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A zalai falvak jövõjérõl
Elkészült a megyei fejlesztési terv, amelynek gazdasági
részprogramja
egyértelmûen
megfogalmazza a zalai falvak
legégetõbb problémáját. 20022010 között olyan kedvezõtlen
változások történtek megyénk
életében, amelynek következtében az itt megtelepedett multinacionális cégek közül a legnagyobbak leépítették a termelésüket. Ezt a folyamatot jórészt
ellensúlyozni tudta a helyi vállalkozások erõsödése és néhány
újonnan megjelenõ cég, de
hangsúlyossá vált, különösen a
kistelepüléseken, hogy elérhetõ
közelségben lévõ térségi központokban több munkahelyre
lenne szükség. A zalai falvak
jövõjérõl Manninger Jenõ országgyûlési képviselõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk.
– A megye meglévõ adottságaira, erõforrásaira alapozva
olyan több elemû fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amely
biztosítja a munka, a gyarapodás és a versenyképesség térségi gazdaságát – mondta Manninger Jenõ. – Hosszú távú célunk a „gazdag és harmonikusan fejlõdõ, zöld Zala” megte-

remtésével, hogy minden zalai
ember megélhesse zalaisága lényegét. A természettel és hagyományaival összhangban élõ,
nemzetközileg
versenyképes
termékeket és szolgáltatásokat
elõállító szabad vállalkozások és
önszervezõdõ közösségek dinamikus létét. Hévíz-ZalakarosKeszthely-Zalacsány turisztikai
térség kiemelt fejlesztésével Zala az ország egyik legnépszerûbb turisztikai célpontjává
váljon.
– A gazdaságfejlesztési terv
egyik pillére tehát az ipari termelékenység erõsítése a nagy
városokban és térségi központokban. A másik pedig a mezõgazdaság felkarolása. Ez
utóbbinál mennyire alapozhatunk majd a Vidékfejlesztési
Operatív Program nyújtotta lehetõségekre?
– A tervek szerint az elkövetkezõ 7 éves ciklus alatt mintegy 65 milliárd forintos keret
áll majd rendelkezésre a fiatal
gazdálkodók vállalkozási tevékenységének megkezdéséhez
nyújtandó támogatásokra, illetve az idõs gazdák által fiatal
termelõk részére történõ gazdaságátadás ösztönzésére. Olyan

Manninger Jenõ: – A megye adottságaira, erõforrásaira alapozunk.

pályázati rendszert dolgoznak
ki, amely a mezõgazdasági tevékenység iránt elhivatottságot
érzõ, a termeléssel élethivatásszerûen foglalkozni kívánó
leendõ fiatal gazdálkodók indu-

lásához megadja a szükséges segítséget és mérsékli a gazdatársadalom elöregedését. Gazdánként mintegy 40.000 eurós
alapösszeggel kalkulálnak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kehidán
460 négyszögöl terület mûvelésre
- ingyenesen - kiadó.
Tel.: 88/438-296

Vörös tojótyúkok
április 12-én (szombaton)
10 órakor a
zalaszentgróti piacon 700 Ft/db
házhoz szállítással: 800 Ft/db
Zalaboldogfán: 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217
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Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
2011 januárjában kialakították az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberében bõvült újra a kormányablakok száma. 2014-ben pedig az új típusú kormányablakok megnyitása vette kezdetét – mely immár az okmányirodai feladatokat is teljes körûen ellátja. Mindez igazi mérföldkõnek számít a közigazgatás úttörõ reformjában.
A kormányablakok megnyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem Rigó Csabával,
Zala megye kormánymegbízottjával.
– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak országos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megalakultak a járások és ezek létrejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a közigazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézenfekvõ volt, hogy minden járásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hozzunk létre.
– Zala megyében már három járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turistáknak a kormányablak átadása?
– Akik személyesen szeretnének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

szervhez fordulni, azok számára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen esetekben az ügyfél a legjobb helyen jár, ha a járási kormányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehetséges, és ez a szám folyamatosan növekszik, reményeink szerint 2500 fölé emelkedik majd.
– Voltak-e gondok a kormányablakok kialakítása
során?
– Megvalósításuk egyet jelent a mûszaki és fizikai kialakítással, akadálymentesítéssel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktúra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kormányablakokat az önkormányzatoktól ingyenesen használatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehetõségekkel akkor is, ha probléma merül fel. Ezek természetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban, ahol a zalaegerszegi kormányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8tól este 8-ig állnak az állampolgárok rendelkezésére, észszerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épület többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.
– Az eddigi kormányablakok avatását milyen finanszírozási formából lehetett
megvalósítani?
– Az Új Széchenyi Terv, tehát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intézkedések forrásai felhasználásával sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányablakok nyitását.
– A hírek szerint az állampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.
– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

is ezt, hiszen kíváncsiak vagyunk az állampolgárok véleményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok között. Azonban az igazi elismerés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mindössze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas színvonalon végzik a munkájukat.
– Milyen képzésben részesültek ezek a munkatársak?
– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képeztük ki kollégáinkat az új típusú ügyintézésre.
– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?
– Ugyanazt, mint állampolgárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az esetben automatikusan irányítsanak át más szervhez. De szeretnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzéssel bemenni és ügyeket intézni a kormányablakokban.
– Több helyen olvashattuk, hogy az idei év közigazgatási korszerûsítési folyamata itt még nem ér véget. Mi
várható még?
– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. További öt elõkészítése van folyamatban.
Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pacsán, és Zalaegerszegen a Kossuth 9-11. szám alatt elõreláthatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az államigazgatás átalakítása egy folyamat, és tiszta szívbõl kívánom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számításaikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a közigazgatásban.

