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A zalacsányiak több éves kívánsága vált valóra
Rendõri irodát adtak át a településen
A rendõri munka hatékonyságának javítása érdekében
irodát létesítettek a rendõrség
körzeti megbízottja számára
Zalacsány Polgármesteri Hivatalának épületében.
A lakossági kezdeményezések, a meredeken növekvõ,
fejlõdõ helyi idegenforgalom,
a nagyszabású elitsport-célú
fejlesztések,
Kehidakustány
fürdõhely közelsége, valamint
a közigazgatás átszervezése
mind-mind oda hatottak, hogy
a rendõrség és a területi önkormányzat elérkezettnek látta
az idõt egy rendõri, körzeti

megbízotti (kmb.) iroda megnyitására. A fejlesztést nem
annyira a bûnügyi helyzet,
mint inkább a prevenció lehetõsége indokolta. Az állami
szervek elhatározását jelentõsen megkönnyítette, hogy –
Zalacsány Község Önkormányzatának köszönhetõen
– a megfelelõ irodahelyiség a
polgármesteri hivatal épületében adott volt, s a helyi viszonyokat jól ismerõ, tetterõs körzeti megbízott rendõr, Kövér
Miklós fõtörzsõrmester is szolgálatra készen rendelkezésre
állt. Az anyagi-technikai feltéNagy Lászlóné és dr. Fülöp Valter az avató ünnepségen.

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
decemberi ajánlata!
MINDEN SZEMÜVEGKERET

50% engedménnyel
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás
minden csütörtökön 14 órától.
Idõpont-egyeztetés: személyesen vagy telefonon.
Szemszárazság kezelése alternatív módszerekkel.
Multifokális lencsék árából -25%.
Kontaktlencsék diákigazolványra 20% kedvezménnyel kaphatók.
Esti és éjszakai vezetéshez lencsék -10%
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely!
Boldog ünnepeket kívánunk!
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

telek megteremtésének terheit
döntõen a helyi önkormányzat
és a rendõrség viselte.
November 26-án délelõtt
10 órakor került sor a körzeti
megbízott irodájának ünnepélyes átadására. A Himnusz
meghallgatása után dr. Fülöp
Valter ezredes, Zala megye

rendõrfõkapitánya rövid megnyitó beszédében az állandó
rendõri jelenlét és elérhetõség fontosságát hangsúlyozta,
s elégedettségét fejezte ki, hogy
két héten belül Zalacsány a
harmadik község, ahol körzeti
megbízotti irodát nyitottak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Az Államreform Operatív Program keretében támogatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a megye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei tervezési folyamatok?
– Önkormányzatunk elkészítette a megyei területfejlesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fórumokat tartottunk a járásszékhelyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi minisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a megyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.
– Melyek a koncepció legfontosabb üzenetei?
– A szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emelkedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármûipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fejlesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források hatékonyabb felhasználása, valamint egy vidéki kis- és középvállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepüléseket is szolgálhatja.
– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

Manninger Jenõ
dokumentumok elkészítésének pénzügyi forrását?
– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészítésére.
– Miként alakul a tervezés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?
– A közgyûlésnek 2014ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési programokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város kivételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkormányzat. A terület- és településfejlesztési operatív programban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is készülnek a megyei tervek. Jelenleg a következõ projektcso-

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.

magok kidolgozása zajlik: Zalai Integrált Gazdaságfejlesztési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gazdaságfejlesztési-, Zalai Vállalkozásfejlesztési-, Zalai Foglalkoztatási Együttmûködési-, Zalai Közösségerõsítõ Projektcsomag.
– Milyen források juthatnak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?
– A terület- és településfejlesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd forint, a kistérségekbe 11,8 milliárd forint, a megyei önkormányzati fejlesztések megvalósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe összesen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig természetesen a további operatív
programokból is jelentõs források hívhatók le a megyei fejlesztések megvalósítására.
– Mire várható a területfejlesztési dokumentumok elkészülése?
– Az elnyert ÁROP pályázat alapján a tervezési feladatokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek közül a területfejlesztési koncepció már elkészült, a területfejlesztési program véglegesítése pedig 2014. I. negyedévében várható. Az elkészített dokumentumok folyamatosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

Színjátszók találkozója Zalabérben
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet rendezésében november
23-án Zalabérben tartották a
zalai amatõr színjátszók találkozóját, mely nemzetközivé
vált, Lendváról is érkeztek
fellépõk.
– Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, hogy ilyen programnak adhatunk helyet, ami
helybéli csoportunknak, a Lépcsõs Theatrumnak is elõrelépést jelent. A csapatok számára nem szokványos találkozó
ez, hiszen a szakmai zsûri tagjai instrukciókkal, tanácsokkal
látják el a szereplõket. Az õsz a
találkozók hónapja az volt nálunk, egy hónapja idõseket kö-

szöntöttünk, két hete népi értékek mûvelõi gyûltek össze –
számolt be Zsuppán József,
zalabéri polgármester.
A településen a Generációs
Parkban december elsején indult az adventi forgatag, december 28-án téli túrát szerveznek, ami egy kicsit megmozgatja az ünnepek alatt jóllakott résztvevõket. A pakodi
hegyig tartó túra alatt teával,
forralt borral kínálják a résztvevõket, a szõlõsgazdák pincéi
melegedõként tartanak nyitva.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

A Lépcsõs Theatrum mûsora is megkacagtatta a jelenlévõket.
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Országos szinten is elismerték a Türjei Faluvédõ Egyesületet
„Az Országos Polgárõr
Szövetség (OPSZ) elnöke a polgárõr mozgalomban végzett
tevékenysége elismeréseként
Simon Tamás polgárõrt a Polgárõr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesíti” – olvasható az oklevélen,
melyet a megyei polgárõr szövetség elnöke adott át a Türjei
Faluvédõ Egyesület elnökének.
– Személyemen keresztül
az egész egyesületet ismerték
el – mondta a polgárõr szervezet vezetõje, amikor gratuláltunk a kitüntetéshez, majd
folytatta: – Az az igazság, hogy
Türje község közbiztonsági és
vagyonvédelmi kihívásai nagyobbak a megyei átlagnál, így
a mi polgárõreink bizony nehezebb körülmények között
teljesítik az önként vállalt feladataikat.
A türjei önkéntesek – amint
errõl 2011-ben, a 20 éves évfordulón beszámoltunk – már
az Országos Polgárõr Szövetség megalakulása elõtt egyesületbe szervezõdve segítették
településük rendezvényeit, felügyeltek a lakosság személyi és

vagyoni biztonságára. 2005-tõl
tagjai az országos szövetségnek, Simon Tamás pedig közel
3 éve áll az egyesület élén.
Tagságuk létszáma most 20 fõ,
heti beosztásban járõröznek,
biztosítják a rendezvények
rendfenntartását, a közlekedés, parkolás zavartalanságát,
de személyes kéréseknek is
eleget tesznek, ha valaki jelzi,
mikor kell a portáját kiemelten megfigyelni. Munkájukkal elégedettek a községben,
a vezetõnek adott elismerés
pedig jelzi, országosan is eredményesnek tartják mûködésüket.
– Mennyiben javultak az
utóbbi években az önkéntes
tevékenységük feltételei?
– A 100x100-as programban 2-szer sikerrel pályáztunk,
amibõl technikai eszközöket
vásároltunk, mint például figyelõ kamerát, fényképezõ gépet, telefonokat. Munkánkat
lényegesen megkönnyíti a rendõrséggel és a mezõõrrel való
jó, együttmûködõ kapcsolat.
Szeretném, ha a létszámunk
gyarapodna, hiszen mindenki-

