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Adventi este Sümegcsehiben
Királyok történetét feldolgozó
jelenetekkel léptek fel az alsó
tagozatosok ügyes színjátszói,
akiket Szalai Ilona tanított be.
Utánuk Kozma Kincsõ és Cserép Dominika biztos, tisztán
csengõ hangon adta elõ Grillus Vilmos egyik dalát, Cserép
Dóra fuvolázott, majd testvérével, Violával furulya duettet
játszottak a figyelmes hallgatóságnak. Igazi meglepetés volt
Hertelendi Jázmin hegedûjátéka, aki a Quimby zenekar
egyik népszerû dalát, a „Most
múlik pontosan” kezdetût szólaltatta meg.
A népdalkör tagjai köszöntik a közönséget.
Évrõl évre különleges, ünnepváró hangulatot ad Sümegcsehi község nyugdíjas összejövetelének, hogy az önkormányzat – élén Farkas Zsolt
polgármesterrel – rendre a
harmadik adventi vasárnapra
idõzítve invitálja a Kézmûves-

és Faluházba idõsebb polgárait.
Ez alkalommal is vidám,
változatos, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó mûsorral
készültek a helyi Táltos Mûvészeti Iskola pedagógusai és
növendékei. Elsõként a Három

Az este fõ száma most is a
felsõ tagozatos diákok egyfelvonásos színpadi produkciója
volt, két hetedikes, Szûcs Györgyi és Cserép Dániel fõszereplésével. „Mai karácsony” címmel – egy erdélyi népszínmû
alapján – Szanatiné Schóbert
Erzsébet helyi drámapedagógus írta. A darab a napjainkra
jellemzõ, anyagias, megbillent
értékrendet mutatta be, de végül karácsony szelleme és a hit
által a család, a szeretet
gyõzedelmeskedett. A kedves,
tanulságos mondandó mellett
(Folytatás a 2. oldalon)

Karácsonyi ajándék Pakodon
Pakodon már régi probléma volt az önkormányzati
hivatal, az óvoda, az iskola és a
tornaterem épületek fûtésének szabályozása. A megoldás
érdekében két éve pályázatot
nyújtottak be fatüzelésû kazán
vásárlásához, és a rendszer

átalakításához, melyet az elmúlt évek alatt elindult erdõtelepítésekre alapoztak. Akkor
próbálkozásukat nem koronázta siker, idén több tapasztalat
birtokában pályáztak, s nem
is kívánhattak volna szebb
(Folytatás a 2. oldalon)

Valamennyi Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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(Folytatás az 1. oldalról)
humorból sem volt hiány. A
büszke szülõk, nagymamák,
nagypapák elégedetten nyugtázhatták, hogy csemetéik és
az õket felkészítõ pedagógusok ismét kitettek magukért.
Amint elnémult a hosszan
tartó, lelkes taps, Farkas Zsolt
polgármester szólt a megjelentekhez. Beszéde az idõs embereket is megilletõ, éltetõ szeretetet állította a középpontba.
A faluvezetõ kiemelte, hogy
Sümegcsehi község múltját,
jelenét és jövendõjét az egymást segítõ, cselekvõ szeretetben élõ polgárok teremtették
és teremthetik meg. A karácsonyt
a szeretet fényeként mutatta
be, majd Szent Pál korinthusiakhoz írt Szeretethimnuszát
idézte. A polgármester végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik – anyagi támogatással, pedagógus munkával,
vagy akár csak egy csillagocska
feltûzésével – közremûködtek
a rendezvény létrehozásában.
A helyi nyugdíjas klub hat
(átlagosan 80 év fölötti) hölgy
tagja kitûnõen összeállított
mûsorral lépett fel. Elfogódottság nélkül adták elõ az ismert

dallamokra épített, de megújított, átköltött szövegekkel testreszabott dalaikat. A kis kórus
szépkorú asszonyai az asztalnál megpihenve késõbb elmesélték, hogy Farkas Zsolt polgármester erõteljes bíztatására
vállalták el a színpadi szereplést és bizony nem bánták
meg. Nimsz Lajos bácsi és kortársa, Farkas István a terített
asztal mellõl figyelte a nyugdíjas klubtársak produkcióját.
Mint elmondták, bizony a 83
és 78 éves özvegyembereknek
sokat jelentenek a nyugdíjas
klub összejövetelei és az ilyen
kellemes társaságban eltölthetõ alkalmak.
A helyi népdalkör lendületes, megszokottan színvonalas
fellépése zárta a kultúrmûsort.
Kedves újításként az együttes
tagjai egy-egy kupica pálinkával köszöntötték a szép számú
közönséget.
Az idõ múlásával megcsappant a kitett rágcsálni való pogácsa, fogyott a koccintanivaló is. Egyszercsak, mintegy varázsütésre, csinos lányok, fiatal
asszonyok finom vacsorát tálaltak a vendégek elé. Az estebéd után még sokáig beszél-

Ünnepváró hangulatban Sümegcsehin.
„Jókedvû emberbe nem
gettek az emberek, s ahogy
szellõsebbé váltak a helyek, megy bele az ördög.” – vallja
úgy lett egyre meghatározóbb egy jókedvû nyugdíjas, Lenner
a teremben csendesen meg- Lajos, akitõl azt is megtudhúzódó, lámpácskáival hunyor- juk, hogy két nõvére a nyuggó karácsonyfa.
díjas klub fellépõi közt volt.
Varga Jánosné és Tóth Õ a feleségével érkezett imFerencné szomszédasszonyok. már sokadszor a szépkorúak
Nem élnek magányosan, de összejövetelére, de érthetõen
vallják, hogy kell az ilyen kis tovább maradt, hiszen neki
kikapcsolódás, ahol kortársaik- még „dolga volt” a harmokal tölthetnek néhány szóra- nikaszó mellett. Így gondolkoztató órát. Szívesen jönnek ta ezt még jónéhány megminden évben, s csak érdekes- hívott, akik kezdetben halségként említik, hogy két éve kan, majd egyre felszabadulmindketten kórházi kezelés tabban még egy darabig énemiatt nem tudtak élni az ön- kelgettek.
kormányzat meghívásával.
(B.É.)

Karácsonyi ajándék Pakodon
Sikeres pályázatból újul meg a fûtés
(Folytatás az 1. oldalról)
karácsonyi ajándékot egy nyertes beadványnál.
– Az önkormányzat lehetõségeihez mérten minden évben próbál fejleszteni a településen, ehhez kapcsolódóan
régóta téma volt a fûtés hatékonyságának javítása és költségeinek csökkentése. Két éve
már indultunk a KEOP-4.10.0/B
épületenergetikai pályázatán,
melyben új kazánház kiépítését céloztuk meg. Idén eredményesnek nyilvánították a pályázatot, melyhez hatékonysági
vizsgálatot is kértek tõlünk.
Jelenleg egyszerre tudjuk fûteni az épületeket, ami jelentõs
költségbe kerül. Az új fejlesztésnek köszönhetõen az egyes
helyiségeket külön-külön, egymástól függetlenül az önkormányzati tulajdonú területek
fájával tudjuk majd fûteni. A
gázszámlánk évente 3 milliós
tétel, amit a fûtési mód váltással nullára szeretnénk csök-

Halek László a majdani kazánház helyét mutatja.
kenteni. Számításaink szerint
ez a beruházás öt év alatt térülhet meg, és kiadásaink csökkentésére pályázunk az EU Önerõ Alap kiírásra is – tájékoztatott Halek László polgármester.