A zalai falvak jövõjérõl
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mire számíthatnak a helyi kistermelõk?
– Kiemelten fontos és támogatandó cél a vidékfejlesztésben az úgynevezett rövid ellátási láncok kialakítása, mûködésük segítése, hiszen általuk
lehetõvé válik, hogy a termelõ
saját maga vagy valamilyen
együttmûködés részeseként eladhassa termékeit a fogyasztónak. Mindez megvalósulhat úgy,
hogy a gazda saját lakókörnyezetében, falusi vendégasztalon
vagy termelõi piacokon, vásárokon árusít, de lehetõség van
mozgó bolttal vagy házhozszállítással megoldható rendelésre történõ kiszállításra is,
ami lehetõvé teszi a friss, környékbeli gazdaságokban elõállított élelmiszerek vendéglátásban, közétkeztetésben való
megjelenését. Úgy számolunk,
hogy erre a programra mintegy
30 milliárd forint áll majd
rendelkezésre a következõ 7
évben.
– Hogyan változik a kormány programja a földtulajdon és haszonbérleti szerzõdések esetén?
– Cél, hogy minél többen
gazdálkodhassanak és éljenek
meg a földbõl. Külön támogatja
és ösztönzi az állattartást, és
felülrõl szervezve is segíteni
fogja, hogy az élelmiszerfeldol-
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gozás is a térségben történjen.
A helyi vállalkozóknál komoly
áttörést lehetne elérni, ha az
elõfinanszírozást át tudná vállalni egy állami szervezet, illetve, ha kedvezményes és könynyen elérhetõ hitel állna rendelkezésükre.
– Zala kiváló adottságokkal rendelkezik az erdõgazdálkodás területén. Ott milyen
tervek vannak kilátásban?
– A következõ ciklus feladata lesz, hogy az erdõkbõl is
több haszon jusson a helyben
élõ embereknek. A tervek szerint fafeldolgozó üzemeket kellene létesíteni. Ezenkívül nagyon fontos, hogy a falusi kisvállalkozások könnyebben kapjanak hitelt, ezt szolgálják a
központi törekvések is. Ennél a
témánál azonban meg kell említeni, hogy a gazdáknak bizony
vadkárokkal is szembe kell sokszor nézni. Meg kell akadályozni, hogy egyes vadásztársaságok
kibújjanak a vadkár megfizetése
alól.
– Volt-e az elmúlt hónapokban olyan ügy, amelynek megoldásáért Önhöz fordultak a
térség lakói, települései?
– Igen, több is. Az óhídiak
jelezték nekem, hogy bizony
problémát okoz a településen,
hogy a budapesti buszjárat elkerüli a falut. Tárgyalva a Zala Volánnal, beállítottak egy buszt,

amely lehetõvé teszi, hogy Sümegen csatlakozhassanak az
óhídi utasok a pesti buszjárathoz. Ezúton is köszönöm a lakosság aláírásgyûjtését, mert
azért az megkönnyítette a tárgyalást a Volánnal. Egy másik
fontos ügy a rezsicsökkentéshez kapcsolódik. Sajnos az
uniós jogszabályok érvénybelépése miatt sok helyen át kell
térni a heti szemétszállításra,
holott azelõtt kéthetenként ürítették a kukákat. Sok családot
ez érzékenyen érintett, ráadásul
a kormány rezsicsökkentési elképzelései sem tudtak így megfelelõen érvényesülni, mert hiába lett olcsóbb a szemétszállítás, ha a gyakoribb ürítés miatt
a számlán mégis magasabb
összeg szerepelt. De egyeztettem a polgármesterekkel, a Zalaispa vezetõjével, és sikerült
elérni, hogy 10 településen
visszaálljanak a kéthetenkénti
szemétszállításra.
– A gazdasági kérdések
megoldása mellett mi az, ami
a kistelepülések mindennapi
életét tudná támogatni?
– A gazdasági problémák
megoldása azért nagyon fontos,
mert ha nincs munkahely,
akkor a fiatalok nem fognak a
falvakban maradni, és ez a település elöregedéséhez vezet.

Úgy gondolom, a kormány
eddig is sokat tett ennek megállításáért, sikeres közmunkaprogramot indított el, és elértük, hogy mára többen élnek a
munkájukért kapott fizetésbõl,
mint segélybõl. Mint a kormány
útügyi biztosának, szívügyem a
közlekedésfejlesztés. Ebben a
ciklusban több útfelújítás is elindult, megvalósult a megyében. Most, hogy kijött a jó idõ,
folytatódnak a munkálatok. A
megyében 1,8 milliárd forintot
fordítunk a mellékutak felújítására. Ez nyolc szakaszban valósul meg. Egyik eleme az Óhíd
környéki rossz állapotú út,
amely két teljes réteg aszfaltot
fog kapni. További terveink
közt szerepel a Zalaszentgrót és
Zalacsány közötti útszakasz felújításának befejezése. Így a járásszékhely is be lesz kapcsolva
a korszerû útfelújítási programba. De tudjuk, hogy van
még mit tennünk. Ilyen például
a közbiztonság javítása, és a
rendõrség erõteljesebb jelenléte, fellépése ott, ahol ez szükséges. Azt szeretnénk, ha a gyönyörû természeti környezettel
rendelkezõ zalai falvakban biztonságban, gazdasági számításait is megtalálva, kiváló minõségû szolgáltatásokkal élhessenek a magyar családok.