Alapítványi bál

nek érdeke a település biztonsága, vagyonvédelme.
– Ismertesse olvasóinkkal,
hogy mi az a 100x100-as
program!
– A „100x100 Biztonság” elnevezésû program az Országos
Polgárõr Szövetség kiemelt
bûnmegelõzési
mintaprogramja, mely várhatóan a 2013.
január 1-tõl 2014. december
31-ig terjedõ idõszakban fut le.
A program célja többek között
az átlagtól eltérõ közbiztonsági
kihívásokkal rendelkezõ településeken (településrészeken)
hozzájárulni az életminõséget
javító közbiztonság fenntartásához, ennek érdekében elnyerni a Belügyminisztérium
és más együttmûködõ szervezetek, valamint az állampolgárok kiemelt támogatását. Az
OPSZ, a megyei szövetségek és
egyesületek hatékony munkáján keresztül hozzájárulni az
egyenlõtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és
elfogadtatásához. Cél továbbá
a polgárõrség népszerûsítése,
elismertségének fokozása, a
polgárõr egyesületek számának és létszámának növelése.
Tekintettel arra, hogy Zala
megyében Türje község és környéke fokozott kihívásokkal
szembesül, így a Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége

Simon Tamás
községünket is javasolta a
„100x100 Biztonság” programban való részvételre.
A türjei polgárõrök tevékenységét, a polgárõrök közösségi elhivatottságát a lakosság
is elismeri. Valószínûleg ennek
(is) tudható be, hogy Simon
Tamást beválasztották az újonnan, november 17-én választott
türjei önkormányzat képviselõ
testületébe.
Nagy Ferenc, az idõközi
választáson nemrég bizalmat
kapott új türjei polgármester
kinyilvánította, hogy a civil
szervezeteket – beleértve a
polgárõr egyesületet is – a
képviselõ-testülettel egyetértésben legalább az eddigi
szinten támogatni kívánja.

A zalacsányiak több éves kívánsága vált valóra
Rendõri irodát adtak át a településen

A Zalaszentgróti Shotokan Karate Egyesület alapítványi bált rendezett október
12-én.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki

rendezvényünk sikeres lebonyolításához felajánlásával, munkájával hozzájárult!
Ezzel is segítették egyesületünk mûködését.
Karate Egyesület

www.zalatajkiado.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Lászlóné polgármester asszony, miután üdvözölte
a megyei rendõrfõkapitányt,
továbbá dr. Horváth István
alezredest, Keszthely rendõrkapitányát és Kozma István r.
fõhadnagyot, a Zalaszentgróti
Rendõrõrs parancsnokát, elmondta: a település lakosságának több éves kívánsága vált
valóra a kmb. iroda létesítésével, hiszen a polgármesteri
hivatal építésekor már kialakították a megfelelõ helyiséget. Kifejtette, hogy a lakosság
és a rendõrség közti napi kapcsolat az iroda révén tovább
fejlõdhet. Örömét fejezte ki,
hogy Kövér Miklós rendõr fõtörzsõrmester, aki több éve a
falu teljes megelégedésére vé-

gezte körzeti megbízotti munkáját, ezentúl Zalacsányban kezdheti és teheti le a szolgálatot,
adminisztratív munkáit helyben
végezheti, a nap minden órájában elérhetõ lesz számukra. Végezetül megköszönte a megyei
rendõri vezetés és Széles Gábor nagyvállalkozó támogatását.
A helyi kisiskolások rövid
mûsorát követõen, a nemzeti
szalag ünnepélyes átvágásával
megkezdhette mûködését az
új, kifejezetten kulturált körülményeket biztosító, rendvédelmi szolgálati hely. A csípõs hideg ellenére szép számú helyi
lakos, érdeklõdõ kísérte figyelemmel az eseményeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Széles Gábor is.
(volant)
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Hévízi városvezetõk Kínában
Az élénkülõ magyar-kínai
kapcsolatok jegyében komoly
tárgyalások zajlottak a napokban Kínában.
A gazdasági kapcsolatok élénkítésérõl tárgyalt Pekingben és
Sanghajban Szijjártó Péter, a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos, ugyanebben az idõben a két városban a turisztikai
és kulturális együttmûködés továbbépítésének lehetõségeirõl
folytatott tárgyalásokat Papp
Gábor, Hévíz polgármestere.
Papp Gábor Sanghaj Xuhui
kerülete vezetésének meghívására érkezett ide, s egy korábbi
tárgyalás eredményeként megvalósult fotókiállítást nyitott
meg a város legnagyobb kulturális intézményében.
A tárlaton Bakonyi Bence
fotográfus munkáin keresztül
mutatja be hazánk két kiemelkedõ városát: a fõvárost, Budapestet, valamint az európai és
világviszonylatban is híres Hévízi-tavat, ugyanakkor Hévíz
város turisztikai szempontú
bemutatására is vállalkozik. A
kiállítást a polgármester dr.
Schmitt Pál nemrég kinevezett
kínai fõkonzullal nyitotta meg.
Az esemény fontosságát növelte, hogy annak keretében Kepli
József János hévízi alpolgármester és Wang Hongzhou, a
Xuhui kerület vezetõ helyettese kulturális megállapodást
írt alá a kínai kerület és a hévízi Festetics György Mûvelõdési
Központ közötti együttmûködésrõl, melynek további lépéseként gyermek rajzpályázatot
hirdetnek meg a felek késõbb
egyeztetett témában, s a kapcsolatok részeként gyermekek
kölcsönös utaztatására is nyílna lehetõség.
A kiállítás szereplõi mindezek mellett részt vettek az
egykori magyarországi, besztercebányai születésû Hudec
László építész tiszteletére elnevezett kulturális központ
avatásán. A felújított házban
ezen alkalomból leplezték a
magyar építész mellszobrát.
Papp Gábor polgármester
úgy fogalmazott: óriási megtiszteltetés Hévíz számára,
hogy ezen az eseményen képviseltethette magát, s magyarként is hatalmas büszkeség
volt az avatáson hallgatni a magyar építész méltatását, akit jól
érzékelhetõen Kínában is nagy
becsben tartanak.
Az ötnapos kínai tartózkodás alatt a hévízi városvezetõk

Pekingben is folytattak tárgyalásokat. Látogatást tettek a közelmúltban kinevezett Báthori
Béla pekingi fõkonzulnál és
Csath Erika migrációs ügyekért felelõs attasénál, ahol a
tárgyalások során ismételten
napirendre került a kínai turisták vízumhoz jutása megkönynyítésének kérdése, valamint a
keleti országból érkezõ turisták vendégéjszaka számának
növeléséhez kidolgozni kívánt
csomagok összeállításának, kiajánlásának témája.