Az Új Széchenyi terv keretein belül megvalósuló beruházás összköltsége közel 65
millió forintot tesz ki, melynek
85 százalékára nyertek támogatást. Az elnyert több mint 55
millió forint mellett önerõre is

szükség volt, melyet az önkormányzati tulajdonú egykori
magtár eladásával fedeznek. A
központi helyen található épület eladását követõen az új
tulajdonos fõként helyieknek
biztosít munkát. Energetikai
szempontból az épületek nyílászáróinak cseréje is idõszerû
lenne, viszont a pályázásnál
választani kellett, s az önkormányzat a fûtéskorszerûsítés
mellett döntött. Az energiaszámlák csökkenésével a még
régi nyílászárók cseréjére is jut
majd pénz. A Start közmunkaprogram szorosan kapcsolódik a megnyert pályázathoz,
az erdõtelepítések mellett két
fõt áprilisig kazánfûtõi tanfolyamra iskoláztak be, akiket a
késõbbiekben is foglalkoztatnának. A fûtéskorszerûsítés kivitelezési munkálatai várhatóan a nyári hónapokban zajlanak, így a jövõ õszi fûtési
szezon az új rendszerrel indul.
Pataki Balázs
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Összefonódott a közmunka és a fejlesztés

Közmeghallgatás és tervek Zalabérben
December 10-én közmeghallgatást tartottak Zalabérben. A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy ebben
az évben 17 képviselõ-testületi
ülést tartottak, melyen hiába
volt nyilvános az egyeztetés, a
lakosság csak ritkán jelent
meg. A falubeliek gyakorta értesültek szórólapok által a
fontos információkról és negyedévente polgármesteri hírlevelet is kaptak. A jelenlévõk
a költségvetés számaival kapcsolatban megtudták, hogy az
elõzõ években a körjegyzõség
finanszírozásához 7 millió forintot kellett az önkormányzatnak hozzátenni, a közös hivatal mûködéséhez viszont nem
kell hozzájárulni. A Szent Rita
Idõsek Otthonánál általában
4-5 millió forinttal volt szükség kiegészíteni a mûködést,
melyhez idén nem kellett
plusz támogatást adni.
– Az önhikis pályázatnak és
az adósságkonszolidációnak köszönhetõen az elõzõ évek több
tíz milliós költségvetési hiá-

nyát sikerült ledolgozni. A feladatellátás az új rendszerben is
változatlan színvonalon mûködik. Várhatóan 8-8,5 millió forint tartalékkal kezdhetjük a
jövõ évet, és az intézményeknél is bõséges pénzmaradványnyal számolunk. A kisebb
programok mellett idén is 15
nagyobb rendezvényt tartottunk. A közfoglalkoztatás és a
település fejlesztése teljesen
összefonódott, három helyi
munkaprogram futott nálunk,
de az országos közmunkába is
adtunk át embereket. Friss
adatok szerint Zalabérben 5,3
százalékos a munkanélküliség
– számolt be Zsuppán József
polgármester.
Az óvodában nagymértékû
külsõ és belsõ felújítást végeztek, a szakmunkákat a közfoglalkoztatottak végezték, melylyel sokat spórolt a település.
Az év nagy eredménye a Generációs Park munkálatainak beindulása, melyre önkormányzati forrásból 3,5, a támogatók által 1 millió forintot for-

A névadóra is emlékeztek
Intézményünkben, a sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában a TÁMOP
3.1.4. számú pályázat fenntartása ebben a tanévben is
folytatódik.
Ennek része volt az a 4
hetes projekt, mely az „Elõdök
lombjából növekszik„ címet
kapta.
A projekt célja az volt, hogy
közeli s távoli õseinkre emlékezzünk, emlékük elõtt tisztelegjünk.
Az október 23-i megemlékezésekkel kezdõdõ programsorozatot tanórai és tanórán
kívüli tevékenységek sorozata
követte.
A kézmûves délutánokon
közel száz tanuló résztvételével népi motívumokkal ismerkedtünk, s vágódeszka alapra
„üzenõfalat” készítettünk.

„Üzenõfalat” is készítettek.

Három autóbusszal indultunk a keszthelyi, illetve a Balaton körüli kirándulásunkra,
melyen ellátogattunk névadónk
sírjához is. Emlékmûsorral és
koszorúzással tisztelegtünk Fazekas József emléke elõtt.
A szülõket és nagyszülõket
is bevontuk a projekt programjaiba. Ennek eredményeként számtalan családfa elkészült és a Mindenszentek
ünnepét, valamint Fazekas József munkásságát is több tanuló feldolgozta.
Projektzárásként tanulóink
képes összefoglalót készítettek
a projekt eseményeirõl és
kiállítást rendeztünk rajzos,
kézmûves illetve írásos formában elkészült alkotásokból.
A kiállítást nyílt napunkon
kis mûsorral nyitották meg
tanulóink.

2013-ban az óvoda játszótere is megújult.
dítottak. A munkák elsõ ütemében elkészült a játszótéri
rész, a többi generáció helyét
jövõre alakítják ki. Szintén
közmunka keretében készült
el a temetõ bõvítésének elsõ
üteme,
melyet
ugyancsak
2014-ben fejeznek be. A Zalabéri Közösségi Kert idén a különbözõ piacokon történõ értékesítéssel 1 millió forintot
meghaladó bevételt produkált.
Terveik szerint jövõre még
jobban kiterjesztik a település
virágosítását. A tavaszi csapadékos idõjárás több fejlesztést
gerjesztett az Ibolya és a Kertész utcában, ahol a közmunkásokkal építtettek árkokat.
Egyre nagyobb igény van Zalabérben a ház körüli segítségnyújtásra, melyben a közfoglalkoztatottak is segítenek füvet
nyírni, fát hordani.
– Szeretnénk 2014-ben területileg és termékekben is

bõvíteni a közösségi kertet,
már januárban 5000-5000 darab zöldség és dísznövény palántát állítunk elõ. A passzív
melegház megépítésével kiszélesedik a fajtaválasztékunk.
A Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft. Beton
Brigád programja keretében
beton árukat fogunk a településen elõállítani. A betonkeverõt, a sablonokat már
beszereztük és a közmunka
program keretén belül átereszt, hídelemet, betonlábat,
gyeprácsot szeretnénk gyártani. A település járdaproblémáit is szeretnénk megoldani. Az idei utolsó testületi
ülésen megalkotjuk a Közösségi Együttélés Szabályait,
melyben a helyi hulladékgazdálkodás, ebtartás is kiemelt
figyelmet kap – vázolta fel
Zsuppán József.
Pataki Balázs
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Zala lett a gyõztes
Megyék versenye
A nyáron indította el a
megyék versenyét a KKVHÁZ,
amely kis- és középvállalkozások válogatott szakembereinek közössége. A háromfordulós megmérettetésen az ország megyéi és Budapest csapata vett részt. Jó felkészültséggel és szakmai anyaggal Zala nyerte a megyék versenyét.
A verseny célja egyértelmûen az összefogás, a közösségépítés – tájékoztat Manninger Jenõ, a Zala Megyei Önkormányzat elnöke, aki védnökként vett részt a rendezvényen. – Zala kiváló csapatot
tudott állítani, és nagyon színvonalas prezentációval készült.
A csapatoknak néhány nap állt
a rendelkezésükre, hogy a megyéjükrõl egy internetes bemutatót készítsenek. Itt elsõsorban a megye tõkevonzó képességét, befektetõ barát lehetõségeit és más elõnyeit kellett
bemutatni. A zalai versenyzõk
virtuális projektként egy szolgáltató vállalkozást hoztak létre, amelyet „Sóhivatalnak” neveztek el. Egy olyan intézmény, ahol a vállalkozások és a
magánemberek az elintézhetetlen ügyeiket tudják elintézni.
– Kik voltak a zalai csapat
tagjai?
– A csapatkapitány dr. Solt
Katalin, a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Gazdálkodási Karának
dékánja volt, de többen részt
vettek a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részérõl is a munkában. Többen
jöttek Nagykanizsáról is, úgymint Halász Gyula, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ marketingvezetõje, Varga Zoltán mérnökközgazdász, Rudolf Tamás vállalkozó, Oros Andrea könyvelõ, Keszthelyrõl pedig Takács
Zoltán infó-kommunikációs vállalkozó.
– Kik elõtt zajlott a megmérettetés?
– A verseny elnöki tisztét
dr. Bod Péter Ákos tanszékvezetõ egyetemi tanár töltötte