Útfelújítási munkálatok megyeszerte

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Máj.30-Jún.1.
41.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Jún.5-9. (Pünkösd)
74.500 Ft/fõ
SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer
Jún.20-22.
30.900 Ft/fõ
DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei
Júl.3-6.
69.900 Ft/fõ
GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Júl.6-14.
111.900 Ft/fõ
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl.23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl.23-27.
62.900 Ft/fõ
Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA
Júl. 23-31.
159.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl.29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug.4-10.
135.900 Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Manninger Jenõ (középen) szerint a mellékutak felújítása is
fontos, a továbbiakban ezekre is lesz forrás.

Keszthely

Elindultak a kormányzati útfelújítási program zalai munkálatai – jelentette be sajtótájékoztatóján Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, útügyi biztos Óhídon.
A megyében mintegy 1,8 milliárd forint értékben összesen
11 szakaszon újítanak fel 19 kilométernyi utat. Jelenleg a munkálatok több helyen folynak, fõleg aszfaltozzák az érintett szakaszokat. Néhány helyen már be
is fejezték a szükséges teendõket
– hangsúlyozta Manninger Jenõ.
A megyei útbiztos azt is
elmondta: tavasszal indulhat

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

a 74-es út felújítása is, ami
35 km hosszan kap új burkolatot. A sajtótájékoztatón elhangzott még: a jelenlegi tervek mellett további útfelújításokra is lehet számítani a
jövõben, hiszen a mellékutak
rendbetétele szintén egyre
sürgetõbb feladattá vált Zalában is.
Az utak megújításán belül a
leghosszabb szakasz a Karmacs
és Jánosháza közötti összekötõ
út, hol majdnem 4,5 km
hosszan tartanak jelenleg is az
aszfaltozási munkálatok.
Zs.B.
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Leszállt az elsõ orosz utasszállító
Közel 180 utassal a fedélzetén
szállt le március 23án délelõtt Sármelléken az elsõ orosz
menetrend szerinti
repülõgép, amely
ezentúl hetente szállítja az utasokat
Moszkva és a Hévíz-Balaton Airport
között.
Az elsõ gép fogadása alkalmából
tartott sajtótájékoztatón Papp Gábor
polgármester
(Fidesz-KDNP), a repülõteret üzemeltetõ
Hévíz városának pol- Megérkeztek az elsõ orosz gép utasai.
gármestere elmondta: az utóbbi két év
törekvéseinek eredménye, hogy már nemcsak charterek, de menetrend szerinti
gépek is érkeznek a Balaton melléki
reptérre.
Amikor két évvel ezelõtt átvette a város az üzemeltetést, az orosz piaci növekedést is megcélozták, amelyhez a térségben mûködõ utazási irodák is partnerek
voltak. A Vedi Tour, a Robinson és az
1000 Út utazási iroda közremûködésével
egyre bõvült a charterek száma, majd
ezek magas kihasználtságának eredményeként indulhatott el a menetrend szerinti moszkvai járat, amely a várakozások
szerint akár hetente többször is érkezhet.
A polgármester kitért arra is, hogy
amióta Hévíz átvette az üzemeltetést, az
utasok száma évente 30-40 százalékos
mértékben bõvült. 2012-ben 18 ezren, tavaly pedig már közel 29 ezren vették
igénybe a sármelléki repülõteret, idén
pedig minimálisan 35 ezer utassal
számolnak.
Papp Gábor elmondta még: levélben
kértek és kaptak tájékoztatást a Külügyminisztériumtól és a Magyar Turizmus
Zrt.-tõl, vajon az orosz-ukrán válság befolyásolhatja-e az orosz turisták érkezését,
de azt a választ kapták, hogy „nem lesz
gond az oroszok beutazásával”.
Benkõ Attila, a repülõtér ügyvezetõ
igazgatója az MTI kérdésére elmondta: az
UTair légitársaság Moszkva Vnukovo és
Sármellék repülõtere között közlekedõ
elsõ járatával, egy Airbus A321-es géppel
178 utas érkezett, és mintegy félszázan
utaztak vele vissza. Moszkvából azonban
ezzel párhuzamosan megmaradnak még a
charterek is, így vasárnaponként az eddigi 137 fõs utaskapacitás 350-re növekedett. Hozzátette, hogy a következõ
hetekben bõvül az eddigi nyugat-európai
járatok száma is, a hagyományos németországi célpontok mellett áprilistól már
Friedrichshafenbõl és a svájci Bázelbõl is
érkeznek gépek Sármellékre.
Palkó Lajos, a Magyar Tuzirmus Zrt.
légiközlekedési stratégiai tanácsadója arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a
korábbi évhez képest tavaly 30 százalékkal több orosz turista érkezett a térségbe,
s õk átlagosan 8 éjszakát töltöttek itt. A