A kiállítás megnyitóján Papp Gábor.

2013. november
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Tiszta lappal szeretné kezdeni a munkát

Nagy Ferenc lett Türje új polgármestere
Szeptember elején Türjén
úgy gondolta a képviselõk egy
része, hogy egyetértés nélkül
nem lehet a falu ügyeit irányítani, intézni, ezért önfeloszlatásról döntöttek, így idõközi
választást kellett kiírni. A voksoláson a polgármesteri tisztségért két, a hat képviselõi helyért 14 jelölt indult. A 14 képviselõjelölt közül öten eddig is
tagjai voltak a testületnek. A
november 17-én tartott idõközi választáson az 1400 választásra jogosultból a polgármester-jelöltekre 756 fõ voksolt:
Nagy Ferenc 398, Mlinárik
László, az eddigi településvezetõ 358 szavazatot kapott.
Nagy Ferenc, a sportegyesület
alelnökeként is tevékenykedik,
s a vasárnapi, idegenbeli mérkõzés után értesült az eredményrõl. A hivatali munkába hamar belevetette magát, elsõ hetét követõen beszélgettünk vele.
– Három éve indultam elõször polgármester-jelöltként,
1998-ban megválasztottak képviselõnek, de egy év után le
kellett mondanom, mert a
tisztségem összeférhetetlen volt
a munkámmal. Agrármérnök
végzettségem van, idáig a
keszthelyi járási hivatalnál 25
település falugazdászaként dolgoztam. Nem vetett vissza a
2010-es választások eredménye, úgy tekintettem, mint egy
visszajelzést az emberektõl.
Akkor megoszlottak a szavazatok, mert öten voltunk jelöltek, most ketten. Voltak kételyeim a munkahelyem, illetve
feleségem több éves képviselõi szerepvállalása miatt is, de a
háttérbõl támogattak és meg-

gyõztek. A türjeiek feleségemet újraválasztották, de elfogultság nélkül kívánunk együtt
dolgozni. Mindkét oldalnak
félre kell tennie a sérelmeit,
tiszta lappal szeretném kezdeni a munkát. Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a türjei választók támogatását – mondta elöljáróban Nagy
Ferenc, aki állását feladva, fõállású polgármesterként kíván támaszkodni a településen élõkre.
Az új önkormányzat alakuló ülését november 26-án tartotta. A testületbe három korábbi és három új képviselõ
került be. Nagy Ferenc munkáját önkormányzati képviselõként Szabó István, Köllisné
Bubernik Andrea, Nagyné
Szabó Éva, Pacsi Krisztián,
Simon Tamás és Balázs Lajos
segíti. Az újdonsült polgármester a településen öt évre tervez(ne), mely idõszaknak egyfajta próbája lehet a jövõ októberig tartó 11 hónap, amikor
a munkát el lehet kezdeni, de a
megvalósításhoz több idõ kell.
Tervei közt szerepel a civil
szervezetek nagyobb megbecsülése és hatékonyabb támogatása, s szeretné a mûvelõdési
házat is felújítani.
– A település a kormány
adósságátvállalásnak köszönhetõen gazdaságilag jól áll, az
utóbbi idõben pályázatokon
nem vett részt, költségvetési
hiány sincs. A falu képén nem
látszik, de az utóbbi három
évben jelentõs fejlesztés nem
történt. A mûvelõdési házban
folyamatosan jönnek a problémák, a parketta rohad, a konyhára is régóta ráférne a fel-

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület november
15-én Zalaegerszegen, a Csány László
Közgazdasági Szakközépiskolában több
mint száz résztvevõvel munkavédelmi vetélkedõt rendezett. A jó hangulatú
vetélkedésen a munkavállalók csapatai
mellett a megye középiskoláiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ munkanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a Flextronics International
Kft. dolgozói, a tanulók vetélkedésében a Keszthelyi Köz-

gazdasági
Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.
Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A rendezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból valósult meg.

Nagy Ferenc egyelõre 11 hónapra kapott megbízatást.
újítás. 2011-ben a testületnek
csak egy része szerette volna
pályázattal felújítani a tetõszerkezetet, ablakok cseréjét, belsõ
felszerelések korszerûsítését.
Idén már benyújtották a pályázatot, de sajnos sikertelenül. A felújítás elengedhetetlen, most éppen a 200 literes
fõzõüst lyukadt ki, ami 2 millió
forintba kerül. Az egyházzal
együttmûködve pályáznánk a
mûemlék templom külsõ-belsõ felújítására is – vázolta a
terveket Nagy Ferenc, aki falugazdászként jó kapcsolatot alakított ki a térség településeivel, és látott olyan ötleteket, melyeket Türjén is hasznosítana.
A településen sok a munkanélküli, ezért minél jobban
szeretnék kihasználni a most

félszáz fõt foglalkoztató közmunka program adta lehetõségeket. Az év hátralévõ részében új traktor beszerzését tervezik, mellyel a hóeltakarítás,
földmunkák,
szemétszállítás
helyzete tartósan megoldódna.
Január elsejétõl a házi segítségnyújtás bõvítését és ingyenessé tételét tervezik. Tervezték a régi gondozóház újraindítását, erre a törvényi változások miatt nem kaptak engedélyt, de szeretnének megoldást találni. A karácsony közeledtével több közös program
várható: ünnepélyesen köszöntik a 2013-ban született gyerekeket, és a mûvelõdési házban
ünnepi mûsorral várják a karácsonyt.
Pataki Balázs
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„Járjuk szaporán ezt a táncot”
Táncház és tollfosztás Tekenyén

