mögött.
Szülõi munkaközösség és
az óvoda dolgozói

Marketingstratégia modell
a Mura-Dráva-Zala folyók által határolt térségre
Szerzõ: Gyõriné Kiss Erika, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
A Szlovénia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program részeként megvalósuló „A hagyomány élménye” címû projekt egyik legfontosabb kimenete egy térségi marketingstratégia elkészítése volt. A marketingstratégia fõ célja a térségben fellelhetõ hagyományok megõrzésének és a helyi kisvállalkozások piacra jutásának segítése.
A helyzetelemzéssel nyilvánvalóvá váltak a térség legfontosabb problémái: az aprófalvas település szerkezet, a
határjelleg miatt fennálló viszonylagos gazdasági elmaradottság, a munkanélküliség,
az elvándorlás nagy aránya és

az elöregedés, valamint a helyi vállalkozók, gazdálkodók
alacsony tõke erõssége, piacrajutásukat hátráltató összefogás hiánya.
A marketingstratégia fõ
céljai a térség természeti
szépségének, kulturális örökségének népszerûsítése (kiemelten hangsúlyozva a helyi
borok, tájjellegû ételek finomságát és a hagyományos kézmûvesség remekeit), valamint
a helyi gazdák, vállalkozók, önkormányzatok közötti együttmûködés kialakítása.
A térségi szintû kommunikációban a térségi arculat kialakítása mellett fon-

tos, hogy a kommunikációt a
célpiacokra egyedileg kell kialakítani és a különbözõ kommunikációs eszközöket egymással össze kell hangolni. Készült több referencia anyag,
egy szõlészeti és bor-monográfia, egy gasztronómiai
monográfia és térségi referencia filmek kiindulásként.

önkormányzat, helyi lakos és
vállalkozás együttmûködését
(a cél: 20-20 település bevonása mindkét országban). A
termékfejlesztés során minden
vonzerõt figyelembe kell venni és fel kell használni, hogy a
szolgáltatások minél teljesebb
és maradandóbb élményeket
nyújtsanak a látogatóknak.

Nagyon fontos feladat a
komplex turisztikai termékek fejlesztése. A stratégia
egy tematikus bor és gasztronómiai út létrehozását javasolja, mely országhatáron is
átnyúlna. Mindez számos termékfejlesztésének
egyidejû
megvalósítását feltételezi, valamint a térségben számos

A vízió céljainak megvalósítása érdekében a stratégia
javaslatot tesz a potenciális
partnerekre és rendezvényekre. A tematikus út kialakításánál a Zalai Borút által
érintett települések mellett elsõdleges szempont lenne az
aprófalvas térség bevonása is
a turizmus vérkeringésébe.
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Szennyvízberuházás Tekenyén
A 2 évvel ezelõtt – 2010.
október 3-án – Zalaszentgróttól függetlenné vált Tekenyén intenzív elõkészületek
folynak a szennyvízberuházás
tárgyában, melynek megvalósítását elsõ körben a helyben
élõk igényeinek felmérése
elõzte meg – mondta Tarsoly
Róbert polgármester lapunknak. Véleménye szerint a szomszédos várostól való leválás
döntése több lehetõséget biztosít Tekenyének a fejlesztések
és beruházások tekintetében.
A szennyvízberuházást a
Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) 95%-os viszsza nem térítendõ támogatásának segítségével tervezik megvalósítani, a pályázati anyag
elõkészítése során a lakosság
részérõl rendkívül pozitív hozzáállást tapasztaltak, hiszen a
helyiek nagy része fontosnak
tartotta a szennyvízrendszer
kiépítését. A pályázati kiírás
ún. agglomerációk csatornázási feladatait támogatja, így
Zalaszentgrót zalakoppányi
városrészével, valamint a város
Alkotmány utcától keletre lévõ
területeivel közös beruházás
valósulhat meg – tájékoztatott
a polgármester.
A közös beruházás elõkészítése érdekében megalakult a Zalaszentgrót-Tekenye
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, amelynek tanácsába mindkét önkormányzat
3-3 tagot delegált. A késõbbiekben ez a testület végzi az
operatív munkát és a képvi-