közel 40 ezer orosz csaknem 300 ezer
vendégéjszakát jelentett a szálláshelyeken,
s ez utóbbi szám már meghaladja az
osztrák turisták tartózkodási idejét.
A Hévíz-Balaton Airporton ugyancsak
vasárnap avatták fel a világhírû magyarok
falát, amelyrõl Kepli József János, Hévíz
alpolgármestere elmondta: az újkori magyar történelem és kultúra jeles, külföldön is ismert személyiségeinek fotóit és
rövid angol nyelvû életrajzát láthatják a
repülõtérre látogatók.
A 14 személyiség „önkényes válogatás”
eredményeként került a falra, olyanok,
akik valamilyen módon kötõdtek a térséghez. A képeken Liszt Ferenctõl Polgár
Judit sakkozóig látható például Petõfi Sándor, Munkácsy Mihály, Solti György és
Lugosi Béla színmûvész fotója és életrajza.
Forrás: MTI
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Jelmezes mulatság, tollfosztás

TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

Hagyományõrzõ programok Türjén

Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.
Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.
A Szentgrót és Vidéke címû lap megjelenési területén
lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Zalaszentgróti Okmányiroda
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.
H, Cs: 08.00-16.00
K, P: 08.00-12.00

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére
keres eladó ingatlanokat,
akár azonnali készpénzes vásárlással!
06-30/988-66-58.

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

A türjei nyugdíjasok ma is ápolják a tollfosztó hagyományt.
A türjei nyugdíjas klub
asszonyai farsangbúcsúztatóként jelmezes mulatságot tartottak húshagyó kedd délutánján a helyi mûvelõdési házban.
A klub tagjai az egyre gyakoribb programokat – alapítványi bál, ovis teadélután táncházzal, helyi borverseny, kirándulás a mohácsi busójárásra –
követõen jelmezbe öltözve zenés farsangi mulatságot szerveztek a vendégként meghívott Hétszínvirág Énekegyüttes tagjaival. A farsangolók
Schledusch Klára jóvoltából
válogattak a jobbnál jobb jelmezek között. A jelmezekbõl a
meghívott vendégeknek is jutott. Az asztalokon szép és
finom tészták, többek között
szalagos kelt fánk, csörögefánk, rózsafánk, túrófánk sorakoztak, melyeket elfogyasztva
a borversenyen díjazott italokkal koccintottak. „Hej! Élet,
élet szegény élet, mégis szép
az élet, Ha megéred a nyugdíjat, magad is így élhetsz!” Az
igazi jó hangulathoz Simon
László élõ zenéje adta a talpalávalót, melyet az énekkarosok rögtönzött, alkalomhoz
illõ dalainak ajándék elõadása
tetõzött. A klubtagok a „torkos
csütörtököt” közös vacsorával

töltötték, majd március 17-én
nótaszóval fûszerezett hagyományõrzõ tollfosztásra gyûltek
össze, melyre mindenki sütött
finomságot.
– Manapság nem használják annyi helyen a tollat, most
inkább báránytakarókat vesznek. Volt nyolc 6 kilós kacsám,
így gondoltam, hogy a tollból
rendezzünk a klubban fosztást.
A mellesztésnél az állat hasáról
és hátáról szoktuk szedni a tollat, a szárnytollakból fonott
kalácskenõ készült. Nálunk
otthon még minden párnában
toll van, és az itteni tollat hímzett díszvánkosba teszem. Mára kolbásszal, tepertõvel töltött
hordós káposztát sütöttem.
Annak idején hajnalig tollfosztóba jártunk, közben a férfiak
tréfából leszedték, összecserélték az utcaajtókat, a lányokat,
asszonyokat kötényüknél fogva odakötözték a székhez, vagy
verebet röptettek a tollak közé. Gyermekkorunkban mindenki megtanulta az édesanyja
mellett a tollfosztást, melyet
szívesen végzünk ma is mesélte a kacagó társaságban
Fáner Andrásné, Zsuzsi néni
(képünkön bal oldalt) a tollak
gazdája.
Pataki Balázs
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Farsangbúcsúztatóként jelmezes mulatságot tartottak.

6

Szentgrót és Vidéke

2014. március

Közösségi szolgáltató központ Pakodon
A
Margaréta
Kulturális Egyesület a pakodi önkormányzat támogatása mellett pályázott
tavaly novemberben az egykori iskolaépület aulájában integrált közösségi tér létrehozására. A többfunkciós szolgáltató központ pályázatáról
idén március közepén kapták meg a Vízvári Ottóné Éva a majdani utcafronti
bejáratot mutatja.
pozitív értesítést.
– Nem indultunk még ilyen hogy az iskolát nem tanulók
nagy pályázaton, a beadvány népesítik be, a felsõ szinten
megírásában nagy segítségünk- alsó tagozat mûködik, viszont
re volt az önkormányzat. A kö- az alsó szinten már szükség
zel 28 millió forintból meg- volt az állagmegóvásra is. A
épülõ új központ a kulturális, pályázatban elõírtaknak megmûvészeti és közösségi életet felelõen az új központot miteszi színesebbé. Sajnáljuk, nimum öt évig mûködtetni