Az érdeklõdõket Laskay Annamária tanította a tánclépésekre.
Tollfosztóban voltam az este címmel majd' egyéves programsorozat indult november
9-én Tekenyén. A jó közösségi
életével példát mutató településen újabb programot jegyezhetnek fel naptárukba a falubeliek. Az estébe nyúló programon már a Zala Zenekar által
kísért délutáni táncházra, közös népdaltanulásra is megtelt
a faluház terme, majd ki-ki a saját párnájába fosztotta a tollpihét.
– A helyi gyerekekkel, szülõkkel, nagyszülõkkel két évvel

ezelõtt már voltak hagyományõrzõ kezdeményezések a faluban. A gyerekek egyre kevesebbet tudnak a népszokásainkról, az iskolában kevés
ének- és néptáncóra van, s úgy
gondoltam, hogy ennek apropóján indítsunk a faluban egy
olyan kezdeményezést, ami
ezeket a környékben feleleveníti. Nagy segítségemre van a
szervezésben mentortanárom,
ifj. Horváth Károly, akitõl a
gyerkõcök is sokat tanulhatnak. Örömteli, hogy ennyien

eljöttek, s fontos, hogy a gyerekek a mai modern, rohanó
világban is ilyen értékek mellett növekedjenek fel – emelte
ki Laposa Julianna, a program
ötletgazdája, aki az Összefogás
Tekenyéért Alapítvány támogatásával vágott neki a pályázatírásnak. Sikerrel pályáztak a
Leader-programban a Tekenye
kulturális öröksége a jelenkor
kihívásainak tükrében címmel,
így minden hónapban szeretnének egy-egy népszokást feleleveníteni. A Márton-naphoz
közeledvén elsõ alkalommal
népdal, táncház és tollfosztás
szerepelt a programban.
– A legközelebbi rendezvényünk január 11-én lesz, ahol a
Magyar Kultúra napjára készülünk fel, majd farsangi, húsvéti, pünkösdi programokat is
tartunk. A programsorozatot
kilenc részesre terveztük, zárásként 2014. november 30-án
szeretnénk egy területi népdalversenyt rendezni, amelyre
már most tanuljuk a dalokat.
Nagymamámtól is rengeteg
népdalt tanultam, így nem
akartam elhinni, hogy az én falumnak nincsen hagyománya.
A pályázatom gyûjtõmunkát is

tartalmaz, melyben a településen élõ nagyszülõktõl szeretnénk összegyûjteni a helyiek
által kedvelt népdalokat, szokásokat – fejtette ki Laposa Julianna, aki a Zala Zenekar
prímásaként is ápolja a megye
énekes és hangszeres hagyományait.
A pályázat részeként szeretnék a programokat, szokásokat az utókor számára is megörökíteni, melyhez a beadványban videókamerát is igényeltek. Szintén a beadvány részeként varratnak a gyerekeknek
viseletet, melyben a helyi ünnepeken egységesen jelenhetnek meg. Szinte minden alkalommal szerepel majd néptánc
és népdal a programban, s a
gyerekek a különbözõ tájak
mozgásformái mellett megismerhetik a népi hangszereket
is. A településen már készülnek a decemberi népszokásokra, így a lucázás, kántálás, regölés, vízkereszt kifejezések
eztán már évrõl-évre ismerõs
hagyományként térnek vissza.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Tájház az elérhetõ múlthoz
A tavasszal megkezdett
munka, mely a „Kehidakustány múltja a jelenben” elnevezésû projekthez kapcsolódik
az elsõ tervezett ütem végére
ér. A Hunyadi utcában található, 1900-as években épült parasztház az örökösöktõl történõ megvásárlás után került a
település tulajdonába. A ház és
a hozzá kapcsolódó terület
erõsen elhanyagolt és rossz állapotban volt. A felújítás tehát
elengedhetetlenné és idõszerûvé vált. A felújítással párhuzamosan a funkcionális hasznosíthatóság is megjelent a tervezésben.
Az önkormányzat, a Kehidakustányi Turisztikai Egyesülettel közösen a település
múltban keletkezett értékeinek megóvásában, bemutathatóvá tételében közös célt fogalmazott meg. Az elgondolást
tett követte, mely során a tájház berendezésének restaurálása, belsõ tereinek felújítá-

Felújítás elõtt… és után.
sa után állandó helytörténeti kiállításnak ad helyet az
épület.
A fejlesztés során az értékmentés mellett, értékközvetítés is célkitûzés. A vidéki élet
bemutatása, a magyar identitástudat erõsítése a legfontosabb eleme a fejlesztésnek. A
helyi közösség tagjai munkájukkal eddig is fontos tevékenységet végeztek az állag-

megóvási munkákkal. A kivitelezés során teremtett érték megóvása is fontos, ezért a megfelelõ vagyon-, tûz-, illetve épületvédelem is kiépítésre kerül.
A felújítás során kialakításra kerül egy helytörténeti kiállítás, melynek elsõdleges célja a térség, a falusi ember mindennapjainak bemutatása. A kialakuló épületben és a hozzá
kapcsolódó területen lehetõ-

ség nyílik egy új turisztikai látványelem megjelenésének, bõvül a helyi, térségi épített mûemlékek száma. A terület alkalmassá válik célzott animációs
foglalakozások megtartására is.
A helyben és a térségben tevékenykedõ népi iparmûvészek,
helyi termelõk részvételével a
helyi termék széles skálája
jelenhet meg a késõbbiekben.
H.K.
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A kis lurkók a középpontban
Sümegcsehi egységes óvodája, bölcsõdéje
Amint korábban már hírt
adtunk róla, a Sümegcsehi Lurkó Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsõdében folyó kiemelkedõ
szakmai munkát 2013-ban az
Emberi Erõforrás Minisztériuma Brunszvik Teréz díjjal ismerte el, melyet Pap Jánosné
Kulcsár Beáta óvodavezetõnek adományoztak.
A „Lurkó” ovi ismertsége és
vonzereje folyamatosan nõ, ebben az évben a negyven kisgyerekbõl 19-en bejárók 8 környezõ településrõl. A sümegcsehi óvoda után egyetlen
gyermeket sem visznek más
község iskolájába a szülõk, s ha
egy gyermekük itt járta az ovit,
a kisebb testvéreket is ide
iratják.
Az intézmény szükségességét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a gyermeklétszám
átlaga – a megnyitástól napjainkig eltelt 38 év alatt –, a
demográfiai hullámvölgy ellenére megtartotta a 34 fõs átlagot. Az óvoda az utóbbi negyedszázad alatt sokat fejlõ-

dött, modernizálódott, s a változó, törvényi, adminisztratív,
szervezési stb. körülményekhez is jól alkalmazkodott. Ebben a községi önkormányzat is
komoly segítséget nyújtott.
Igen nagyra értékelendõ a szülõk tevõleges támogatása is,
akik gyakran társadalmi munkával, esetenként adományokkal járultak hozzá az óvoda és
berendezéseinek folyamatos
korszerûsítéséhez.
– Mindez azonban csupán
anyagi-tárgyi elõfeltétele volt a
meleg, családias légkörnek,
ami nélkül nem lehet egészséges lelkû és tudatú emberkéket nevelni. S itt ki kell emelni
Szabóné Nagy Erzsébet iskolai
igazgatónõ meghatározó szerepét, aki nem csak a gyerekek jó
közérzetére figyelt mindenkor,
hanem gondja volt a nevelõtestületben a barátságos és
kollegiális munkakapcsolat kialakítására és megõrzésére is –
mondja az óvodavezetõ, Pap
Jánosné Kulcsár Beáta, majd
folytatja:

