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Rég nem irányult ilyen szé-
les körû érdeklõdés egy, a Za-
laszentgróti Városi Mûvelõdési
Központban szervezett prog-
ramra, mint április 11-én. Olyan
sokan jöttek el, hogy akik a
színházterembe (a pótszékezés
ellenére) sem fértek be, az elõ-
csarnokban, kivetítõn követhet-
ték a közel háromórás mûsort.
A gálaest címe („Csak a szépre
emlékezem”) alapján akár egy
operettes, édes-bús nosztalgia
estre is számíthattunk volna, de
ehelyett egy nívós, sokszínû és
mindenki figyelmét lekötõ visz-
szatekintésben volt részünk.

A szervezõk, a mûsorszer-
kesztõk nagyszerû elgondolás-
sal, a dokumentarista eszközök,
valamint az élõ, illusztratív meg-

30 éve kapott újra városi rangot Zalaszentgrót
jelenítés arányos ötvözésével, a
helyben lakók élményeit meg-
mozgatva emlékeztek a várossá
nyilvánítás évére, 1984-re és az
azóta eltelt 30 esztendõ esemé-
nyeire, kiemelkedõ szereplõire.
A rendezõnek még arra is kiter-
jedt a figyelme, hogy – az idõbe-
li egybeesés folytán – a Költészet
napjáról is megemlékezzenek.

A város önmagát becsülte
meg azzal az igénnyel, hogy
ünnepélyes keretet adott a jeles
évfordulónak.

rendezésé-
ben mozaikszerûen pergett le a
közönség elõtt a várossá nyilvá-
nítás eseménysora és a fejlõdés
számos felidézett epizódja.

Elõször korabeli, nemzetkö-
zi és magyarországi filmhíradó

Tucsni András

Zsúfolásig megtelt a színházterem.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen röpítette vissza a nézõket 1984-
be, majd archív fotók, filmek
segítségével bemutatták a tele-
pülés akkori arcát, s újra hall-
hattuk a várossá válást levezény-
lõ elöljárók 30 évvel ezelõtti

nyilatkozatait. A videók sora
mai felvételek felvillantásával
zárult.

A közönség hangulati azo-
nosulását követõen, egy érdekes

Ismét megnyitotta kapuit a
. A fürdõ továbbra is minden nap várja a régió

lakosait valóban vendégbarát árakkal, nyugalommal a zalai
dombok lábánál.

Az idei évben is kisebb fejlesztésekkel nyitott a létesítmény:
szabadtéri óriás-sakk, felnõtt játszótér került kialakításra,
valamint a fedett fürdõrész gyermekpancsolója egy mini
csúszdát kapott.

A színvonalas vendéglátó egységek, a fürdõhöz tartozó
hatalmas zöldterület garantálják a mindenki számára elérhetõ
nyugodt pihenést.

Szent Gróth Termálfürdõ
Zalaszentgróton

Május 1-tõl ismét várja vendégeit
– a zalaszentgróti termálfürdõ
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30 éve kapott újra városi rangot Zalaszentgrót
fordulattal a pódium szélén
kialakított, családias, intim be-
szélgetõ sarokban faggatta szel-
lemesen „vendégeit” a meghí-
vott ismert mûsorvezetõ,

, majd egy függönyhúzás-
sal ismét vetített képek és szín-
padi látványosságok, sokszerep-
lõs programok vonták magukra
a figyelmet. A színpadkép is
ehhez igazodott. A mûsor súly-
pontjainak ismételt, térbeli át-
helyezése, az egymást követõ
jelenetek hangulati sokfélesége
tette kifejezetten elevenné az
egész estés programot.