selõ-testületek felhatalmazása
alapján hozza meg döntéseit.
A lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés természetesen a hozzájárulás, az 5% önerõ elõteremtésének kérdése.
Ehhez célszerûnek látszik egy
közmûtársulat létrehozása (az
ingatlantulajdonosok legalább
67%-ával), amelynek tagjai
egyéni döntés alapján egy
összegben, részletekben, vagy
lakás-takarékpénztári
rendszerben fizethetik a rájuk esõ
hozzájárulást. Az elõzetes számítások szerint az utóbbi esetben a 30%-os állami támogatást kihasználva ez ingatlanonként havi 2-3.000 Ft-os tehertételt jelent 6 éven keresztül –
fogalmazott Tarsoly Róbert.
2012 decemberében lakossági fórumot tartanak a helyieknek, ahol a tervezett beruházással, valamint a támogatási feltételekkel és a megtakarításokkal kapcsolatban tehetnek fel kérdéseket a jelenlévõ szakembereknek. Az
ezt követõ napokban pedig
megkezdõdik a közmûtársulat
megszervezése is.
Tekenyén jelenleg mintegy
480-an élnek. Fontosnak tartják a jövõben olyan jellegû beruházások létrehozását, amelyek azt is hivatottak szolgálni,
miszerint a fiatalok letelepedjenek helyben és vonzó legyen
olyan emberek körében is,
akik nyugodt környezetben
szeretnének élni. Ezt a törekvést segítheti a közmûvesítés, a
tervezett szennyvízberuházás is.

Tarsoly Róbert

Tarsoly Róbert hozzátette
még: a fiatalok letelepedését
szolgálja az is, hogy létrehozták a Fecskeházat, amelyet
mintegy 12 millió forintból
újítottak fel (ebbõl 8 millió forint Leader támogatás) és a település központjában található.
A 2012-ben – a Start Közmunkaprogramban elnyert támogatással együtt – mintegy74
millió forintból gazdálkodó Tekenye önkormányzata elsõdlegesen azt tûzte ki célul, hogy a
helyben élõk és a betelepülni
vágyók egyaránt megtalálják a
számításukat a fejlesztések
nyomán, annak ellenére is,
hogy Zalaszentgrót és térsége
a második leginkább munkanélküliséggel sújtott térsége
Zala megyének.

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!
Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A batyki templom felújítása
der-program segítségével fog
megindulni. A terveket Krähling János, a BME Építésztörténeti és Mûemléki Tanszékének tanszékvezetõ tanára és
Laczkovics János építészmérnök, a FLAT - NET LINE Bt.
ügyvezetõje készítették. Ennek
költségét a Batyki Önkormányzat fizette ki.
Bizakodunk, hogy a profi
pályázatírók által készített
anyag nyerni fog, és megújul a

templom tornya, új, az eredetinek megfelelõ magas sisakkal, a héjazat hibáinak kijavítása mellett egy vízelvezetõ
rendszer is ki lesz építve.
Egy következõ pályázat sikere után a teljes külsõ és
belsõ felújítással együtt a kész
felújítási tervvel rendelkezõ
gyönyörû parasztbarokk szószék is az eredetinek megfelelõ állapotba kerülhet.
- ba -

Megújulhat a parasztbarokk szószék is.

um

ik

ar

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

ng

Elérhetõségeink:

Hu

Halaszthatatlanná vált a templom felújítása.
Batyk Árpád-kori telepü- lakosa volt a falunak és iskolés. Elsõ említése 1251-bõl va- lával is rendelkezett.
1942-ben újították fel a
ló. Jelenleg mintegy 420-an
lakják. Egyes kutatók szerint templomot, lecserélték a régi
már 1333-34-ben volt Batykon toronysisakot, és a belsejét is
templom, papja neve Berta- átalakították, festették. A költlan. Második, szintén bizony- ségek 10.000 pengõre rúgtak,
talan említése 1642-bõl való. ezt egy év alatt ki is fizették,
Viszont ma is élõ népmonda kölcsön felvétele nélkül. 1945.
szerint ezekben az idõkben a március 28-án, Nagyszerdán
Zala-folyó túloldalán lévõ Za- ért ide a front. Erõs ágyúzás
laszeg templomába jártak a volt, és a lövedékek lesodorták
batykiak. XVIII. század elejei a templom tornyát. Akkor a
adat szerint már, mint ma is, helyreállítás költségei csak egy
Zalabér filiája volt Batyk, Pa- alacsonyabb toronysisakra fukoddal együtt. E század köze- tották.
Voltak közben kisebb javípén fogtak össze a batykiak,
hogy a falu közepén álló harag- tások, de most már halasztláb helyén templomot építse- hatatlanná vált a templom telnek. 1769-ben kezdték és 1771- jes felújítása, aminek elkezdében fejezték be. Ekkor 642 (!) se reményeink szerint a Lea-