Hét szentgróti érem

Kapocsi Bence akció közben.
A Shotokan Dojok Szövetsége Balatonalmádiban rendezte meg a 2013. évi Almádi
Kupát. Ezen a nemzetközi versenyen 2 ország, két stílusszövetség, 12 város, 157 gyermek,
kadet és felnõtt korú versenyzõje indult, életkor és három
tudásszint szerinti csoportban,
köztük a Zalaszentgróti Shotokan Karate SE csapata. A verseny különlegessége, hogy a
küzdelmek súlycsoport megosztás nélkül zajlottak.

A város csapata eredményes volt, hiszen ebben a nagyon nagy létszámú és erõs
mezõnyben négy versenyzõnk
összesen hét érmet szerzett.
Eredmények. Formagyakorlat: Hetényi Milán (arany),
Komlósi Dominik, Kapocsi
Bence (ezüst).
Küzdelem: Komlósi Dominik (arany), Kapocsi Bence
(ezüst), Török Eszter, Hetényi
Milán (bronz).
-k-

Játszva tanulnak, fejlõdnek a kicsik.
A változások sorában meg- adást a sümegcsehi gyerekeknek.
Kiemelkedõ a szülõk és az
említendõ, hogy 2009-ben bölcsõdei ellátással egészült ki az óvodai nevelõk együttmûködéintézmény tevékenysége. Így se, ami a Pap Jánosné óvodajött létre a Sümegcsehi Lurkó vezetõ által kimunkált iskola
Óvoda és Egységes Óvoda-Böl- elõkészítõ program (a 10 hócsõde, mely a legújabb, tör- napos „Lurkó program”) követvényi szabályozásoknak megfe- kezetes megvalósításának is
lelõen, 2013. januárjától ismét záloga.
2009-ben a TÁMOP 3.1.4-08/2
a Fazekas József Általános
Iskolától független szervezet- pályázat révén lehetõvé vált a
kompetencia alapú óvodai
ként mûködik.
Az óvodában jelenleg 4 fõ- program bevezetése. 2011-ben
iskolát végzett óvónõ, 2 szak- az iskolával együttmûködve, a
képzett dajka neveli a gyerme- TÁMOP 3.1.7 pályázat segítsékeket és egy kisgyermek gon- gével megkezdõdött az un.
dozó foglalkozik a bölcsõdé- referencia intézménnyé válás
sekkel. 2000-ben egy fõ óvoda- programjának végrehajtása. Enpedagógus elvégezte a nyelv- nek keretében került kimunkáés beszédfejlesztõ pedagógus lásra 2 jó gyakorlat, a „Lurkó
szakot, mely megalapozza a Iskola-elõkészítõ Program” és
magas szintû, innovatív fejlesz- a „Közösen Könnyebb Óvodatõ munkát. Ezen túl, már tíz iskola Átmenetet Segítõ Progéve, heti egy alkalommal logo- ram”. A Sümegcsehi Lurkó
pédus is foglalkozik a beszéd- Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsõde szellemi termékének
hibás növendékekkel.
Jól berendezett, szép ját- állami minõsítése és elfogadászótéren folyik a mozgásfej- sa a közeljövõben várható.
A tapasztaltak alátámasztlesztés, drámapedagógiai módszerekkel, különbözõ témákat ják és igazolják Sümegcsehi
felölelõ egy hetes projektekkel Önkormányzatának álláspontjátszva tanulnak, fejlõdnek a ját, miszerint a jövõ legbiztokicsik. Alapítványi támogatású sabb befektetése a fiatalok okkirándulásaikra szülõkkel, test- tatásának, nevelésének támovérekkel együtt vagy százan gatása. Pap Jánosné, Kulcsár
mentek a gyõri és a veszprémi Beáta célja továbbra is a peállatkertbe, a Pápai Pegazus dagógiai munka magas színvoSzínház már három alkalom- nalának megtartása.
mal tartott bábszínházi elõ(bé)

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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További eredmények a szemétszállítás árának csökkentésében

Megszületett a megállapodás.
Mint lapunk korábban már
beszámolt róla, a kormány
júliusi rezsicsökkentése során
a víz, a csatorna, a hulladék-

szállítás, palackos gáz, szennyvízszippantás és a kéményseprés díját mérsékelték hazánkban. Sok helyen azonban

a szemétszállítási számla mégis
magasabb összeget tartalmazott, mert egy európai uniós
jogszabálynak megfelelõen át
kellett térni a kétheti szemétszállításról az egyhetire.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ közbenjárására több településen azonban
mégis sikerült visszaállítani a
kétheti kukaürítést, hiszen sok
esetben nem indokolt a gyakoribb szemétszállítás.
– A polgármesterekkel, valamint a Zalaispa vezetõjével,
Bali Józseffel egyeztetve megszületett a megállapodás. – tájékoztat Manninger Jenõ. – Így
eddig tíz zalai településen végre érvényesülhet a kormányzat
azon szándéka, hogy a családok valóban kevesebbet fizessenek a szemétszállításért:
Döbröce, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbõ, Óhíd,

Szalapa, Sümegcsehi, Sénye és
Zalaszentlászló településeken
számíthatnak a csökkenetett
számlákra. Ráadásul a díjakat
is sikerül úgy alakítanunk,
hogy július 1-tõl visszamenõen
érvényesüljön ez a kedvezmény, amelyet a lakosság januári számláján írnak majd jóvá. Január hónapban így több
ezer forinttal kevesebbet fognak fizetni a szemétszállításért. Ezúton is szeretném minden együttmûködõ félnek
megköszönni a segítõ hozzáállását – fogalmaz az országgyûlési képviselõ.
Mindez idõ alatt a kormány véghezvitte a harmadik rezsicsökkentést is, amelynek köszönhetõen november
1-tõl újabb 11 százalékkal kevesebbet fizetünk a gáz, az
áram és a távhõ-szolgáltatásáért.