kell, melyhez majd az önkormányzat várhatóan önkéntesekkel nyújt segítséget – mesélte Vízvári Ottóné Éva, az
egyesület elnöke.
Az új szolgáltató teret a
tavaly létrejött foglalkoztató
központ folytatásaként alakítják ki. Az átalakítás során új
irodák, kiállítóterem könyvtár
és teleház jön létre. Elõírás az
akadálymentesített bejárat, vizesblokk kialakítása, s a rendezvények lebonyolítását ezután saját mobilszínpad is segíti majd. A konyhai és egyéb
eszközbeszerzések mellett a

villamoshálózat is megújul,
kicserélik a nyílászárókat, a
padozatot. Az iskolától elkülönülõ épületszárny továbbra
is önkormányzati tulajdonban marad, melyet fõként a
Margaréta Kulturális Egyesület
használ, s mellettük a többi
civil szervezet is itt talál
otthonra.
A munkák akár már áprilisban elkezdõdhetnek, az
újonnan létrejövõ központ kialakításáról a jövõben is beszámolunk, avatását augusztus 9én, a falunapon tartanák.
Pataki Balázs

Bem-szobrot avattak Zalaszentgróton

A Kehidámák elkezdték
Várpalotán került megrendezésre az I. Crystal FSE országos táncverseny.
A Kehidámák tagjai itt
kezdték el tavaszi versenysorozatukat. A klub tagjai hip-hop
kategóriában, csapatban és formációban versenyeztek.
Junior korcsoportos lányaink kitûnõ helyezést értek
el. Táncuk címe: Forró vér.
Megnyilvánult benne a fiatalok
lelkesedése és energiája. A táncparkett beleremegett, ennek
köszönhetõen az elsõ helyezést
vihették haza. Táncosok: Gergely Ramóna, Kaszás Dóra,
Major Evelin, Bognár Renáta,
Lipics Larina, Iberhardt Dóra,
Korcsmáros
Anna,
Lázár
Lívia, Németh Anna, Fekete
Bernadett, Kertész Viktória.
Gyermek korcsoportban 2.
helyezésben részesítették a

fiatalokat. Táncuk címe: Lépj
ütemre, ami be is teljesült.
Nagyon élvezetes, energikus
táncot láthattunk tõlük. Táncosok: Tarpál Adél, Baán Kevin, Szép Szonja, Domján Dominika, Csikós Fanni, Korcsmáros Sára, Fáner Csenge,
Szabó Laura.
A mini versenyzõink, akiket egy idõsebb korcsoportba
helyeztek, 5. helyezést értek el.
Koruk ellenére a legcsekélyebb izgalmat sem mutatták,
sõt mosolyuk, magabiztosságuk levette a lábáról a zsûrit és
a nézõközönséget egyaránt.
Táncosok: Nagy Szonja, Fáner
Anna, Farkas Nikolett, Fischer
Petra.
A koreográfiákat készítette:
Kálmán Károly klubvezetõ,
felkészítõ: Kaszás Ferencné.
H.K.

Fotó: Kovács György
A március tizenötödiki zalaszentgróti ünnepség keretében felavatták a szabadságharc legendás tábornokának, Bem Józsefnek a szobrát a Zala-parti kisvárosban. Túri Török Tibor keszthelyi alkotó szobra a Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Csány-épületénél került elhelyezésre.
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Az Énekmondó Együttes Zalaszentlászlón
Kedvesnek és lírainak ígérkezõ elõadásra hívta lakosait
Zalaszentlászló Önkormányzata március 19-én. A zalaegerszegi Énekmondó Együttes adott elõ egy kis csokorra
valót abból a mintegy 500
versbõl, melyet eddigi mûködésük során megzenésítettek.
A két zeneszerzõ, vagyis az
együttest alapító testvérpár
Kelemen Gyula és Kelemen
Béla avatottan illeszti a muzsikát a versek ritmusához, hangulatához, fokozva ezáltal a
költõi üzenet befogadhatóságát. Népdalaink, a régi magyar
kobzosok
zenéje,
egy-egy
country-s hangzás, de még a
gyermekjátékok kiszámolója is
visszaköszön muzsikájukban,
ami idõnként az óvodástól a
nyugdíjas korosztályig együtt
éneklésre sarkallja a hallgatóságot. A közismert költõgéniuszok – mint József Attila –
mellett nagyon sok népszerû
és kevésbé favorizált, hazai és
határon túli, kortárs költõ verseit közvetítik feldolgozásaikban, az erdélyi, Kossuth-díjas
Kányádi Sándortól, Markó
Bélán át a humoristaként ismert Nagy Bandó Andrásig.

Külön hangsúlyt fektetnek
Zala megyei (többek közt
Cséby Géza, Péntek Imre,
Utassy József) és muravidéki
költõk verseinek megzenésítésére. A gitár, koboz, furulya,
ütõsök és sámándob változatos
kíséretével elõadott dalok hol
könnyeden
szórakoztatnak,
hol megható, elgondolkodtató
emlékeket, vagy aktuális életérzést közvetítenek a hallgatóságnak – mint ahogy azt regõs, lantos énekmondó elõdeik is tették.
A több évtizedes fennállásuk alatt természetesen a tagok cserélõdtek. Az alapító
Kelemen testvérek mellett jó
ideje Kaszás Bernadett, Major
Erzsébet és Farkas Gábor alkotják az együttest. Az énekmondás mûfaji követelményének megfelelõen kifejezetten
„jól szólnak”, azaz jó vokált
alkotnak. A „civilben” közgazdász és pedagógus hölgyek
kristálytiszta, kimûvelt hangja
hallatán adódik a kérdés, honnan ered zenei- és énektudásuk. Elmondják, hogy a zalaegerszegi zeneiskola magánének tanszakán Dormán Tiborné tanította õket énekelni.