be. Fõszervezõ a KKVHÁZ vezérigazgatója, Gulyás József
volt, védnöke pedig dr. Lenner
Áron Márk belgazdaságért felelõs helyettes államtitkár. A verseny természetesen lemodellezte azt, hogy milyen módon
tudnának a helyi vállalkozások
összefogni, komolyabb eredményeket együtt elérni, amelynek remélem, a késõbbiekben
a valós életben is hasznát veszik majd.

A jó felkészültséggel rendelkezõ zalai csapat kiváló szakmai
anyagot készített, így megnyerte a megyék versenyét.
Képünkön a csapat tagjai Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével.
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Folyamatosan szépül a zalacsányi óvoda
Megmaradtak az iskolával közös programok
A mai Csány László Óvoda
elõdjét egészségügyi intézményként 1974-ben építették
Zalacsányban, ahol 1979-ben
az épület bõvítésével már
két csoportszoba jött létre. A
2009-ben történt felújítás keretében elvégezték a külsõ
homlokzat szigetelését, a teljes
tetõszerkezet felújítását, parkettázást, mosdók, nyílászárók
felújítását. Az intézménybe Zalacsány mellett öt településrõl
(Ligetfalva, Bókaháza, Kehidakustány, Zalakoppány, Tilaj) járnak az apróságok, a
Süni és a Micimackó vegyes
csoportokban 16-16 gyerekre
3 óvónõ és két dajka vigyáz.
Többen azért választják a zalacsányi óvodát, mert a faluban van a munkahelyük, vagy
a környéken dolgoznak. Zala-

csányból nagyon jó a közlekedés Keszthely és Zalaegerszeg
felé is. A bejárósok buszoztatását reggel az óvónõk, délután a dajkák segítik.
– A szülõk általában úgy választanak óvodát, hogy a munkahelyükkel egy irányba essen.
Akinek szüksége van rá –
vissza tud menni dolgozni –
már gyermeke két és fél éves
korától igénybe veheti az óvodát. A létszám csak keveset
csökkent az évek alatt. Tavaszszal még négy apróságot várunk az intézménybe. Az
óvodával történõ ismerkedést
segíti a kéthetente tartandó
Baba-Mama Klub, ahova az ide
készülõ gyerekeket várjuk szüleikkel egy kis mondókázásra,
játékra. Itt találkozhat a kicsi a
leendõ óvó nénijével és leen-

Mikulás-ünnepség Zalaszentlászlón
2013 december 6-án a zalaszentlászlói faluházban Mikulás-ünnepséget rendezett a
Családi Erõforrások Zalaszentlászlói Központja, amelynek tagjai, szülõk és hozzátartozók egy vidám színdarabbal
szórakoztatták a Mikulás-várásra összegyûlt szép számú közönséget.
A vidám, tanulságos színdarab a fogfájós Mikulásról, a belevaló Manóról, dr. Mosolygóról, és persze a mindig csintalan krampuszokról szól, akik
közösen összefogva elhárítják
a Mikulás fogfájása által okozott
vészhelyzetet, így a nagyszakállú megérkezhet a faluházba.
Minden megjelent kis és
nagy gyermek – néhány dicsérõ, vagy dorgáló szó kíséretében – kapott egy Mikulás-cso-

magot, amelyek kiosztását követõen közös énekléssel, versmondással zárult a Mikulás
látogatása.
Ezt követõen a szervezõk
mindenkit vendégül láttak egy
kis üdítõre, süteményre.
A rendezvény megszervezésére, a csomagok beszerzésére – az emberi munkán túl –
szükség volt természetesen
anyagiakra, melynek feltételeit
pályázatból teremtette elõ és
bocsátotta rendelkezésünkre a
Zalai Hazatérõk Egyesülete.
Az ünnepély helyszínét – mint
mindig – a Zalaszentlászlói
Önkormányzat biztosította.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vett, és ígérjük, hogy
hamarosan újra találkozunk.

A Süni csoport Jagicza Attilánéval, Keszthelyi Bélánéval és
Renácz Zoltánnéval.
dõ társaival is. Az elsõgyermekes szülõknek mindig nagyon sok kérdésük van az
óvodával kapcsolatban, s ezt
itt helyben könnyebben feltehetik. Mi nagyon szívesen
szervezzük a foglalkozásokat, de nem titkolt szándékunk, hogy ezzel magunkon is
segítsünk. Hiszen egyértelmû tapasztalatként mondhatjuk: sokkal hamarabb beszokik
az a kisgyermek, aki „óvodai
tapasztalattal” kerül az intézményünkbe – árulta el Jagicza
Attiláné óvodavezetõ az intézménybe kerülésrõl.
A gyerekek késõbb jellemzõen a helyi iskolában tanulnak tovább, a két intézmény
gyakorta tart közös rendezvényeket, a település karácsonyi
mûsorára is együtt készülnek.
Az intézmény januártól már az
iskolától külön, önkormányzati finanszírozásban mûködik,
ami anyagilag jobb helyzetet,
de több feladatot is jelent.
– Az iskolából most is segítenek, de a gyerekekkel való
foglalkozás mellett sokkal több
adminisztratív munkát kell végezni. Gazdaságilag viszont
jobb lesz a helyzet. A már elöregedett öltözõ szekrények
helyére õsszel újakat kaptunk,
ez régi vágyunk volt. Új sötétítõ függönyök, asztalterítõk
szépítik a csoportszobákat. Így
szépen fokozatosan tudunk

megújulni. Nyáron a csoportszobákat festették ki. Dédelgetett vágyunk: a felnõtt mosdó
felújítása, s vele együtt egy
gyermek-zuhanyzó kialakítása.
2010 áprilisában adták át az új
játszóteret, amely nagy örömére szolgál az óvoda gyerekközösségének, persze nem csak
az óvodások játszanak itt szívesen – tette hozzá a vezetõ
óvónõ.
Az óvoda több pályázaton
is részt vesz, az iskolával több
közös projekt tagja. A szeptemberben indult tehetséggondozó pályázatnak köszönhetõen
az óvónõk részvételével havonta kézmûves és meseszakkört
tartanak, melynek alapanyagaira nyertek támogatást. Nemrégiben ért véget a három fél
évet felölelõ, pályázati támogatásból megvalósuló színházzene-tánc program, melynek
keretében a különbözõ mûvészeti ágakkal ismerkedtek meg
a gyerekek. Az intézmény
együttmûködõ
partnerként
vett részt a Humanitás Zala
Alapítvány pályázatán, melynek záróeseményén a Ziránó
Bábszínház betlehemes elõadásának tapsoltak a gyerekek.
A program során az apróságokhoz „házhoz jött” a kultúra, az óvodában ismerkedtek
meg a hangszerekkel, színházzal, tánclépésekkel.
Pataki Balázs

Hirdetésszervezõket

Vidám színdarabbal szórakoztatták a közönséget.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Elismerték áldozatos munkáját
Farkas Gyuláné nyugdíjasként is aktív

Farkas Gyuláné az idõsek körében vette át az elismerést.
Munkájában megbízható és fûtött. Ma már nyugdíjas, gonkövetkezetes volt. Lelkiismere- dozottjai most is keresik tártességének köszönhetõen nála saságát, hiányolják gondoskoaz idõsgondozás nem volt idõ- dását. Az idõs, magányos emhöz kötve, sok betegére még bereknek a családi meleget jehétvégén is fõzött, mosott, lentette és jelenti a mai napig.