Harmadszor találkoztak
Dalos találkozó Zalabérben
A zalabéri Búzavirág Népdalkör néhány évvel ezelõtt
elhatározta, hogy a szûkebb
környezetébe tartozó népdalköröket, dalköröket, énekegyütteseket hagyományteremtõ szándékkal meghívja egy
közös együttlétre, „népi értékeink megõrzésére”. Immár
harmadik alkalommal rendezték meg Zalabérben november
9-én a Népi Értékeket Õrzõk
Találkozóját. Az eseményen
Türjérõl a Hétszínvirág Énekegyüttes, Pakodról a Margaréta Dalkör, Pókaszepetkrõl
a Vadkörtefa Énekkar, Zalaszentlászlóról a Mákvirág Nép-

dalkör, Zalaszentgrótról a Városi Kamarakórus, Zalabérbõl
pedig a Búzavirág Népdalkör
és a Lépcsõs Teátrum vett részt.
A szereplõk az elõadásaikon keresztül megmutatták,
hogy az eltelt egy esztendõ
alatt mennyit fejlõdtek, menynyi új népdallal színesítették a
repertoárjaikat. Az elért eredményeiket, sikereiket – mint
azt hallottuk a mûsorvezetõktõl – a dalcsokrokon keresztül
megosztották a közönséggel és
egymással is. Ebben az évben a
zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör és a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus elsõ alka-

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
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,
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A házi- és ötletgazda Búzavirág Népdalkör.
lommal volt a rendezvény szervezéséhez. Elsõsorban Zarésztvevõje.
labér Község ÖnkormányzaA találkozó lehetõséget te- tának és a ZalabÉrték Egyeremtett arra, hogy a résztvevõ sületnek, de természetesen a
csoportok kapcsolatait meg- falu közösségének is, amely
erõsítse, valamint kötetlen for- önkéntes munkával és felajánmában – vacsoraasztal mellett lásokkal segítette a közös cél –
– szakmai és közösségi tapasz- népi értékek megõrzése és
talatcserérére is mód volt. A továbbadása – megvalósulását.
népdalcsokrok, népdalfeldol- A programot vidám nótázás és
gozások, amelyeket a fellépõk táncmulatság zárta.
nyújtottak át a hallgatóságnak,
Körmendy Marianna
szívet-lelket melengetõ érzést
keltettek ezen a borús, esõs
novemberi szombaton. A Lépcsõs Teátrum elõadása pedig
keresünk a megye minden részébõl!
megtöltötte a termet kacagással.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
A mûsoros délután zárása8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
ként a csoportok emléklapot
vehettek át. A program fõ
szervezõje a zalabéri Búzavirág
Népdalkör pedig köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
hozzájárultak a találkozó meg-

Hirdetésszervezõket
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Idõseket köszöntöttek Batykon
Helyére került a templom „sisakja”
Batykon több mint egy évtizedes hagyomány már, hogy
az év végéhez közeledvén köszöntik a falu szép kort megélt
lakosait. November 9-én kulturális mûsorral indult a program, ahol a helyi gyerekek Patakfalvi Pálné tanárnõ felkészítésével adtak elõ mosolycsaló produkciót, majd Lehoczky
Sipos Judit hozta el a batyki
faluházba az operett hangulatát. Zárásként a zalaszentgróti Cinege-Kisbojtár Néptánccsoport lépett színpadra,
majd a megjelentek finom vacsora mellett jóízû beszélgetéssel töltötték az idõt.
– Közel száztíz idõs lakosunk van, akiknek nagyjából
fele tudott eljönni. Ebben a
korban már az egészségügyi
problémák, az idõjárás is hátráltató tényezõ lehet, hogy ideérjenek a programokra –
említette Adorján Péter polgármester.
A települést érintõk már
láthatták, hogy a 18. században
épült, az oroszok által a háború alatt megcsonkított tornyú
templom felújításának munká-

Finiséhez érkezett a templom
felújítása.

Élvezetes mûsoron szórakozhattak a szépkorúak.
latai látványosan felgyorsultak.
Az önkormányzat két évvel ezelõtt, egy „Istentõl kapott
pénzt” fordított az Isten házára: a MÁV-tól egy olyan területért kaptak pénzt, amire nem
is számítottak. Ezután szakembereket kerestek a templom
felújítási munkálatainak elkészítéséhez. Ebben dr. Kräling
János, a BME Építészettörténeti Tanszékének egyetemi ta-

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

um
ik
ar

ng
Hu

Nagylengyel

nára, Lackovics János építész
és diákjai voltak segítségükre.
– Az önkormányzat mindig
segítette a falu egyetlen mûemlékének felújítását, és remélem, hogy a jövõben is lesz rá
módunk. A munkák kivitelezésére az egyházközség és Kiss
János plébános közösen pályáztak. Az érsekségi támogatásból és Leader-pályázaton körülbelül 13 millió forintot sikerült összegyûjteni a munkála-

tokra. A héjazatot elkészítették
az ácsok és az új toronysisak
november 4-én került a helyére. Eddig egy alacsony toronysisak állt a templom tetején, de
most a háború elõtti, eredeti
állapotába kerül a torony –
számolt be Adorján Péter.
Az összegbõl ebben az évben még a templom színezésének befejezésére futja. Belsõ
munkákra most nem jutott
pénz, de a településen szeretnék, ha az egyedülálló, parasztbarokk stílusban készült szószéket is felújítanák.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Pályázati támogatást nyert a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület

Fölösleges 200 kilométert utazni…
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program, helyi és térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése
címû pályázatán a „A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenységének fejlesztése” címû,
NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0005
jelû pályázata a 49 950 000 Ft
összköltségvetésû projektre
42 457 500 Ft összegû támogatást ítéltek oda.
A pályázatról Lázár Rolandot, a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület TDM menedzserével beszélgettünk.
– Milyen célokat tûzött ki, és
milyen feladatokat szeretnének
megvalósítani az összegbõl?
– Jelenleg Kehidakustány
közigazgatási területén belül
dolgozunk. Turisztikai szempontból szeretnénk bemutatni
és új lendületet adni településünknek. Célunk és feladatunk, hogy összefogjuk és egységes arculatban kezeljük és
kínáljuk a település turisztikai
látnivalóit, szolgáltatásait, és
így minél több belföldi és külföldi turistát invitáljunk ide,
melyet a következõképpen fogalmaztunk meg: „Az erõsségek kiemelése, a gyengeségek
fejlesztése és a lehetõségek kiaknázása.” A pályázat minderre anyagi lehetõséget is ad. A
projekt keretében van lehetõségünk a Zala völgyében, mint
komplex desztinációban gondolkodnunk.
– A Zala völgyét említette,
akkor ez nem csak Kehidakustányról szól?
– Nézze, sokan próbálják
kiüresíteni az „összefogás” és a
„közös munka” szavak valós jelentését. Itt, a Zala völgyében,