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

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
kö zéleti

havilap

II. évfolyam 2012. július

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

www.zalatajkiado.hu
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Idõsek napja Türjén
Türje hatvan év feletti és
nyugdíjas lakóinak immár
hagyományos találkozóját az
idén október 25-én rendezték
a község mûvelõdési házában.
A települési önkormányzat
elsõ embere nevében 360 személyre szóló meghívót juttattak el az idõseknek. Közel kétszázan jelezték vissza részvételi szándékukat – meséli Mlinárik László polgármester,
akivel az esemény után néhány
nappal a rendezvényrõl beszéltünk.
– Ahogy nõ a település átlagéletkora, egyre nagyobb jelentõséget kapnak az idõsebbeket érintõ megmozdulások.
A szervezés során azokra is
figyelnünk kellett, akik önerõbõl nem tudnának eljönni.
Õket az önkormányzat kisbusza hozta-vitte a találkozóra.
Akik pedig egészségügyi korlátozottságuk miatt semmiképp sem tudtak részt venni a
programon, gyümölcsöt, édességet tartalmazó ajándékcso-

magot kaptak a napokban.
Közel negyven idõsnek juttattunk a kis figyelmességbõl.
Az október 23-i „hosszú
hétvégét” követõ csütörtökön,
délután háromkor kezdõdött
másfél órás, tartalmas, kulturális mûsorcsokorban többek
közt a helyi Szent László Oktatási Központ énekkara, egy,
a diákok által elõadott jelenet,
gitárzene szórakoztatta a lelkes közönséget, majd a Zalaszentgróti Mûvészeti Iskola
néptáncosai fokozták a vidámságot. Ráadásként egzotikus –
és mi tagadás – izgalmas produkcióval gazdagodott a mûsor, ugyanis itt debütált a türjei hastáncos hölgyek csoportja.
A falu egyik büszkesége, a
Hétszínvirág dalkör zárta az
egyöntetû sikert aratott színvonalas programot.
A nyugdíjas találkozó második szakaszát Mlinárik László
rövid üdvözlõ beszéde vezette
be, majd az összejövetelt jelen-

Az ünnepeltek hálásak voltak a színvonalas mûsorért.
létével is megtisztelõ Vigh Lász- kezdtek, s a nótás kedv átraló országgyûlési képviselõ ke- gadt a többiekre is. Az est
resetlen szavakkal köszöntötte hátralévõ része beszélgetéssel,
dalolással telt. A korai, téli
a község szépkorú polgárait.
A kultúrház másik termé- sötétedés ellenére csak 9 óra
ben már terített asztalok, tájban ballagtak haza a csillogó
pogácsa, a polgármester fehér- szemû szépkorúak.
Kérdésünkre a hivatal munés vörös kézmûves borai, továbbá finom vacsora várta a katársai is megerõsítették,
vendégeket. A vacsora végez- hogy csak pozitív visszajelzétével, az oldott légkörû tere- seket kaptak az idõs emberekferélés közepette, egyszer csak tõl és családtagjaiktól.
a nyugdíjas kör tagjai dalolni
(V. B.)