Farkas Gyuláné házi gondozói tevékenységét Nõk a Vidék
felemelkedéséért emléklappal
jutalmazták. Tekenye egy kis
közösség, amelynek életében
meghatározó azoknak az embereknek a tevékenysége, akik
példaértékû odaadással és önzetlenséggel állnak a feladatok
mellé.
– A faluban minden rendezvényen részt veszek, nem
hiányoztam még egy alkalommal sem. Nekem természetes,
hogy ha idõm és egészségem
engedi, akkor segítek, amiben
tudok. Örülök, ha mosolygós
arcokat láthatok, az a lényeg,
hogy tudjak segíteni. Eddig én
jártam a házakhoz, most hozzám jönnek, ha kérelmet kell
írni, vagy tüzelõt szerezni. Hét
éve mûködik Tekenyén a tábor, amiben évek óta részt veszek. Aktív dolgozóként mindig szabadságon voltam ilyenkor, hogy a gyerekekkel lehes-

sek. Nem számítottam az elismerésre, és nagyon meghatódtam a szándékon – árulta el
a díjazott, Tekenye Gyöngyije,
aki 16 évet dolgozott szociális
gondozóként, és részönkormányzati képviselõként is tevékenykedett.
„…Gyöngyi sem a jutalom
és kitüntetés reményében végzi feladatait. A munkája és családja mellett teljes emberként
igyekszik szolgálni környezetét, kedves megértéssel és kifogyhatatlan buzgósággal teljesíteni munkáját. Szinte hivatásává vált a település életének
támogatása, a generációs terhek és gondok enyhítése, javítása. Õ egy igazán Vidéki Nõ!
Hogy mit csinál szabadidejében? Gyönyörûen horgol, ízleteseket süt, fõz, olvas és színházba jár!...” – állt a Dézsenyi
Melinda képviselõ által írt
önkormányzati pályázatban.
Pataki Balázs

Az elsõ „fecskék” Tekenyén

Benépesült a régi szolgálati lakás
Ahogy arról tavaly, júliusi
számunkban
beszámoltunk,
Tekenyén az ifjú házasok támogatása céljából írtak pályázatot Fecskeház kiépítésére.
Minderre az önkormányzat az
egykori óvodai szolgálati lakás
felújításával kapott teret, a kivitelezési munkákra 8 millió
forintot nyertek. A három szobával rendelkezõ, 95 négyzetméteres épületben tavaly kezdõdtek el a belsõ munkák,
idõközben a ház tetõszerkezete is megújult, a tetõcserepeket is lepucolták. A Fecskeház lakói a szerzõdésben
foglalt 5 év alatt mentesülnek
a bérleti díj alól, viszont legalább havi 20 ezer forint lakás

elõtakarékosságot kell fizetniük. A házra pályázó majdani
lakók kisgyermekes, vagy gyermekvállalási szándékkal rendelkezõ, környékbeli munkahelyen dolgozók közül kerülhettek ki. Végül az önkormányzati döntés után idén november elsején Hegyi György és felesége, Krár Zsófia vette birtokba a szépen felújított lakást.
– Öt éve élünk együtt, a
lakásra már három éve elkezdtünk félretenni, s jó lehetõség
volt ez a pályázat, hogy az itteni évek alatt takarékoskodjunk. Mindketten Keszthelyen
végeztünk kertészmérnökként,
és másfél-egy éve környékbeli
vállalkozásoknál
dolgozunk
Megszépült az egykori szolgálati lakás.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

szõlész-borászként, illetve mezõgazdasági mérnökként. Elõtte Kis-Szentgróton laktunk szülõi házban, s másfél év házasság után úgy gondoltuk, hogy
ideje lenne külön költözni. A
házat konyhabútorral, folyosói
gardróbbal vettük át, így alig
kellett valamit hoznunk – mesélték az új lakók, akiken kívül
egy egyedülálló pályázó nyújtotta be igényét a házra.

Hegyiék részt vesznek a
Zala-völgyi fecskeház-lakókkal
szervezett
összejöveteleken,
ahol megosztják egymással gondolataikat, tapasztalataikat. A
házaspár korábban õstermelõként termesztett kukoricát,
csemegeuborkát, fûszerpaprikát, káposztát, mely tevékenységet itt folytatnák és mellette
szõlõhegyüket is gondozzák.
pb
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„Szabályszerûen közlekedjünk!”
Közmeghallgatás Batykon
Batykon december
3-án tartották a közmeghallgatást, amelyre
a kultúrház színpadának felújítása miatt
az iskolában került
sor. A tájékoztatóra a
falu lakosságának tizede volt kíváncsi,
akik elõször a Zalaszentgróti Rendõrõrs
ismertetõjét hallgatták meg. Batykon idén
az októberig vizsgált
idõszakban kilenc bûncselekmény és egy
baleset történt. A hallgatóság tájékoztatást
kapott az új designer
drogok veszélyeirõl, a
házakat járó csalók
trükkjeirõl, az internetes vásárlás buktatóiról és a bevásárló
központok elõtti tol- Felújították a falu központjában lévõ
vajok módszereirõl. A közkutat is.
településen nagy az átmenõ lekedõ kerékpárosok felszeforgalom okozta veszély, így relése, akik világítás, láthatóígéretet kaptak, hogy a traf- sági mellény nélkül sokszor
fipax a jövõben gyakrab- észrevehetetlenek,
így
a
ban jelenik meg Batykon. Fon- rendõrség az ellenõrzésektos téma volt a faluban köz- nél elõbb figyelmezteti, majd

megbünteti a szabálytalankodókat.
– Nem kell úgy félni a
rendõrtõl, mint régen, mert
tényleg szolgálnak és védenek.
Jövõre a közmunka programra
alapozva, szeretnénk a nedvesedés ellen leszigetelni a kultúrházat, és mellette az önkormányzati épületet is kívül bevakolni, színezni. Elkezdenénk
a Dózsa utca járdájának javítását, eszközöket vásárolnánk a
kistraktorunkhoz. Pályázatot
nyújtottunk be a közbiztonságot javító kamerarendszer kiépítésére – vázolta fel Adorján
Péter, Batyk polgármestere.
Az önkormányzat idén korábbi megtakarításaiból a hivatalba számítógépet vásárolt,
felújította a Vendel-kerti artézi
kutat, ahol már napelemes szivattyú hozza fel a vizet. Elkészült a temetõben az urnafal,
bõvült a jármûvek és eszközök
tárolására használt régi tûzoltószertár. A bérlõ nélkül maradt régi italboltból Ifjúsági
Klubot alakítottak ki, felújították az óvodát, iskolát, bõvült a
közvilágítás. Lecserélték a húsz