Zalaszentgróttól Zalacsányig
tetszik, nem teszik, egymásra
vagyunk utalva. Kehidakustánynak van egy egyedi gyógyvize, ami a térség központi helyévé emeli, de mi egyedül
nem tudjuk hosszú távon biztosítani a térség fejlõdését. A
TDM rendszerében a pontos
és megfelelõ pozicionálással
indul minden. Azaz meghatározzuk az adott település értékeit. A Zala völgye úgy ad nekünk, hogy mindenkinek van
legalább egy ilyen egyedi turisztikailag kiemelt attrakciója.
Nem kell féltenünk egymástól
a vendéget, jöjjön ide és ebben
a 15 km-es völgyben töltse el a
pihenésre, kikapcsolódásra szánt
idejét. Ha mi megfelelõ turisztikai csomagokat mutatunk
nekik, akkor nem fognak unatkozni és jó érzéssel távoznak
és jönnek vissza újra. Olyan
koncentrált kulturális és természeti vonzerõket hordoz
magában ez a térség, amelyek
önmagában is csábítják a turistákat. Ha például kicsit
rosszabb az idõjárás, mi akkor
is ki tudjuk szolgálni a vendégeket. Kehidakustány a gyógyvízével, vagy a szentgóti fürdõ
kínálta lehetõségekkel, szentgróti termelõi piaccal, Deák
múzeumlátogatással, borutakkal, erdei kirándulással – tehát
a térségnek ez a sokszínûség a
fõ vonzereje. Emellett fontos
sajátossága a területünknek a
vidékies jelleg – aki a nyugodtabb, csendesebb hangulatot
szereti, az ezt a térséget fogja
választani, és beiktat egy-két
strandolós napot a kikapcsolódásba. A lényeg: itt költsenek,
a Zala völgyében.
– Azt mondta, hogy jelenleg Kehidakustány közigazga-

tási területén dolgoznak, mégis szóba került a Zala völgye
és Zalaszentgrót is, miért?
– A TDM rendszere egyszerre kötött és rugalmas. A
kettõség abból adódik, hogy
szabályai kijelölik az irányt, de
aki elfogadja és magáévá teszi,
annak megtöbbszörözõdnek a
lehetõségei. Így van ez Zalaszentgróttal is. Korábban már
volt közös próbálkozás térségi
turizmusépítésre, de az irányítók nem a TDM rendszer irányba mentek. Közel 3 éve új,
szakmai alapokon nyugvó rendszer felépítésén dolgozunk, és
jó esélyünk van a „mikró régiós szervezet” életre hívására.
Sokan csak a konkurenciát látják a másik településben. A
rendszer ott tud jól mûködni,
ahol az önkormányzat teljes
partner, illetve a civil szervezõdés is teljes partnere az önkormányzatnak. Itt elindult a folyamat, amely jó irányba halad.
Településeink polgármesterei
értik az idõk szavát és támogatják törekvéseinket. A közelmúltban készült el Kehidakustány és Zalaszentgrót 3D virtuális település túrája, melyben kölcsönösen „átlátogathatunk a szomszédba”. Az ilyen
és hasonló módon megvaló-

suló, aprónak tûnõ dolgok viszik elõre a rendszert.
– Jár valami elõnnyel a
TDM regisztráció?
– Igen. Jelenleg a komoly
turisztikai támogatások elnyerésének feltétele a regisztrált
TDM szervezet megléte. Maga
a regisztrációnak az NGM által
megszabott feltételei vannak.
Ilyen például, hogy az önkormányzat nélkül nem is regisztrálhat a szervezet a szakminisztériumnál.
– A TDM név tehát egy védjegy?
– Fogalmazhatunk így is,
de a lényeg nem a név, hanem
a rendszer, amit takar.
– A munka, amit végeznek, szól tehát a térségben élõknek is? Lehet a Zala
völgye térsége potenciális –
akár 4 évszakos – kikapcsolódási célpont a közelben lakóknak?
– Természetesen. A Zala
völgye már most is 4 évszakon
keresztül ad lehetõségeket. A
turisták mellett fontosak a látogatók is, velük foglalkoznunk kell. A célunk az, hogy a
helyi (zalai) identitást erõsítsük, és megpróbáljuk aktivizálni – a pályázatban megjelölt
eszközeinkkel – a térségben lakók területen belüli mozgását:
például látogassanak el a Deák
múzeumba, vagy egy csáfordi
bortúrára. A rövidebb – pár
napos – kirándulásokra kiváló
helyszín e csodálatos térség.
Kívánom, hogy eljöjjön az az
idõ, amikor kialakul az emberekben az a belsõ igény, hogy a
saját környezetüket megismerjék, és rájöjjenek arra: fölösleges 200 kilométert utazni egy
hosszú hétvégéért, amikor itt
van körülöttünk a Zalai dombság és a Zala völgye, ahol kiváló lehetõségek adottak a kikapcsolódásra. Célunk Kehidakustányt és a Zala völgyét önálló erõs marketing brendé fejleszteni. A fejlesztésnek köszönhetõen a Zala völgye, mint
egységes desztináció, jól csengõ névként fog megjelenni a
turisztikai kínálati palettán.

2013. november

11

Szentgrót és Vidéke

Közmeghallgatás Pakodon
November 25-én Pakodon
közmeghallgatásra hívták a lakosságot, melyen a falubeliek tájékoztatást kaptak a képvise-lõtestület, hivatali kirendeltség
idei tevékenységérõl, a következõ év terveirõl, lehetõségeirõl.
A falugyûlés napirendje keretében a megjelentek elõször
meghallgatták a zalaszentgróti
rendõrõrs közbiztonsági tájékoztatóját is; az elmúlt évhez
képest kedvezõ adatokat tettek
közzé. A település a Zalaegerszeg-Sümeg útvonal nagy átmenõ forgalma miatt is ki van
téve a gazembereknek. Az elmúlt évekhez képest a rendõrség bûnmegelõzõ tevékenységének köszönhetõen a bûncselekmények száma folyamatosan csökkent. Fontos információként elhangzott, hogy január elsejétõl a Tevékenység
Irányító Központ átszervezése
miatt a 107-es és 112-es hívószámok már nem Keszthelyen,
hanem Zalaegerszegen csörögnek majd, viszont a központ a legközelebbi járõrt fog-

ja intézkedésre küldeni. A
megjelenteket figyelmeztették
a szigorodó alkoholszondáztatásra, a tél veszélyeiként jelentkezõ rossz látási viszonyokra,
síkos utakra. Lakossági kérdésre válaszként elhangzott: a láthatósági mellény használata a
látási viszonyoknak megfelelõen lakott területen belül is
ajánlott.
A pakodi Szivárvány Óvoda kapcsán ismertették, hogy
a gyerekek egészségi állapotának megõrzése miatt gyakran, akár hetente is lesznek
szûrõvizsgálatok,
amelyeket
egységesen mindenkinél elvégeznek. Másik fontos témaként közölték, hogy az önkormányzat igyekezett haladékot
adni az országos ebnyilvántartási rendszerhez való csatlakozást biztosító chip beültetésénél. A szigorodó szabályozás
miatt azonban 4 hónapos kor
felett már kötelezõ a mikrochip beadatása, és érdemes vigyázni, hogy a házi kedvencek
ne szökjenek ki az utcára, ahol