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0026.
Hálózati tanulás - együttmûködés
Referencia intézménnyé válás „ Hálózati tanulás-együttmûködés” c. TÁMOP- 3.1.7-11/2-2011-0026. sz.
projekt zárása a türjei Szent László Alapfokú Oktatási Központban.
Az intézményben 2012. október 25-én ünnepélyes keretek
között zárult a 2012. március 01-jétõl indult projekt fizikai
megvalósítása. A projekt keretében 4.000.000 Ft támogatáshoz
– a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonfrofit Kft.
közremûködésével – jutott az intézmény.
Az októberi záróaktust követõen az intézmény szakmai
céljairól, az eddig elvégzett projektmunkáról kérdeztük Radványi Ottót, az intézmény igazgatóját.
– Milyen célokat fogalmazott meg az intézmény szakmai
közössége, amikor erre a projektre pályázatot nyújtottak be?
– Intézményünknek elkötelezett célja volt, s jelenleg is az,
hogy bekapcsolódjunk a köznevelés-fejlesztési szolgáltatást
nyújtó intézmények körébe, oly módon, hogy más köznevelési
intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens,
befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézménnyé váljunk. Intézményünk szakmai célrendszerében alapvetés a nevelõ-oktató
munka olyan szervezése, hogy minden gyermek az életkorának
és szükségleteinek leginkább megfelelõ minõségi ellátást
kapja, és ehhez egyenlõ eséllyel férjen hozzá, függetlenül attól,
hogy milyen adottságú településen lakik és milyen szociális
helyzetû családból érkezik. Céljaink sikeres megvalósításának
elengedhetetlen feltétele a „jó gyakorlatok” módszertani kimunkálása, bevezetése a mindennapi oktatási gyakorlatba,
széles körû megismertetésük, valamint az együttmûködés lehetõségeinek folyamatos feltárása és fenntartása a velünk
együttgondolkodó külsõ partnereinkkel.
– Hogyan értékeli a projekt megvalósítási folyamatában
eddig elvégzett munkát?
– Két jó gyakorlatot ( kéttanáros modell) munkált és próbált ki az intézményi szakmai team, amelynek szakmai vezetõ-

je Pálné Peitli
Erika igazgatóhelyettes.
Elkészítettük
az Intézményi
fejlesztési tervünket, amely tartalmazza azokat a
fejlesztési tevékenységeket, amelyek szükségesek a referenciaintézményi szolgáltató szerep
magas szintû ellátásához. Meg- Projektzárás: a szakmai szolgáltató értékehatározta a pe- lése.
dagógusok képzéseinek, fel- don leírni a már mûködõ jó
készítésének fajtáit, a támo- gyakorlatainkat.
– Melyek a legfontosabb
gató tanácsadói szolgáltatásokat valamint a felkészülés feladatok a projekt zárása
intézményi kereteit, résztve- után?
võinek körét, létszámát, ütem– A program fenntarthatótervét.
sági-tartalmak meghatározása,
A projektbe bevont vala- és biztosítása.
mennyi pedagógus teljesítette
A projekt akkor válik igatovábbképzési, felkészülési kö- zán sikeressé, ha megkapjuk a
telezettségét.
végleges minõsítést, melynek
A referenciaintézményi elõ- alapján intézményünk minõsíminõsítési folyamat megtörtént.
tett referencia-intézmény lehet.
Igyekeztünk mások számáAz intézmény vezetése és
ra is bemutathatóvá tenni, az nevelõtestülete egyaránt elköadaptációhoz szükséges mó- telezett e szerepkörre.
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Számítógépeket kapott az óvoda Eredményesen zárult a rajzpályázat

Nagy segítség ez az intézménynek.
A Flextronics International keink számára fejlesztési leKft. mindig is törekedett arra, hetõséget jelent a technikai
hogy a körülötte élõ közössé- eszközökkel való ismerkedés,
geknek segítséget nyújtson. Az és a megnövekedett gépparkelmúlt hónapokban felszaba- nak köszönhetõen egyszerre
dult számítógépek adományo- nagyobb létszámban és szélezására került sor. Olyan intéz- sebb körben tudjuk használni.
ményeknek ajánlják fel a gé- A gyermekprogramok alkalpeket, amelyek tevékenységük mazásával ismereteiket bõvítoptimálisabb mûködésének el- jük, azoknak a gyermekeknek
engedhetetlen feltétele a meg- pedig, akik otthonukban nem
felelõ informatikai géppark, rendelkeznek számítógéppel
egyéni felzárkóztatást jelent –
de anyagi forrásaik szûkösek.
Ennek szellemében ado- mondta Schulz Béláné, az inmányozott számítógépeket a tézmény vezetõje, aki Németh
Kehidakustányi Deák Ferenc Rolandtól (Flextronics InterNapközi otthonos Óvoda szá- national Kft. Informatikai Oszmára is.
tály Desk Top Administrator)
– Így sikerül lecserélni az vehette át a gépeket az óvoelavult gépeket, és ezzel meg- dában a jelenlévõ gyermekek
könnyíteni az intézmény min- nagy örömére is.
dennapi munkáját. GyermeT.K.