éves nyílászárókat, új bútorokat kapott az óvoda, felújították a kultúrház és az önkormányzat épületének tetõszerkezetét. A közmunka programban 11 fõ dolgozott, a hölgyek
gombát termesztettek, takarítottak, a férfiaknak köszönhetõen elkészült a Béke út járdája és az urnafal. Nagy sikerû
falunapot, Kapunyitogatót, idõsek napját, Mikulás-ünnepséget rendeztek, támogatták a
Szent Antal kápolna búcsúját
és a Mentõszolgálatot. A szociális alapon igényelhetõ tûzifa programban 17 család két
köbméter fához jut majd, s
hamarosan lecserélik a kultúrház nyílászárót is.
A felszólalók egyike hiányolta a faluközpontban rendezvények alatt igénybe vehetõ mellékhelyiséget, melynek
kialakítását az önkormányzat a
kultúrházban fogja megoldani.
A szeles idõjárás okozta tévéadáskimaradásokat szintén kifogásolták, melynek megoldására az Ábrahám-Sat Bt. hibabejelentõjét lehet hívni.
Pataki Balázs

Összehozták õket a közös programok
Adventi kuckó a Baba-Mama Klubból
Székely Júlia, a zalaszentgróti Erkel Ferenc Zeneiskola
zenetanára kezdeményezésére indult el annak idején a
babáknak péntek délelõttönként Türjén a zenés Ringató
Program. Az ide járó gyerekek
késõbb óvodások lettek, nem
tudtak járni a programra, így a
már összeszokott szülõk megalakították a Baba-Mama Klubot.

– Havonta egyszer összegyûlünk, közös programokat is
szervezünk, és együtt veszünk
részt a település rendezvényein is. Kialakult egy 10-12
anyukából álló összeszokott
csapat, gyakran a családjainkkal közösen szervezünk egész
napos programot. Együtt szoktuk ünnepelni a karácsonyt, a
húsvétot is, ez a kapcsolat már

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki
Türje település lakosságának,
hogy polgármesteri idõszakom során támogatták a képviselõ-testület tevékenységét.
Munkám során mindenkor a
település valós, hosszú távú
érdekeit igyekeztem képviselni, elõtérbe helyezni. Külön
köszönöm azoknak, akik az
idõközi önkormányzati választáson szavazatukkal támogattak.
Kísérjék továbbra is figyelemmel a település vezetésének tevékenységét!
Kívánok a falu minden lakójának Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerek-

ben Gazdag Boldog Új Esztendõt!
Tisztelettel:
Mlinárik László
*
Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt három évben belém vetett bizalmukat,
továbbá az idõközi választáson elért eredményt.
Békés Boldog Karácsonyt
és Eredményekben Gazdag
Boldog Új Esztendõt Kívánok!
Üdvözlettel:
Szabó Ferenc
volt önkormányzati képviselõ

Fotó: Lengyel Balázs
Kreatív díszeket készítettek a klubtagok.
átment a hétköznapokba is. A
gyerekeink összebarátkoztak,
és mi szülõk is. Szeretnénk
évrõl évre az óvodát is támogatni, hiszen a gyerekeink naponta nyolc órát itt vannak,
szeretnénk, hogy minél jobb
játékokkal játszhassanak – említette Kovács Andrea és Fáner
Zsuzsanna a közel egy éves
klub két tagja.
A Ringató Programban részt
vevõ és a Baba-Mama Klubba
járó szülõk az ünnepek elõtt
összefogtak: a hideg téli estékre Adventi Kuckót szerveztek,
ahol míg a szülõk a karácsonyra készülõdnek, a gyerekek játszhatnak. Az elsõ alkalom ad-

vent elsõ vasárnapján, december elsején volt, a csoport
szerdánként és vasárnaponként a mûvelõdési ház színháztermében gyûlik össze. A látogatók többféle termésbõl, filcanyagból, üvegekbõl, harisnyákból és horgolással készült
díszeket, a nyugdíjas klub által
sütött kürtõskalácsot vásárolhatják meg, a szervezõk a
bevételt az óvoda javára szeretnék fordítani. Emellett
mûködik még az Óvodai Szülõi Munkaközösség is, amely
papír és hulladékgyûjtés bevételével támogatja az intézményt.
-pb-
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Példaértékû közmunka Zalacsányban
Jutalmazták a település törekvéseit

Az utak felújítása is közmunkával valósult meg.
Rigó Csaba, a Zala Megyei
Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott tájékoztatása
szerint belügyminisztériumi határozat született a 2013. évi
közfoglalkoztatási programok
végrehajtásában kiemelkedõ

szerepet betöltõ önkormányzatok támogatásával kapcsolatban. A döntést a megyei munkaügyi központok és a Belügyminisztérium területi koordinátorai által készített javaslatok alapján hozták meg,

Ünnepek, hagyományõrzés
Tekenyén is járt Mikulás
December 6-án Tekenyére
is megérkezett a Mikulás, akit
a gyerekek nagy örömmel
fogadtak. Az ünnepséget követõen kézmûves foglalkozást
tartottak, ahol adventi és karácsonyi díszeket készítettek. Vasárnap délutánonként hagyományosan közösen gyújtják
meg a faluközpontban elhelyezett koszorú adventi gyertyáit,
és több hagyományõrzõ népszokást is felelevenítenek.

December 13.-án kezdik a
házaknál Lucázással, kotyolással, 21.-én kántálással hangolódnak az ünnepekre a tekenyei betlehemesnél, majd 27.én a regölést elevenítik fel.
A Vízkereszt ünnepe jövõre január 5.-ére esik, melynek hagyományait szintén
életre keltik és háromkirályjárással zárják a karácsonyi ünnepkört.
pb

miszerint Zala megyében Zalacsány önkormányzatát jutalmazzák 4 millió Ft összeggel.
A tavalyi évhez hasonlóan,
2013-ban is a kistérségi startmunka mintaprogramok „Téli
és egyéb értékteremtõ” programelem megvalósítására adják a támogatást a magas színvonalon teljesítõ önkormányzatoknak. A programban résztvevõknek egy feltételnek kell
megfelelniük, mely meghatározza, hogy a támogatási
összegbõl 2013. december 1.
és 2014. február 28. közötti
idõszakban legalább egy fõ,
legalább 1 hónapig tartó közfoglalkoztatásának meg kell valósulnia az egyéb beruházáson
felül. A támogatás igénybevételére a Kistérségi Plusz startmunka mintaprogram elneve-

zésû új támogatási program
keretein belül lesz lehetõség.
– A 2012-ben és 2013 elvégzett értékteremtõ munkákért kaptuk ezt a támogatást,
tavaly 45 fõt, idén 32 dolgozót
foglalkoztattunk. Az elmúlt két
évben többek között erdõt
telepítettünk, közparkot létesítettünk, utakat újítottunk fel,
burgonyát termesztettünk, megoldottuk a vízelvezetést. A szabadon felhasználható jutalomból jövõre a közmunka program keretein belül 470 méter
térköves járdát készítenek a
munkásaink, valamint felújítjuk az óvoda udvarán lévõ régi
raktárunk, ahol a közmunkához szükséges eszközöket fogjuk tárolni – emelte ki Nagy
Lászlóné polgármester.
Pataki Balázs