Elõször -t
és invitálta
múltidézésre Vágó István. Szil-
via asszony fiatal feleségként
Zalaegerszegrõl került Szent-
grótra, ahol VB-titkárként dol-
gozott, majd jegyzõ volt nyugdí-
jazásáig. Ifj. Krepsz István tanár,
festõmûvész, 4 éve elhunyt
édesapja helyett vállalta az in-
terjút. Id. Krepsz István a nép-
szerû „Titi bácsi” hosszú évtize-
dekig a község/város egyik
meghatározó egyénisége volt.
Városi tanácselnök-helyettes lett
1984-ben. A rendszerváltás után
önkormányzati képviselõként is
sokat tett lakóhelyéért és az itt
élõkért. Ismert volt irodalmi vé-
nája, verselõ kedve. Sokan most
hallották elõször, hogy az egy-
kori városi vezetõ fiatalon szí-
nésznek készült, de a színmû-
vészeti fõiskoláról politikai ok-
ból eltanácsolták...

Vágó
István

Simon Lajosné dr.
ifj. Krepsz Istvánt

A mûsor folyamán videofil-
mekben szólaltatták meg a
Szentgróton 1984-ben (is) mû-
ködött állami vállalatok veze-
tõit, szövetkezeti elnököket, is-
kolaigazgatókat, intézményve-
zetõket. Némi jogos nosztalgia
is vegyült az emlékezésekbe.

volt iskolaigaz-
gató büszkén mesélt a helyi ok-
tatás mindenkor magas színvo-
naláról, egyetlen sajnálatos tényt
említve, hogy a gyermeklétszám
a felére csökkent az oktatási in-
tézményekben a három évtized
alatt. a
Vöröskereszt egyenesen ívelõ
fejlõdésérõl számolt be. Nyílt-
színi tapsot kapott
gimnáziumi tanár, aki „az apró
betûket is megtanította” törté-
nelembõl. Dúcz tanár úr – mint
a legtöbb riportalany – , a nézõ-
téren követte a mûsort.

A szentgrótiak, fõleg a né-
zõk zömét kitevõ 50 fölöttiek
ezen az estén félszavakból is
értették egymást.

Az élõ beszélgetés
, a könyvtár már rég-

óta nyugdíjas vezetõjével és
, a Városi Mûve-

lõdési Központ igazgatójával
folytatódott. Csöglei Józsefné, a
népszerû Marika, aki máig aktí-
van vezeti a nõklubot, a régi
élénk könyvtári életrõl mesélt,
a sokakat vonzó író - olvasó ta-
lálkozókról, a várossá válás ku-
lisszatitkairól. Humorával elvit-
te a show-t. Varga István – aki a
Költészet napjára emlékezve,

Györkös Dezsõ

Dr. Baracskai Józsefné

Dúcz Mihály

Csöglei
Józsefnével

Varga Istvánnal

stílusosan Radnóti: Nem tudha-
tom címû versét szavalta el be-
lépõnek – a beszélgetõ fotelben
erõsen hangsúlyozta, hogy Zala-
szentgrót mindenkor pártolta a
mûvészeteket. Országos hírû
színjátszó táborai egyikében,
több, mint 30 éve „született
meg” – önvallása szerint –

.
A város mai mûvészeti cso-

portjai, a
, a e

gálaesten is nagy sikerrel, köny-
nyed, vidám darabokkal szóra-
koztatta a közönséget.

– Le vagyok nyûgözve –
kommentálta a mûsorvezetõ a

és a
fergeteges pro-

dukcióit.
Kacagtató, un. retró jelene-

tet mutattak be a
úttörõcsapatot

formázó növendékei, akik
szelíd iróniával, jól karikírozták
a 80-as évek iskolai mozgalmi
életét.

Eper-
jes Károly

Városi Kamara Kó-
rus Városi Fúvószenekar

Csillagfürt Gyermek Néptánc
csoport Cinege - Kisbojtár
Néptánc csoport

Csányi László
Általános Iskola

Az est második részében
, aki 2010-ig egy-

más után 5 ciklusban volt pol-
gármester és , a töret-
lenül eredményes

nyugdíjas ügyvezetõ
igazgatója volt az élõ talk show
alanya.

, a város
jelenlegi polgármestere zárta a
színpadon beszélgetõk sorát. A
tõle megszokott, lendületes stí-
lusban emlékezett gyermekkora
Zalaszentgrótjára, és számolt be
az utóbbi évek eredményeirõl.