A pelletüzem fejlesztése Beleznán
A magyarországi pelletgyártás egyik legnagyobb innovatív
kihívását oldotta meg a Pannon Pellet Kft. fejlesztése, a biomassza alapanyag-tároló és - manipulációs rendszer megépítése.
A projekt során egy 1018 m2 alapterületû, fedett, szilárd
biomassza (jellemzõen fûrészpor) alapanyag kezelésére alkalmas tároló és manipulációs rendszer épült a beleznai pelletüzem telephelyén.
A pellet fûrészporból nagy nyomáson préselt megújuló
energiaforrás. Az egyik legismertebb fajtája az egyre elterjedtebb fapellet, melyet fûtésre használnak.
A Nagykanizsához közel fekvõ Beleznán négy éve mûködik az üzem. A beruházást 2011 júniusban kezdték. A beruházás lehetõséget teremt a végtermék minõségének javítására, a minõség biztosítására, a gyártási folyamat energiaigényének optimalizálására és az alapanyag megfelelõ elhelyezésére, az idegenanyag leválasztására, valamint az idõszakos alapanyaghiány áthidalására is szolgál. A tároló-és manipulációs rendszerhez kapcsolódó tüzivíztározó megépítésével a projekt hamarosan lezárul.
A projekt alapadatai:
Nyugat-dunántúli Operatív Program „Telephelyfejlesztés”
címû komponense
Pályázat száma: NYDOP-1.3.1/D-10-2010-0073
A projekt címe: Regionális gazdaságfejlesztõ hatással bíró,
pelletgyártás céljára szolgáló, biomassza alapanyag-tároló és manipulációs rendszer kiépítése egy hátrányos helyzetû
kistelepülésen
Projekt helyszín: 8855 Belezna, Pellet major 1. 94/4
Megítélt támogatás: 51 262 467 Ft
Projekt összköltség: 102 524 935 Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2010.07.30
Támogatási szerzõdés hatályba lépése: 2011.04.15
Beruházás megkezdése: 2011. június 14.

,,Itt az õsz” címmel rajzpályázatot hirdetett a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
és Kehidakustány Község Önkormányzata a Deák Ferenc
Napközi otthonos Óvoda és a
Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és
Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolája alsó tagozatos
tanulói számára. A háromtagú
zsûrinek nem volt könnyû dolga, hiszen közel hatvan munka
közül kellett a legjobbakat
kiválasztania. Hosszas tanakodás után három pályázó az iskolából és szintén három az
óvodából került díjazásra. Egyegy alkotás különdíjban is részesült. A zsûrit Farkas Zsuzsa
amatõr fotós, Gellért Erzsi keramikus és Gergely János al-

kották. A kiemelt díjazottak
többek között az általuk felajánlott munkáknak is örülhettek. A díjátadón részt vett
Lázár István polgármester is,
aki kiemelten dicséretben részesítette a pályamunkákat beadó gyerekeket. Természetesen minden alkotó kedvû gyermek részesült apró ajándékban.
A díjazottak. Iskola: Simon
Klaudia 4.oszt., Kutasi Vera
4.oszt., Stenzel Bianka 4.oszt.
Különdíj: Nagy Ákos 1.oszt.
Óvoda: Németh Sára Nóra,
Katica csoport, Vajda Dávid,
Tulipán csoport, Csányi Eszter,
Tulipán csoport. Különdíj: Horváth Dorottya, Tulipán csoport.
A rajzok megtekinthetõk az
iskola aulájában.
T.K.