Nagyszerû koncertet adott az együttes.
A tanárnõ személye nem ismeretlen az idõsebb környékbelieknek, hiszen valamikor a
zalaszentgróti gimnáziumban

is oktatott a diákjai által máig
nagy szeretettel és tisztelettel
emlegetett Valéria.
(B.É.)

Borverseny Türjén
A település szõlõsgazdáinak részvételével rendeztek bírálattal egybekötött borversenyt március 1-én Türjén a
mûvelõdési házban.
A Da Bibere Zalai Borlovagrend elnöke, dr. Brazsil
József vezette, valamint Sebestyén Ferenc, Gyarmati Tivadar, Dóka Éva, Hegedûsné dr.
Baranyai Nóra és Szentgyörgyvári Zoltán alkotta zsûri 87 bormintát bírált el. A
beérkezett mintákat öt kategóriára (száraz fehérbor, türjei
vegyes, illatos-édes borok,
Otello és tiszta vörösborok)
osztották. A gazdáknak 18
arany, 38 ezüst, 25 bronz, 6
okleves minõsítést adtak át.
A bírálat a helyi népdalkör
és hastáncosok mûsorával és
vacsorával zárult.
pb

Antal Dominika olasz rizlingje
arany minõsítést érdemelt ki.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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FIDESZ - KDNP
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

01. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Zalaegerszeg)

Vigh László

7.

18. VIGH LÁSZLÓ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Keszthely)

Manninger Jenõ

8. MANNINGER JENÕ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Nagykanizsa)

Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP)

3. CSERESNYÉS PÉTER

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.
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Busójárás, elõadások, megszépülõ faluközpont
Az UNESCO 2009-ben vette
fel az emberiség szellemi,
kulturális örökségének listájára
a mohácsi busójárást. A tekenyei Idõsek Klubja és meghívásukra a türjei Nyugdíjas Klub
március 2-án Szalay Csaba
szervezésével utazott a mohácsi
busójárásra. Az ötvenöt fõs csoport az utazás során megismerkedett az útba esõ települések
történetével is, majd célba érve
elõször a mohácsi csata emlékhelyét kereste fel. Mohácsra
érve a majd' nyolcvanezer vendég között elvegyülve részesei
lettek a sokácok téltemetõ-tavaszköszöntõ ünnepének. Sokan fényképezkedtek az álarcos
busók és maskarások társaságában, és megcsodálták az
1920-as években épült fogadalmi emléktemplomot is. A társaság az élményekben gazdag, de
fárasztó napot hazafelé Balatonszentgyörgyön egy nagyon
finom vacsorával zárta.
Március 14-én délután ismét
összegyûltek az Idõsek Klubja
résztvevõi a kultúrotthonban.
Lelkesen emlegették a mohácsi
kirándulást és vidáman ter-

vezgetik az év nagy kirándulását
Erdélybe, melyre július 2. és 6.
között kerítenek sort. A jelenlévõk a vagyonvédelemrõl hallgattak hasznos tájékoztatót
Sznopek Veronikától, a Keszthelyi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési fõelõadójától. Horváthné Szabó Szilvia rendõr
százados, közlekedésrendészeti
osztályvezetõ elõadásán a közlekedési szabályok betartásának
fontosságát hangsúlyozta. Az
ünnepélyes délután második
felében a helyi fiatalok adtak
elõ ünnepi mûsort, amit
Dézsenyi Melinda tanárnõ segítségével tanultak meg. A program zárásaként a Hõskertben ünnepélyes koszorúzást
tartottak.
Tekenyén március elsejétõl
indult a mezõgazdasági közmunka program, ami 12 helybéli lakosnak biztosít elfoglaltságot. A program keretén belül
az önkormányzatnak lehetõsége nyílt 2 millió forintért megvásárolni a település központjában üresen álló családi házat.
Az épület és környékének rendbetétele a közmunkásoknak fo-

Farsang Sümegcsehiben

Hasznos tanácsokat kaptak a klubtagok.
lyamatos elfoglaltságot biztosít
és megszépülésével a faluközpont is rendezettebbé válik. Az
önkormányzat köszöni a helyi
lakosoknak a munkagépekkel
nyújtott segítséget, a virágmagokat és dugványokat, amivel
hozzájárulnak a program sikeres megvalósításához.
Az újonnan megjelent kormányrendelet a kiemelt jelentõségû ügyek között tartja nyilván
a Zalaszentgrót-Tekenye Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027.
számú programot, mellyel a tekenyei szennyvíz projekt megvalósítása elõl minden akadály
elhárulni látszik.
-s-