A hévízi jégpálya nyitva tartása:
Hétköznap:
- elsõ idõszakaszban: 14.00 - 16.15 óráig,
- második idõszakaszban: 17.00 - 19.45 óráig,
Hétvégén:
- elsõ idõszakaszban: 09.00 - 12.15 óráig,
- második idõszakaszban: 13.00 - 16.15 óráig,
- harmadik idõszakaszban: 17.00 - 20.00 óráig.
A téli szünetben (december 23. - január 3.) hétköznap
délelõtt (10.00 - 13.15 óráig) is nyitva!
A közoktatási intézmények a jégpálya üzemeltetõjénél,
a Gazdasági és Mûszaki Ellátó Szervezetnél (GAMESZ), a foglalás elõtt egy héttel tett bejelentés alapján foglalhatják a
pályát, a délelõtti idõszakra is.
Csoportok hétköznap 20.30 órától, hétvégén 20.45
órától foglalhatják a pályát.
A jégpályán egyéb rendezvényeket elõzetes egyeztetés
alapján, az üzemeltetõvel kötött külön megállapodás alapján
lehet tartani.
A jégpálya 2013. december 6-tól 2014. február 28-ig
üzemel.

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti

A jó gyerekeknek nem kellett félniük a Mikulástól.

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!

2013. december
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Évforduló a TIT-nél
Sajtóközlemény
A workshop címe:
Esélyegyenlõségi célcsoportokat
érintõ problémák
és megoldási lehetõségeik a tolerancia
erõsítésének jegyében

Dr. Ferenczy Sándor a falusi ismeretterjesztés fontosságát
elemezte.
1953 november 29-én, hatvan esztendõvel ezelõtt alakult
meg a TIT zalai szervezete,
amely akkor 300 fõt számlált.
Ez alkalomból alapítók és utódok részvételével jubileumi
ünnepségre került sor a zalaegerszegi székházban. Az elõtérben az elmúlt évtizedeket
illusztráló fotók, egykori hírlapok, neves tudósok fotói,
bent a kivetítõn a több évtized
alatt megélt tudományos összejövetelek, ismeretszerzõ tanfolyamok, születésnapi rendezvények pillanatai jelezték az
egyesület tartalmas múltját.
Az egyesület elnöke, Bánfalvi Péter köszöntötte az alapító tagokból és a több éves
tevékenységet folytatók körébõl álló vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a hosszú évek
alatt beigazolódott: van létjogosultsága a társulat szerteágazó munkájának, amelyet az
1990 óta egyesületként mûködõ szervezet eredményei is
mutatnak. Mindezek folytatásaként ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe a fiatal amatõr csillagász, Szente Hajnalka elõadását, „Légkörök a Földön
kívül” címmel. Rózsás Csaba
ügyvezetõ igazgató az alapító
tagoktól származó akkori gondolatokat osztotta meg az ünnepség résztvevõivel. Dr. Németh József nyugalmazott
muzeológus 56 éve tagja már a
szervezetnek. Ez alkalommal
nevek, dátumok és nevezetes
események sorával idézte fel
az elmúlt hatvan év fokozatos
fejlõdését és változását, megemlítve a Magyar Természettudományi Társulat alapítóját,
Bugát Pált, valamint a zalai
tagok közül Tantalics Bélát,
Vizsy Károlyt, Sümeghy Bélát.
A fõként helyi tanárokból, népmûvelõkbõl és orvosokból álló szervezet a város
közéletének egyik központjává vált.
Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök 15 éven át
töltötte be az egyesület elnöki
posztját, amely – mint mondta

– nagy hatással volt további
életére.
A hozzászólók sora dr. Ferenczy Sándor háziorvos visszaemlékezésével folytatódott, akit
az ismeretterjesztésben aktívan résztvevõ édesapja még
egyetemi évei alatt kért fel az
elsõ elõadások megtartására,
melyeket 1968 óta számos
követett szerte a megyében.
Köszöntõ szavai érintették a falusi ismeretterjesztés és információ átadásának fontosságát.
Bánfalvi Péter elnök az
optimizmust emelte ki a jövõt
illetõen, hiszen mint beszédében jelezte, ez ad erõt a
további munka folytatásához,
törekvéseihez.
Az egyesület mûködését értékelve elhangzott, hogy az
ismeretterjesztés mellett meghatározó jelentõséggel bír a
szakképzés, mely színvonalas
elméleti és gyakorlati tudás
megszerzésére ad lehetõséget.
A rendezvény zárásaként a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesületben végzett több évtizedes
ismeretterjesztõ munkáért elismerések átadására került sor.
Így a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
„Felnõttképzésért Öveges József emlékplakett” kitüntetését Borsos József igazgató
vehette át, Horváth Miklós az
„Ismeretterjesztõ
munkáért
Öveges József emlékplakett”
kitüntetést kapta. Dúcz Mihály „Kiváló ismeretterjesztésért”, Völler Gyula „TIT Aranykoszorús Jelvény” társulati kitüntetésben részesült. További
négy tag, Lendvai László, Pintér Mátyás, Szabó Ferenc és
Wágner Pál az „Elnökség Dicsérõ Oklevelét” kapta.
A nagy múlttal rendelkezõ
tudományos társulat zalai szervezetének ünnepi délutánján
köszöntötték az alapító Tantalics Béla helytörténészt, aki
meglett kora ellenére ma is
aktív, alkotó tagja az egyesületnek.
Török Irén

A
„Esélyegyenlõség-elvû
fejlesztéspolitika
kapacitásának biztosítása” (ÁROP-1.1.16-20122012-0001) európai uniós támogatású kiemelt
projekt keretében a Türr István Képzõ és Kutató
Intézet Szombathelyi Igazgatóságának Zalaegerszegi Irodája 2013. december 4-én szakmai
workshopot rendezett a BGF Gazdálkodási Karának Infocentrumában. Az esemény szervezõi a
projekt célcsoportjainak bemutatását, problémáiknak és megoldási lehetõségeiknek feltérképezését tûzték ki célul.
Célcsoportok
A Helyi Esélyegyenlõségi Programok hat kiemelt célcsoportja a gyermekek, az idõsek, a nõk, a romák, a
mélyszegénységben és a fogyatékkal élõk. Az eseményen
Zimborás Béla, a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztályának osztályvezetõ helyettese
köszöntötte az érdeklõdõket és emelte ki a rendezvény
jelentõségét, majd Koronczi Dóra esélyegyenlõségi mentor adott részletes tájékoztatást a Helyi Esélyegyenlõségi
Programokról. A projekt további célja, hogy ne külsõ
szakértõk készítsék el a helyi programokat, hanem olyan
személyek, akik a településen dolgoznak, élnek, így az
intézkedési terv kidolgozásához szükséges településspecifikus ismeretekkel rendelkeznek, és a helyi közösséghez tartozásukból adódóan érdekeltek a program
végrehajtásában is. Sziva Beáta, a Mozgáskorlátozottak
Zala Megyei Egyesületének megyei ifjúsági koordinátora
és sorstársi tanácsadója mutatta be a szervezet tevékenységét, majd rávilágított, hogy a fogyatékos emberek
társadalomba történõ beilleszkedését, más emberek
elfogadása, toleranciája jelentõs mértékben elõsegíti. Jávor-Kerkay Renáta óvodapszichológus pedig bemutatta a
nevelésben rejlõ lehetõségeket.

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
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Önkormányzati nyílt napot tartott a Zalavíz Zrt.