Közel 60 mûvet bírált a zsûri.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Tisztelt kutyatulajdonosok!
2013. január 1-jétõl a
115/2012.(VI.11.) kormányrendelet értelmében:
– minden 4 hónapos kor
feletti kutyát mikrochip-pel
kell ellátni
– csak mikrochipes kutyát
LEHET beoltani veszettség ellen.
Önkormányzatunk
helyben lehetõséget kíván biztosítani az ebek mikrochippel
történõ megjelölésére, az idõpontról és a helyrõl, valamint
a költség összegérõl tájékozatni fogjuk a helyi lakosságot.
Dr. Fehérváry György állatorvossal az egyeztetés folyamatban van.
Az egyedi állat-azonosítás
célját szolgálja a mikrochip,
amely az állatok nyakának bal
oldalába egy vastagabb tûn
keresztül kerül beültetésre,
egy rizsszemnyi méretû üvegkapszulában lévõ elektromágnesesen gerjeszthetõ ideiglenes adó-vevõ. Ez a detektor,
amellyel azonosítani tudjuk a
chipet, gerjeszti, és csak az
alatt a rövid idõ alatt (2-5 másodperc) detektálja is azt a 15
számjegyet, amelyet a chipbõl
érkezõ elektromos jelek alapján visszakódol. Tehát a chip
nem tartalmazza a gazda adatait, nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. Nem GPS,
hogy folyamatosan jeleket sugározzon és mûhold segítségével állandóan nyomon követhessünk egy kutyát.
A mikrochip behelyezésének lépései, valamint a hozzá
kapcsolódó adminisztrációs és
regisztrációs feladatok. Általános klinikai vizsgálat.
Annak ellenõrzése, hogy
az állatot korábban nem jelöl-

Kötelezõ lesz a chip.
ték-e már meg ISO11784 szerinti mikrochippel. Az ISOI
1784 szabvány szerinti mikrochippel már megjelölt állatba
újabb mikrochip nem helyezhetõ be.
A mikrochip szakszerû bejuttatása bõr alá. A szakszerûen kivitelezett egyedi megjelölés esetében a transzponder bõr alá való bejuttatását megelõzi a megjelölendõ
egészség-vizsgálata.
A behelyezendõ mikrochip azonosító számának ellenõrzése leolvasó készülékkel.
A beültetett chip adatait: a
kutya neve, szõrzete, színe,
ivara, szül. ideje, fajtája, a tulajdonos adatait az Állatfelvételi
Regisztrációs Adatlapon kell
rögzíteni, majd ezeket az adatokat egy internetes adatbázisba (www.petvetdata.hu)
regisztrálásra kerül.
Takács Lászlóné
körjegyzõ
Türje-Batyk

MEGHÍVÓ
A SZENVEDÉLYBETEGEK
TÁRSADALMI
BEILLESZKEDÉSÉT
SZOLGÁLÓ PROGRAMRA
A Zala Megyei
Szocioterápiás Intézmény
Kehidakustány
tisztelettel meghívja Önt
2012. december 13-án
17 órakor
(csütörtökön)
„Gyógyító agyag”
„Vándor” kiállítás és vásár
címmel megrendezésre kerülõ
programjára.
Helyszíne: Városi Mûvelõdési
Központ
Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
Program
2012. december 13.,
csütörtök
17.00 óra Köszöntõt mond:
Simon Anikó
Zala Megyei Szocioterápiás
Intézmény igazgatója
17.15 óra A kiállítást
megnyitja:
Dr. Halász Gabriella
Zala Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje

Vágom a fát…
Vegyesek a vélemények.
Nemrég Tüskeszentpéteren bõgtek a láncfûrészek. Egy üres,
fákkal, bokrokkal benõtt telken
megjelent mintegy 15 ember
fejszékkel, motoros fûrészekkel
is egy fehér furgonnal. Késõ
délutánig vágták a fákat. Nem a
vékonyabbakat, az elszáradtakat, hanem a legszebbeket.
A telektulajdonos feljelentést tett, megjelentek a rendõrök.
A vélemények megoszlanak.
Van, aki szerint biztonságosabb
lett a környék. Van, aki szerint
birtokháborítás és természetkárosítás történt.
A kivágott fákat odaajándékozták a kitermelõknek.
Dr. Tihanyi Ottó önkormányzati képviselõ szerint már