Idõsek köszöntése Zalaszentlászlón

Az idõsek jómaguk is mûsorral készültek.
November 29-én köszön- után – árulta el Feketéné Tartötték Zalaszentlászlón a tele- pál Ibolya polgármester.
pülés szépkorú lakosait. Az
Zalaszentlászlón a telepüidõsek jómaguk is mûsorral lés nagyságához képest kevekészültek: dalcsokrot adott elõ sen kérik a házi segítségnyúja Mákvirág Népdalkör, szava- tást, az idõseket nagyrészt csalattal érkezett Horváth Fe- ládjaik látják el. A szociális
rencné, az idõsek otthonának gondozás fõként a negyvenhét
lakója, verset mondott Lóránt lakót ellátó idõsek otthonában
József és novellát mesélt el folyik, viszont aki kéri, otthonában is meglátogatják a gonAlgay Iván.
– Nálunk hagyomány, hogy dozók. Az év végéhez közeledkarácsony elõtt egy-két héttel vén több programot is szervezköszöntjük az idõseket. Ilyen- nek a településen: kézmûves
kor már ünnepvárás van, a foglalkozás keretében díszeket
nyugdíjasok is végeztek a mun- készítenek a falu karácsonyfákáikkal, így lélekben már az év jára, az ünnepek elõtti héten
végi ünnepekre is készülünk. karácsonyváró ünnepséget tarNagyjából hatvanan szoktak el- tanak. A templomkertben tavaly
jönni, mi többre is számíta- állítottak elõször ünnepi betlenánk, de az emberek még nem hemet, erre idén is sor kerül.
A www.zalatajkiado.hu képérzik magukat olyan öregnek,
hogy ide jöjjenek. Aki kérte, galériájában további fotók látelmentünk érte autóval és ha- hatók az eseményrõl.
P.B.
za is visszük õket az ünnepség

Bucsák Katalin és Halek László: elengedhetetlen az adóemelés.

mindenki számára veszélyt jelenthetnek.
A költségvetés számaival
kapcsolatban a jelenlévõk Bucsák Katalin jegyzõtõl és
Halek László polgármestertõl
megtudták, hogy az állami támogatások nem fedezik a kötelezõen ellátandó feladatokat, a
hiány orvoslására hosszú évek
után elõször „önhikis” támogatást igényeltek az államtól. A
benyújtott pályázattal egyidejûleg tervezetet készítettek,
melyben a jelenlegi hiány jövõbeni rendezésére kellett
megoldást találnia az önkormányzatnak. Ehhez kapcsolódóan érdekes adat volt, hogy a
900 fõs Pakod kommunális
adóbevétele alig négyszer nagyobb, mint a mindössze 25
lakossal bíró Dötké, mely bevételbõl elenyészõ összeg marad az önkormányzatnál. A
gyûlés legmegosztóbb témájaként ismertették egy elkerülhetetlen adónem-emelés bevezetését, mely a késõbbiekben
sem érné el a környezõ településeken tapasztalt legalacsonyabb összeget. Ennek értelmében a lakástulajdon utáni
adó 1600 helyett 2600 Ft lesz,
a beépítetlen telek után 800
helyett 1200 forintot kell fizetni. A nem lakáscélú, a lakástól
eltérõ helyrajzi számú ingatlan
építménye (üzlet, mûhely, pince stb.) eddig belterületen
800, külterületen 1000 forint
éves díjat követelt a tulajdonosoktól. Ezen összegek egy enyhébb módosítási javaslat szerint 1200 illetve 1600 forintra
emelkednének, a másik javaslat szerint 2000 és 2600 forintra rúgna a két összeg. A helyi

lakosok 50 százalék kedvezményt kapnának a fizetendõ
értékbõl. Utóbbi emelések jobban belenyúlnak a pénztárcába, de a település gazdálkodása, hiányfedezése szempontjából is elengedhetetlenek, a
képviselõ-testület is efelé hajlik.
A település legnagyobb
foglalkoztatója továbbra is a
Végh-Farm, amihez remélhetõleg a PAKK (Pakodi Képzõközpont) is felzárkózik. A közfoglalkoztatottak száma 36 fõ,
akik közül 28 dolgozik, 8 fõ
képzésen vesz részt. Bemutatták a Tölcsány-majorban tervezett fejlesztéseket, ahol a befektetõ tartósan a településen
marad és többségében helyieket foglalkoztat. A Margaréta
Egyesülettel közösen közösségi tér kialakítására pályáztak
és a dötki temetõ mellett vásárolt területen erdõtelepítés
kezdõdött. A közmeghallgatás
napján kapott jó hírt is megosztottak a hallgatósággal: a
májusban benyújtott 55 milliós támogatást igénylõ önkormányzati
fûtéskorszerûsítõ
KEOP pályázatot nyertesnek
nyilvánították. Kérdésként felmerült a közvilágítás gyakori
meghibásodása, mely kapcsán
Halek László polgármester elmondta: amint hibát észlel, értesíti a szolgáltatót, de az E.on árammal kapcsolatos ingyenesen
hívható hibabejelentõ számát
bárki hívhatja a 0680/533-533
elérhetõségen. Zárásként szóba került a sírhelymegváltás,
mellyel kapcsolatban érdemes
mindenkinek a hivatalhoz fordulnia, ugyanis mulasztás esetén felszámolhatják a sírhelyet.
Pataki Balázs
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Karácsonyi álom

Sajtóközlemény
Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok
2013. november 21.

A legkellemesebb meglepetés, ha szeretteinek
PIHE PUHA ÁLMOT ajándékoz.
Saját tollát kitisztítva felhasználjuk,
de vadonatúj pehelybõl készült paplant, párnát, továbbá
AJÁNDÉKUTALVÁNYT,
valamint mindent, ami az alvással kapcsolatos
vásárolhat az üzletben!

PIHE PUHA ÁLOM

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészülõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.
A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gazdaságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdokumentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kistérségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglalják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A megyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program kidolgozása során a megyei önkormányzat biztosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.
A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zalaszentgrót (a posta mellett)
Tel.: 30/9373-696, 83/362-523
Mazzag Lászlóné

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

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

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Minõségi hússertések eladók
Élve: 500 Ft/kg

Hasítva: 680 Ft/kg

Ugyanitt négyesmentes állományból
25-30 kg-os malacok eladók!
Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

www.zalatajkiado.hu