A közismert TV-s személyi-
ség, Vágó István profizmusa és
felkészültsége mellett a város és
lakói iránti észrevehetõ szimpá-
tiával vezette a mûsort. Meg-
ígérte, hogy amint teheti, civil-
ben is felkeresi a 100. magyar
várost.

Az mûsorszámokat
konferálta.

A születésnaphoz zsúr is
dukált, a város tortájából meg-
vendégelték a jelenlévõket a
VMK klubtermeiben.

Császár József

Kiss Imre
Zala-Cereá-

lia Kft.

Baracskai József

Török
Gabriella

Simon Lajosné és dr. ifj. Krepsz István válaszolt Vágó István
kérdéseire.

A

„Tanórán Kívüli Foglalko-
zások Zala Megyében” projekt-
tel kapcsolatos sajtótájékozta-
tóját tartotta nemrég, ahol

ügyvezetõ igazgató
számolt be az elvégzett munká-
ról. A 2012 novemberében be-
nyújtott pályázatnak, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program támo-
gatási rendszerhez a „Kultu-
rális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési felada-
tok ellátásában” projekt támoga-
tási összege 23 600 000 forint.

A 2013. április 1-jén indult
program 2014. március 31-én

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület

Ró-
zsás Csaba

zárult.
A projekt célja a közok-

tatásban résztvevõ gyermekek
és tanulók, óvodai, tanórai, tan-
órán kívüli és szabadidõs nem
formális és információ nevelé-
sének, oktatásának támogatása.
A programok óvodákban, isko-
lákban kerültek megvalósításra
szerte a megyében, témahetek,
heti, havi szakkörök, versenyek
és vetélkedõk formájában.

A betervezett programok-
ban hét oktatási intézmény vett
részt, több mint 580 fõt érint-
ve, óvodásoktól a felsõ tago-
zatos tanulókig. A programban
a következõ iskolák, óvodák
vettek részt:

– Mindszenty József Általá-
nos Iskola (Zalaegerszeg): Té-
mahét a környezetvédelemrõl,
„Az univerzum csodái - Hogyan
mentsük meg a világot”
címmel.

– Az Ady Endre Általános
Iskolában (Zalaegerszeg) szin-
tén a környezetvédelem került
középpontba: Szakkörök: „Ta-
nulj meg tanulni!” és vetélke-
dõk „Élhetõ világunk” címmel.

– Alsónemesapáti - Csertán
Sándor Általános Iskola: infor-
matikai „Google-generáció, Di-
gitális írástudás” címmel szak-
körök

– Gellénháza - Dr. Papp Si-
mon Általános Iskola: „Hét sza-
bad mûvészet”, „Használd ki a
kézügyességedet!” szakköri fog-
lakozások

– Pacsai Általános Iskola

Óvoda és Kollégium: „Aktív
állampolgárságra nevelés, kul-
turális örökségeink” elnevezé-
sû program.

– Páka - Öveges József Álta-
lános Iskola: múzeumi órák,
hagyományõrzés, népi kultúra.

– Zalaegerszeg-Kertvárosi In-
tegrált Óvoda Napsugár utcai
Tagóvoda: mesehetek, rajzolás,
jelmezek készítése.

A sajtótájékoztató végén
Rózsás Csaba megköszönte a
projektben résztvevõ oktatók
és intézmények munkáját, va-
lamint együttmûködését.

A tehetséggondozás jegyé-
ben rendezett programok sike-
resen zárultak, melyek az Euró-
pai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósultak meg.

Török Irén

Projektzáró a TIT-nél

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a választóknak,
önkénteseinknek, munkatársainknak, támogatóinknak azért,
hogy 2014. április 6.-án a választási szövetség –
2010 után másodszor – ismét kétharmados többséget szerzett a
Parlamentben.

Tisztelettel:

országgyûlési képviselõ

Fidesz-KDNP

Manninger Jenõ

Köszönet a választóknak, támogatóknak
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Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.