februárban felszólították a tulajdonosokat, hogy tegyék rendbe a területet, különben az õ
költségükön ezt megteszik.
Most ez megtörtént.
Göcsei-Turi Lindától, a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtóreferensétõl a következõ
tájékoztatást kaptuk az ügyben:
„A tüskeszentpéteri favágás
ügyében a Zalaszentgróti Rendõrõrs indított nyomozást 2012.
november 11-én kisebb értékre
elkövetett lopás miatt egyelõre
ismeretlen tettes ellen. A nyomozás eddigi adatai szerint
2012 november 11-én közel tíz
köbméter fát loptak el a tüskeszentpéteri erdõbõl. Az ügy
részleteirõl a nyomozás érdekei
miatt a késõbbiekben tudunk
tájékoztatást adni.”

Még tart a vizsgálat.

17.30 óra Vers:
Sárhelyi Erika: Hétköznapi
józanság,
elõadja Németh Katalin
17.35 óra Gondolatok a
mûvészetrõl, alkotásról
Varga István
Zalaszentgróti Városi
Mûvelõdési Központ
igazgatója
17.40 óra Maskara színjátszó
kör elõadása

Ha elolvasta, adja tovább!

2012. december 14., péntek
8.00 - 17.00 óráig a kiállított
termékek megtekinthetõk
és megvásárolhatók.
9.30 - 12.00 óráig ovisoknak
14.00 - 16.00 óráig
iskolásoknak
Korongozó játszóház
Horváth Csaba keramikus
vezetésével.
2012. december 15.,
szombat
8.00 - 17.00 óráig a kiállított
termékek megtekinthetõk
és megvásárolhatók.
Program szervezõje:
Zala Megyei Szocioterápiás
Intézmény
Kehidakustány, Kúria u. 7.
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Most már számolhatják a tyúkokat
Élen telel a Zalaszentgrót

Otthon érezte magát a Szentgrót Pókaszepetken.
Szeptemberi számunkban a tél… Számoljunk tehát! 14
Rózsa László, a zalaszentgróti meccsen 35 pontot szerzett a
focicsapat edzõje a következõ- csapat, 11 gyõzelmet aratott, 2
ket mondta, miután arról be- döntetlenje volt, s egyszer
szélgettünk vele, hogy együtte- szenvedett vereséget. 55 gólt
se hat forduló után az elsõ he- lõtt, s csak 6-ot kapott. Egyetlyen állt a megyei I. osztályú len ponttal elõzi meg a második Lentit, kilenccel a harbajnokságban:
– Egy régi szentgróti mon- madik Csesztreget.
dás szerint a tyúkokat mindig
– Izgalmas párharc váreste számolják.
ható tavasszal…
Nos, számolhatunk, hiszen
– Nem lefutott ez a bajbefejezõdött az õszi szezon, itt nokság. Noha a Szentgrót és a

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli
húsfajta süldõk eladók

Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

www.zalatajkiado.hu

Nagyszerûen zárta az õszi szezont Rózsa László csapata.
Lenti meglépett a többiektõl,
– Nem lehetne további táde lehetnek változások. A mogatókat szerezni? Az õszi
Csesztreget, a Zalalövõt, a Sem- elsõ hely jó ajánlólevél…
jénházát és az Egervárt nem
– Most kezdõdnek a tárgyalehet könnyedén venni.
lások ezzel kapcsolatban. Késõbb
– Milyen változásokra kellene errõl beszélnünk. Egygondol?
elõre csak azt szeretném mon– Az ellenfelek jobb költ- dani, hogy köszönet az önkorségvetéssel dolgoznak. Mi nem mányzatnak, a klub vezetõinek,
vagyunk ebbõl a szempontból a szurkolóknak a támogatásért.
az élcsoportban. Idén elma- S persze gratulálok fiatal csaradt a TAO-pályázat beadása, s patunk valamennyi játékosáez hátrányt jelent a riválisokkal nak, hiszen olyan õszi teljesítszemben. Egyetlen jelentõs tá- ményt nyújtottak, amire régen
mogatónk az önkormányzat, volt példa a megyei labdarúde az õ lehetõségei is kor- gó-bajnokság elsõ osztályában.
látozottak.
-e-