Emlékezetes program volt a
busójárás.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Nagyszerû volt a hangulat.
Iskolánkban hagyományainkhoz híven megrendeztük a diákok jelmezes felvonulását és
farsangi bálját.
Az alsó tagozatosok egyéni
jelmezeik bemutatása után zenés-táncos elõadással is szórakoztatták a közönséget. A felsõs
diákok az osztályonkénti produkcióikban nemcsak a táncos,
hanem a humoros oldalukat is
megmutatták. A gyerekek mûsorát nagy érdeklõdés kísérte, a
kultúrház nézõtere teljesen
megtelt szülõkkel, nagyszülõkkel, vendégekkel.
A szülõi munkaközösség
szendviccsel, szörppel vendégelte meg a megjelenteket. A
jelmezbe öltözött gyereke-

ket megjutalmazták. Sok gyerek
örömét fokozta a tombolasorsoláson elnyert rengeteg
ajándék.
A programot lezáró diszkóban táncolt az iskola aprajanagyja, szüleikkel, nevelõikkel
együtt. A zenés mulatságot a kéményseprõnek öltözött tantestület tagjainak felvonulása szakította meg, ami a hangulatot
még tovább fokozta.
Köszönet illeti a szervezõket, a szülõi munkaközösséget
és az iskola vezetését, hiszen a
sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában idén is felejthetetlen farsangot sikerült
megrendezni.
-s-

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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5 ok, ami miatt érdemes hallásvizsgálatra elmenni
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk
összeválogatta azokat a
legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem
mindegy ugyanis, hogy
hova jelentkezünk be
szûrésre!
1. A hallásproblémák
mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult
zenehallgatási
szokások
(iPod-ok, mp3 lejátszók), a
zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton történõ elöregedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben mindanynyian érintettek leszünk,
vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az,
hogy kinél mikor jön el az

a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.
2. Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes
elvégeztetni
Sokszor elõfordul, hogy
háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek különbözõ
hallókészülék forgalmazók.
Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban
vagy sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A
hallásvizsgálathoz ugyanis
csend kell, ami a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított hangszigetelt
vizsgálókabin biztosít. Az
utcazaj, a padló kopogása
vagy más zavaró tényezõk
teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Így pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb esetben
is csak tájékoztató jellegûek a kapott adatok, ami

akár téves terápiához is vezethet. Ne hagyja magát becsapni!
3. A hallásvizsgálat teljes mértékben ingyenes
Ez azt jelenti, hogy a
hallásvizsgálat Önnek valóban nem kerül egyetlen
forintjába sem, azaz Önnek
nem kell a helyszínen fizetnie érte, valamint a vizsgálatot végzõ Amplifon
Hallásközpontok sem számolnak el pontokat a Társadalombiztosítási Pénztár
felé.
4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen
fájdalommentesek. Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenõrzése, majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek célja, hogy a
hallásspecialisták segítségével megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot,
amelyet Ön már éppen
meghall. A következõ lépé-

sekben pedig jelezni kell,
hogy melyek azok a legerõsebb hangok, amiket Ön
még tolerál, mennyire hallja meg a beszédet, és
mennyire sikerül megértenie azt. A hallásvizsgálat
tehát teljes körû, és csupán
25-30 percet vesz igénybe.
5. A hallásvizsgálatra nem
kell órákat várni
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbeszélt idõpontban történik. Önnek
csupán fel kell hívnia a
06-92/345-227-es telefonszámot, és a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 2.
szám alatt található
Amplifon Hallásközpont
munkatársaival
közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A más egészségügyi
intézményekben általános,
sokszor órákig tartó, boszszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.
(x)

2014. március
Sümegcsehiben fontosnak
tartják az ifjúság egészséges
életmódra nevelését, a falu szabadidõközpontjában található
futballpályát a focisták mellett
160 iskolás és óvodás is használja. Március 21-én nemzetközi öltözõavató mérkõzést
rendeztek.
– A sportegyesület sikerrel
pályázott az 1960-ban épült
öltözõépület felújítására, melyhez az önkormányzat félmillió
forintot tett hozzá. Az öltözõ
kívül-belül megújult, most pályáztunk pályavilágításra, s szeretnénk kutat fúratni és öntözõrendszert kiépíttetni. Jó
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Nemzetközi mérkõzés az öltözõavatón
sportbarátság alakult ki székelyföldi Gyergyószárheggyel,
amellyel szeretnénk hosszú távú kapcsolatot fenntartani –
fejtette ki Farkas Zsolt polgármester.
A sportöltözõ felújítása már
régi óhajuk volt a helyi sportolóknak, akiknek álma a TAOpályázat sikere által az elmúlt
hónapokban vált valósággá. A
teljes beruházás közel 5 millió
forintból valósult meg, melyhez 3,5 milliót nyertek pályá-