Okmányiroda

ZMKH ZJH

(Okmányiroda)
Zalaszentgrót

ZMKH KJH

(Okmányiroda)
Keszthely

ZMKH KJH

( )

Hévízi
Kirendeltsége
Kormányablak

Cím

8790 Zalaszentgrót,
Dózsa György u. 1.

8360 Keszthely,
Kossuth L. u. 42.

8380 Hévíz,
Kossuth Lajos u. 1.
8381 Hévíz, Pf. 502

Hétfõ

8 -20
00 00

8 -15
00 00

Kedd

8 -18
00 00

8 -20
00 00

Szerda

szünetel

8 -20
00 00

Csütörtök

8 -15
00 00

8 -20
00 00

Péntek

8 -12
00 00

8 -20
00 00

8 -12
00 008 -12

13 -18

00 00

00 00

8 -12
13 -18

00 00

00 00 szünetel
8 -12

13 -15

00 00

00 00

A már a kilenc-
venes években foglalkozott
(több helyen) sertéshizlalással,
amikor 1995-ben megvásárolta

az egykori állami gaz-
daság sertéstelepét. A folyama-
tosan fejlõdõ gazdaság ma már
az egész országban ismert, s
rendszeres beszállítója a kül-
honi piacoknak is.

– Jó a kapcsolatunk a vállal-
kozással, amely az állattartással
a településen számos munka-
helyet teremtett. Az egykori ál-
lami gazdaság helyén ma már
korszerû üzemben termelnek.
Aktív szerepet vállal a falu éle-
tében, támogatja rendezvé-
nyeinket, civil szervezeteinket,
fõ szponzora a futballcsapat-
nak. Árvízkor gépekkel is se-
gítette a vízelvezetés helyreál-
lítását – vázolta fel

polgármester.
A cég közel húsz éves fenn-

állása alatt folyamatosan bõ-
vült: átvette a búcsúszentlász-
lói tápkeverõ üzemet, két hús-
boltot nyitott Zalaegerszegen
és nyáron megnyitja a póka-

Végh-család

Pakodon

Halek Lász-
ló

A sertéspiac meghatározó élõállat elõállítója a Végh Farm
Támogatják a falu programjait és focicsapatát

szepetki vágóhidat. A sertés
feldolgozásáig vezetõ folyamat-
ból így egyedül a takarmány
alapanyagok elõállítása hiány-
zik, aminek beindítása egyelõ-
re a jövõ kérdése. Tavaly két-
milliárdos árbevételt produ-
kált, amelybõl 10-15%-t vissza-
forgat fejlesztésre: a huszonkét
istálló mellé újabb kettõt épít
az állatok kényelmesebb elhe-
lyezése érdekében és a techno-
lógiát is fejleszti. A két egyéni
vállalkozást is tömörítõ cégcso-
port egykoron ötszáz tenyész-
süldõvel indult, mára 1700
anyakoca és szaporulataik al-
kotják az állományt.

– A magyar piacon több-
ször „megégettük” magunkat,
így zömében exportra, Szlová-
kiába és Ausztriába szállítunk
élõ állatokat. Magyarországon
220 ezer kocát tartanak szá-
mon, ebbõl nálunk 1700 talál-
ható. Több kisebb létszámú
telep mûködik az országban,
mi a nagyobbak közé tarto-
zunk, közel 1 százalékát adjuk
az anyakoca-állománynak. A

térségben meghatározó szere-
pet töltünk be, hetente körül-
belül nyolcszáz hízót adunk le.
Az árbevétel 90 százaléka az
élõállat-eladásból származik,
így egyértelmûen ez a fõ pro-
fil. Az új vágóhíddal félsertést
is elõ tudunk majd állítani. Az
üzem kapacitása napi 150 ser-
tés levágása és 1,5 tonna hús-
készítmény gyártása. A bolt-
jainkba kerülõ áru a termelés
alig pár százalékát teszi ki –
avatott be a részletekbe

, aki testvérével,
és cégalapító

közösen vezeti a vál-
lalkozást.