Elsõként Vigh László köszöntötte a megjelenteket.
Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei polgármestereket a Zalavíz Zrt. vezetõsége december 4-én. Ezen részt
vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott is. A szakmai napon a víziközmû szektor változásairól, a
társaság jelenlegi gazdasági helyzetérõl, a mûszaki fejlesztésekrõl
volt szó, valamint bemutatásra került az egyedi fejlesztésû önkormányzati dokumentumkezelõ portál, mely a szektorban egyedülálló.
A nyílt napon megjelenteket elsõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a 21. század kulcsfontosságú kérdése
a vízgazdálkodás problémakörének megoldása, amit az elmúlt évek
jogalkotási gyakorlatával kíván elérni az állam. A kormányzat kiemelt célja a lakosság terheinek csökkentése, ezt szolgálja a rezsicsökkentés is. Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz Zrt. és a
kormányhivatalhoz tartozó hatóságok kapcsolatáról adott tájékoztatást, elmondása szerint a szolgáltató partner az ellenõrzõ
szervekkel. Külön kiemelte: örömmel tölti el, hogy a szolgáltató
partner a rezsicsökkentésben, melyrõl személyesen is meggyõzõdött a zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodában tett látogatása
során. Ezt követõen Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
vette át a szót, aki beszédében megköszönte a polgármestereknek
az elmúlt évben végzett konstruktív munkáját, és kihangsúlyozta,
hogy a szolgáltató menedzsmentje a jövõben is szorosan együtt
kíván mûködni a települések vezetõivel.
Nagy András a víziközmû törvény végrehajtási rendeletének
változásairól tájékoztatta a közel negyven résztvevõt. Elõadásában
kihangsúlyozta, hogy a vállalat hosszú évek óta a rezsicsökkentés
szellemiségében mûködött, hiszen olyan innovatív megoldásokat
vezetett be és mûködtet, amelyekkel jelentõs megtakarítást ért el
az üzemeltetési költségekben. A vezérigazgató felhívta a figyelmet
arra, hogy az új törvény a szolgáltatók, a tulajdonosok és a fogyasztók jogait és kötelezettségeit egyértelmûen deklarálja.
A 2013-as év legnagyobb kihívása a mûködési engedély megszerzése volt. A Zalavíz Zrt. az elsõ 14 víziközmû társaság közt vehette át engedélyét, jelenleg 29 szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel.
A vezérigazgató kitért az AquaZala Kft. integrációs folyamatára
is. Elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a Zala megye északi
részén mûködõ szolgáltató átvizsgálása, transzparensen mûködõ
vállalatot kíván a Zalavíz Zrt. kialakítani. A mûködési folyamatok
megismerése mellett a Zalavíz munkatársai már dolgoznak a közös
elszámolási rendszer, illetve a közös ügyfélszolgálati információs
platform kialakításán.
Nagy András arról is tájékoztatta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilatkozatot kötött a társaság a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt-vel. A hasonló mûködési formából
és infrastruktúrából kifolyólag stratégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere szignált –, hiszen hosszú távon az
egységes, Zala megyei víziközmû szolgáltatás biztosítása a cél. A
megállapodás keretén belül közös projektek és beszerzési eljárások kerülnek kidolgozásra, menedzsmenti szinten egyeztetik a
mûszaki és fejlesztési terveket, valamint benchmark adatokat szolgáltatnak egymásnak a felek.
A cégvezetõ arról is beszélt, hogy az idei év gazdasági nehézségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabilan gazdálkodott, és kiemelten
kezelte a költséghatékonyságot növelõ fejlesztéseket. Ezek közül
kiemelkedik a hulladékfogadó és -kezelõ állomás üzembe helyezése, mellyel a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen termelt biogáz

kapacitása mintegy harminc százalékkal nõtt. Az innovatív beruházás jelentõségét mutatja, hogy dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke elsõ hivatalos, víziközmû szolgáltatónál tett látogatása Zalaegerszegre vezetett, ahol a
Zalavíz Zrt. hulladékfogadóját ünnepélyes keretek közt adta át. A
beruházás költsége 170 millió forint volt, melynek körülbelül
egyharmadát banki hitellel, kétharmadát saját forrásból teremtette
elõ a szolgáltató. A fejlesztés kapcsolódik a szolgáltató társaság
azon törekvéséhez, hogy a helyben termelt energiát a közösség
szolgálatába állítsa: jelenleg egy biometán üzemû helyijáratú autóbusz szállít utasokat a zalai megyeszékhelyen, a közeljövõben
újabb jármûvek kerülnek üzembehelyezésre.
Ennek az innovatív gondolkodásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett októberben a Budapesten megrendezett
Világtalálkozón, ahol a víz- és szanitáció szakkiállítás keretében a
Magyar Víziközmû Szövetség standjánál a biogáz technológiát
mutatta be a világ összes pontjáról érkezõ szakmai érdeklõdõknek
és államvezetõknek.
A vezérigazgatótól Németh Andrea, gazdasági igazgató vette át
a szót, aki a társaság idei gazdálkodásába engedett bõvebb betekintést. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy a szolgáltatóra több olyan
plusz teher is hárult, melyet a szolgáltatási díjban nem lehetett
elszámolni, hiszen már második éve nem volt díjemelés, sõt az idei
évben a rezsicsökkentés is bevételkiesést okozott.
A gazdasági igazgató felhívta a polgármesterek figyelmét a
vagyonátadási és vagyonértékelési feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági felhasználókat érintõ víziközmû fejlesztési hozzájárulásról, annak felhasználási és elszámolási lehetõségeirõl.
A november végén megjelent új kormányrendelet szabályozza
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó elõírásokat. Eszerint az önkormányzatok rendelkeznek
rendeletalkotási kötelezettséggel, valamint díjmegállapító jogkörrel. Az új rendelet 2013. december 31.-én lép hatályba.
A rezsicsökkentéssel egyidejûleg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben megjelent, közüzemi szolgáltatások számlaképét egységesítõ törvény felülírt. A társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejlesztéseket hajtott végre annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a 2014. január elsejétõl
életbe lépõ szabályozásnak.
A Zalavíz Zrt.-nél végzett fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról Delacasse László, szennyvízágazat vezetõ
számolt be a nyílt napon résztvevõknek. Elõadásában kiemelt
hangsúlyt kaptak a már folyamatban levõ ivóvízminõség javító
KEOP programok, illetve a pákai, a kehidakustányi, a zalaszentgrót-tekenyei szennyvízrendszerek fejlesztése.
A vezetõ kihangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a
szükséges felújításokat, rekonstrukciókat külsõ forrásból – állami
vagy EU-s pénzek – az önkormányzatokkal együttmûködve valósítsa meg a szolgáltató. Utalt arra is, hogy a végrehajtási rendelet
jelentõsen megváltoztatta az eljárási rendeket, különbözõ adónemek kerültek bevezetésre, így ebben a helyzetben az egyetlen
biztos megoldás az európai uniós források lehívása.
A 2013-as évben megvalósult fejlesztések két csoportba sorolhatók. A hatékonyságnövelõ fejlesztések a mûködési költséget
csökkentik hosszú távon, ilyen volt a hulladékfogadó üzembe helyezése és a biogáz rendszer bõvítése. A használati díjból megvalósuló fejlesztések pedig az üzembiztonságot növelik. Ezek közül
kiemelkedett a zalaegerszegi Zrínyi utcai szennyvíz-csatorna
kiváltás, illetve a Lentiben és Zalatárnokon újonnan fúrt ivóvíz
kutak, melyeknek köszönhetõen jó minõségû, egészséges ivóvízzel
tudják ellátni a környéken élõket.
A szakmai nap utolsó elõadása a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumkezelõ rendszer volt, melyet Kovács
Balázs kommunikációs elõadó mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot biztosítson a társaság a tulajdonos
önkormányzatoknak, ahol egy helyen, áttekinthetõen, biztonságosan hozzáférhetnek az egymással kötött megállapodásokhoz. Az
oldal a két fél közötti gyors és hatékony információáramlást hivatott segíteni, hiszen a megállapodások mellett tájékoztató anyagok
is elérhetõk lesznek a portálon.
A fejlesztés elsõ lépcsõfoka volt a bevezetésre kerülõ rendszer,
az elkövetkezõ idõszak tapasztalatai alapján a portál továbbfejleszthetõ. A társaság nem titkolt célja, hogy a önkormányzatokat is
partnerként kezelje, és a lakossági ügyfelekhez hasonló szolgáltatásokat nyújtson a tulajdonosoknak is.
Az önkormányzati nyílt nap végén Nagy András, a Zalavíz vezérigazgatója megköszönte az önkormányzatok egész éves, konstruktív munkáját, és kötetlen szakmai beszélgetés vette kezdetét.
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Marha egy ügy
– avagy a zalaszentlászlói veszedelem
Februárban már foglalkozott lapunk Zalaszentlászló
visszatérõ problémájával, Zrínyi Miklós marháinak és a falu
polgárainak sajátos kapcsolatával. A zalaszentlászlói veszedelem. Így nevezik azt, ha
fõszereplõnk marhacsordája
reggel elindul a Petõfi utcai
portáról. Vajon mi lehetne e
marha áfium elleni orvosság?
Eddig ugyanis még nem találtak rá ellenszert.
A történet nem újkeletû, évek
óta tart a viszály a falubeliek és
Zrínyi Miklós György (nevezzük teljes nevén fõszereplõnket – a szerzõ) között. Aktacsomagok, tiltakozó aláírások, be-