Folyamatos fejlesztések a zalabéri óvodában

Gyerekek a megújult játszótéren Ujjné Szalai Júliával.
A helyi gyerekek mellett rületekre. Minden év végén
zalavégi és zalaszentgróti belsõ differenciált fejlõdési
gyerekek is járnak a Zalabéri rendszerrel mérjük a gyerekek
Kastélykert Óvodába. A 35 egyéni képességeit, ez jó alagyermek második otthonaként pot ad arra, hogy mely teszolgáló intézmény évekig az rületeket kell fejleszteni. A
iskola tagintézményeként mû- tapasztalatokat a tanítónõkkel
ködött, a különválás óta több és egyénileg a szülõkkel is
fejlesztés is történt. Tavaly nyá- megosztjuk. Idén indítottuk a
ron korszerû játszóteret, fû- Szülõi Kerekasztalt, ahol küszer- és virágoskertet, sövény- lönbözõ témákkal foglalkoszegélyt, az épületben járóla- zunk. Év elején hónapokra
pozást, új lambériát, bútorza- beosztjuk a tanév programjait,
tot, számítógépet kapott az a Márton-napi néphagyomáóvoda. Napjainkban is zajlik a nyok és az adventi hét nyitott
terasz tetõvel lefedése, mely- rendezvényeink, melyekre pronél a közmunkások is sokat jekteket is írunk. A Föld napdolgoznak. A jövõben tervben ján és nyáron kirándulásokat
van az épület külsejének fes- szervezünk, õsszel a mese világtése, a csoportszobák parket- napján felvonultunk a faluban,
tájának lecserélése. Az intéz- májusban mi is köszöntjük lemény folyamatos támogatást endõ óvodásainkat, az újszülötkap a szülõi munkaközösség- teket – számolt be Ujjné Szalai
tõl is, tagjai társadalmi munká- Júlia megbízott vezetõ óvónõ.
A gyermekekkel – kis- és
val, gyûjtéssel és felajánlásokkal segítik a fejlesztéseket, esz- nagycsoportban – három óvónõ és két dajka foglalkozik.
közbeszerzéseket.
– Az iskolához hasonlóan Nagy segítség az intézményhamarosan mi is tehetségpont- nek a fél állásban náluk dolként mûködünk, mely munká- gozó kisegítõ, így a dajkák már
hoz sok segítséget kapunk teljes idejükben a gyerekekkel
mentorunktól, Kiss Albert tudnak foglalkozni. A rászoruigazgatótól. Fontos a tehetség- ló apróságokkal heti rendszeazonosítás, feltérképezzük, hogy rességgel logopédus, fejlesztõ
ki fogékony a zenei, térbeli pedagógus foglalkozik.
- pb vizuális és beszédkészségi te-

Az új öltözõ nemzetközi meccsel debütált.
zaton, az önrész egyharmadát
az önkormányzat, kétharmadát
támogatók adták össze.
– Egy apró felújítást terveztünk, aztán beázások után
végül egy nagyobb beruházás
mellett döntöttünk. A régi
tetõt, palafedést lebontottuk,
helyére idõtálló tetõszerkezet
és cserép került. Az épületben
a víz és villanyhálózat és a
zuhanyzók, vécék újultak meg,
s mellette a nyílászárókat is
lecseréltük. Több pályázaton
kívüli munka is megvalósult,
így az épület új színezést, festést kapott – árulta el Horváth
Balázs, a sportkör elnöke.
A Sümegcsehi Sport Egyesületben 22 focista kergeti
vasárnaponként a labdát, a
csapat nem titkolt célja a
megyei III. osztály Keleti-csoportjának dobogós helyének
megszerzése. Sümegcsehi tavaly kezdett el baráti viszonyt
ápolni Gyergyószárheggyel. A
baráti kapcsolat mellett jó

erõfelmérõnek ígérkezett a
román megyei elsõ osztályba
vágyó Gyergyószárhegyi Bástya SK elleni öltözõavató mérkõzés is.
– Tavaly nyáron a Dévai
Szent Ferenc Alapítványnak
hoztak segélycsomagot a sümegcsehiek. Megvendégeltük
õket, és megbeszéltük, hogy
eljövünk hozzájuk, és játszunk
egy felkészülési mérkõzést. Szíves fogadtatásban volt részünk, megállapodtunk, hogy
évente kétszer találkozunk,
meglátogatjuk egymást, késõbb talán mezõgazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat is kiépíthetünk – árulta el Györffy
Gábor, Gyergyószárhegy alpolgármestere, aki jómaga is pályára lépett a 4-1-es vendéggyõzelemmel végzõdött mérkõzésen.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Ausztriai munkalehetõségek
szak - és segédmunkában
mindenkinek!
06-30/363-10-82; 06-30/314-56-17.
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Politikai hirdetés

Sikeresen pályáztak
A Vidékfejlesztési Alap
legutóbbi pályázatának nyertesei a kormány döntése alapján terepjáró, mikrobusz, személygépkocsi
vásárlásához
kaptak támogatást.
Közéjük tartozik többek
között:
Kisvásárhely Önkormányzata (terepjáró, 4 008 079),
Mihályfa
Önkormányzata
(terepjáró, 3 933 276), Tekenye Önkormányzata (mikrobusz, 10 000 000), Zalacsány Önkormányzata (mik-

robusz, 10 000 000), Sénye Önkormányzata (mikrobusz,
10 000 000), Zalai Hazatérõk Egyesülete (Zalabér, személygépkocsi, 4 445 000),
Dötk Önkormányzata (mikrobusz, 10 000 000), Nagygörbõ Önkormányzata (terepjáró, 4 008 079), Óhíd Ön(mikrobusz,
kormányzata
10 000 000), Sümegcsehi Önkormányzata (mikrobusz,
10 000 000), Zalaszentlászlói Polgárõr Egyesület (személygépkocsi, 4 445 000).

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
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