A telepen a takarítóktól a
kõmûveseken át az inszeminá-
torokig minden részlegnek
megvan a felelõse. Lényeges,
hogy a heti leadásra az állatszá-
mot produkálni tudják, így
minden munka annak van alá-
rendelve. A vállalkozásban több
mint 50 fõt foglalkoztatnak,
akik közül tizennyolcan foglal-
koznak állattartással, tizenket-

Végh
Zsolt Végh
Róberttel édesap-
jukkal

ten az áruházi dolgozók. Sok
embernek adnak munkát a
környékrõl, közülük tíznek Pa-
kodról. A vállalkozásnak termé-
szetesen nem csak elõnyei, ha-
nem árnyoldalai is vannak: bár
a telep közel 2 kilométerre ta-
lálható a falutól, idõnként mé-
gis érezhetõ a sertéstartással
járó szag a faluban. Így egyfajta
„kárpótlásnak” is tartják, hogy a
települést több szinten segítik.

– Mindenkivel törekszünk
a jó kapcsolatra, helyi kollé-
gáktól tudjuk, hogy évente
akad néhány nap, amikor nyo-
mottabb a levegõ, kedvezõtle-
nebb a széljárás, akkor érezhe-
tõ a szag a faluban. Szeretjük a
futballt, évtizedek óta járunk a
barátokkal hetente focizni, így
amikor a faluban csapatot sze-
rettek volna indítani, akkor
nem volt kérdéses, hogy segí-
tünk. Azóta is folyamatosan
támogatjuk az együttest, és
segítjük a rendezvényeket –
tette hozzá Végh Zsolt.

Pataki Balázs

Családi vállalkozásból nõtték ki magukat.

Termékük a választott malac, mint hízó alapanyag.
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Hévíz Város Ön-
kormányzata

Kerékpáros
Oázis

pol-
gármesteri hivatal-
nál Egregyen
Dombföldi úti busz-
megállónál Nagy-
parkolóban

Festetics Für-

négy
kerékpár dokkolót
állított fel a város-
ban, a

pályázat ke-
retén belül. A ke-
rékpárokat a

, a

, a
, vala-

mint a

A nyugati nagyvárosok mintájára

dõháznál

Kepli József János

található állomások-
ról lehet majd bérleti kártyával
elhozni. ,
Hévíz alpolgármestere el-
mondta: a pályázattal az ön-
kormányzat célja, hogy a ke-
rékpáros közlekedés felélén-
küljön a városban.

– Egy hónapos próbaidõre
négy kerékpárdokkoló és 30
kerékpár lett üzembe állítva
Hévízen – tájékoztat Kepli Jó-
zsef János. – A pályázati for-
rással olyan jól sikerült gaz-
dálkodnunk, hogy további ke-
rékpárokat is beszerzünk majd.
Az egy hónapos próbaüzem
során még nem használhatóak
a kerékpárok, ez az idõ arra
van, hogy a rendszerhibák
elõjöjjenek, illetve, hogy meg-
történjen az egész dokkoló
rendszer finomhangolása. Az
önkormányzat által beveze-
tendõ rendszer nem a hévízi

kerékpárkölcsönzõ vállalkozá-
sokkal konkurál, hanem a ke-
rékpáros közlekedést segíti a
városban, elsõsorban a város-
lakók számára. Arról nem is
beszélve, hogy az egregyi vá-
rosrész jobb elérhetõségét a
város vérkeringésébe történõ
bekapcsolását is biztosítja. A
nyugati nagyvárosok mintájára
kerül Hévízen is bevezetésre
ez a rendszer; Párizsban, Lon-
donban, Milánóban már jól
mûködik. Magyarországon pe-
dig Budapest és Esztergom
után Hévíz a harmadik város,
ahol bevezetésre kerül – tette
hozzá az alpolgármester.