adványok a hatóságoknak, feljelentések számolatlanul.
Úgy tûnik, semmi sem változott az eltelt tíz hónap alatt.
Többen is megkeresték szerkesztõségünket, jelezve, hogy
Zrínyi úr marhái azóta is önálló életet élnek, nem ismernek
birtokhatárokat, s amikor este
– már sötétedés után – hazaindulnak, a közúton csikorognak az autófékek. Nem véletlenül, hiszen a teheneken
nincs láthatósági mellény. Zalaszentlászlón ezt az akadályt
már egy sajátos kihívásnak tekintik a gépkocsivezetõk. Gyakorlott slalomversenyzõk lettek az utóbbi idõben.

Szívén viseli a közbiztonságot
Gyulai László elismerése
Október 21-én az 1956-os
forradalom alkalmából rendezett megemlékezésen Horváth
Róbert, a Zala Megyei Polgárõr Szövetség elnöke a polgárõr érdemkereszt arany fokozatú elismerését adta át a
Zalabéri Polgárõr Egyesület
vezetõjének, Gyulai Lászlónak. A településen 2001 tavaszán szervezõdött újra a polgárõrség, melynek vezetésére
Gyulai Lászlót kérték fel, aki
azóta is ellátja az elnöki teendõket. Munkája elismeréseképp a zalabéri vezetõ 2003ban már megkapta a bronz,
2008-ban az ezüst fokozatot.
– Nagyon örültem a kitüntetésnek. Mindig szívemen viseltem a közbiztonságot, a
múlt rendszerben az önkéntes
rendõrség csoportvezetõje voltam, 1994-tõl polgármesterként is támogattam a közrendet. Korábban 25 fõs tagságunk is volt, most tizenöten
vagyunk. A rendõrséggel és
Katona Levente körzeti megbízott törzsõrmesterrel napi
kapcsolatban vagyunk, minden hónapban szervezünk közös szolgálatot is. A térségbeli
polgárõr vezetõkkel december
11-én volt tapasztalatcserén
alapuló megbeszélésünk. A
környékbeli lakókat a közelmúltban leginkább egy pincebetörés sorozat rázta meg, az
elkövetõket szerencsére sikerült elfogni. Az információ-

13 év munkáját ismerték el.
szerzésben a polgárõrség is
tevékenyen kivette a részét, s
többször kaptunk már egyesületi elismerést. A gazdasági felelõssel együtt fél évig még
ellátjuk az egyesület vezetését,
de szeretnénk a feladatot a
fiataloknak átadni – mesélte
Gyulai László.
Az egyesület pályázatokból,
támogatókból tartja fent magát, s célzott fejlesztéseiket természetesen az önkormányzat
is segíti. Egyesületi gépkocsit
nem tartanak fent, s a tagok
munkahelyi elfoglaltságuk mellett fõként este és éjszakánként járják a környéket.
Pataki Balázs

A tehenek most éppen az istállóban vannak.
Utunk a polgármesteri hivatalba vezet, ahol Feketéné
Tarpál Ibolya, a falu vezetõje
lemondóan legyint:
– Sajnos semmit nem változott a helyzet tavasz óta. Sõt…
Mint írtuk korábbi cikkünkben, Zrínyi Miklós György
gyakran ragad tollat. „Magas
körökhöz” eljuttatott leveleiben arról panaszkodik, hogy
egy igazi magyar gazdálkodó
életét hogyan keserítik meg
Zalaszentlászlón. A területileg
illetékes ügyész rá is kérdezett
egyszer: miért bántják ezt az
embert, mi van itt egyáltalán?
Zrínyi Miklós ezek szerint
jó írói vénával rendelkezik.
Mint évszázadokkal ezelõtt élt
névrokona, a költõ és hadvezér. Õ a törökökkel hadakozott
inkább, a XXI. századi Zrínyi
Miklós viszont a falubeliekkel.
Az állatok – a zalaszentlászlóiak szerint – továbbra is
szabad legelõterületnek tekintik a falu teljes határát. De nem
érik be ezzel, a belterület veteményeseit is elõszeretettel
látogatják.

Ügy-ügy hátán, amik aztán
szépen elhalnak.
– Számtalan bejelentés, beadvány született – eredmény
nélkül – mondja a polgármester asszony. – Ömlik a panasz,
az önkormányzat munkájának
jelentõs részét a Zrínyi úr teheneinek kártevésével kapcsolatos ügyek jelentik. Itt nem az
állattartás ellen tiltakoznak a
szentlászlóiak, hiszen ez természetes dolog falun. Hanem
annak módja, más területének
rongálása miatt.
Információink
szerint
újabb birtokháborítási ügy van
folyamatban Zrínyi Miklós
ellen. Mint mondják a szentlászlóiak, ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása nagyon
lassan halad, utána azonban
meglehetõsen gyorsan el is
halnak.
Vannak, akik már-már törvényen kívüli embernek tartják Zrínyit.
Errõl vallanak majd részletesen következõ számukban a
zalaszentlászlóiak.
E.E.
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Ünnepi Tûzijáték Zalaszentgróton,
a város 30. születésnapja alkalmából!
Idõpont: 2014. január 1. 17 óra
Helyszín: Zalaszentgrót, Szent István tér
Program:
- Újévi és születésnapi köszöntõ - Baracskai József polgármester
- Ünnepi tûzijáték
- Születésnapi forralt bor és tea, sütemény

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

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,
MSZ EN ISO 9001:2001

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

www.zalatajkiado.hu
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