A rendszer lopás-biztos: va-
lamennyi kerékpárban beépí-
tett GPS van, amelyet egy dina-
mó lát el árammal. Ha egy bi-
cikli nem kerül vissza a he-
lyére, könnyen beazonosítható
a holléte.

30 kerékpár lett üzembe állítva.

A
és az

érkezõ gépével kezdõdött
el április közepén a

idei németországi
charterjáratainak szezonja, de
landolt a reptéren az osztrák
tulajdonú InterSky elsõ ma-
gyarországi charterjárata is.

Elsõként Frankfurtból egy
Bombardier CRJ700-as repülõ-
gép fedélzetén 70 utas érke-
zett a

, ott , a repteret
két éve üzemeltetõ Hévíz pol-
gármestere, valamint

, a Lufthansa charter-
igazgatója fogadta a német uta-
sokat.

A Lufthansa vezetõje a lan-
dolást követõ sajtótájékoztatón
elmondta: 14 éve repülnek
járataik Sármellék és a német
nagyvárosok között, és meg-
gyõzõdésük, hogy a charterek
bõvítésén túl további lehetõ-
ségeket is rejt a régió.

Lufthansa Regional
Frankfurtból InterSky
légitársaság Friedrichshafen-
bõl

sármelléki
repülõtér

Hévíz-Balaton Airport-
ra Papp Gábor

Henry
Reutel

Egyre népszerûbb a Hévíz-Balaton Airport

Hozzátette: a Lufthansa kon-
szern vezetésének meggyõzõ-
dése, hogy Magyarországon
szükség lenne egy Budapesten
kívüli második nemzetközi re-
pülõtérre is, ennek megterem-
tésében pedig szívesen partne-
rek lennének.

Az idei szezonban a menet-
rendet úgy alakították, hogy a
Balaton melléki reptérrõl
Frankfurtban közvetlen csatla-
kozásokat kínálnak például

,
vagy ,

vagyis rövid várakozással szin-
te a világ bármely pontjára el
lehet innen jutni. A szintén a
cégcsoporthoz tartozó

együttmûkö-
désben pedig a

járat egy részére
nem charterként, hanem me-
netrend szerinti járatként is
foglalhatnak helyet a leendõ
utasok.

Henry Reutel kitért arra is,
hogy a most április és október

Sanghajba, New Yorkba Chi-
cagóba Rio de Janeiróba

Ger-
manwingsszel

Düsseldorf-
Sármellék

közötti sármelléki repülési sze-
zont szeretnék kibõvíteni
egész évre, és nemcsak a szom-
bati napokra.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP)
polgármester arról beszélt,
hogy az idei szezon újabb
elõrelépést jelent a repülõtér,
a város és az egész térség szá-
mára. A Lufthansa járataira
már csaknem másfél évtizede
szerzõdõ hévízi

és tulajdono-
sának, a német

köszönhetõen minimum
20-30 százalékkal nõ a légi uta-
sok száma a német nyelvte-
rületrõl. Az új célpontként sze-
replõ Friedrichshafen mellett
májustól már a svájci
is érkeznek járatok – jelezte a
polgármester.

, a
ügyvezetõ igazga-

tója az MTI kérdésére el-
mondta: az elõfoglalásokból
már 10 százalékos létszámnö-
vekedés látszik, ami azt jelenti,
hogy a tavalyi 9 ezer után az
idei második félévben már
átlépik a 10 ezres utasszámot.
Ez a térségben legalább 100

Mutsch Un-
garn Reisennek

PA Touristik-
nak

Bázelbõl

Kultsár Judit Mutsch Un-
garn Reisen

ezer vendégéjszakát jelent,
mégpedig nemcsak a hévízi és
a szállodáknak, de
nem kis számban balatoni szál-
láshelyeknek is.

Késõ délután érkezett meg
a Hévíz-Balaton Airportra az
osztrák családi tulajdonban lé-
võ InterSky légitársaság elsõ
magyarországi chartergépe,
amely és

hozott 66 utast egy ATR
72-600-as géppel. A gépen he-
lyet foglaló – aki
nõként a világon egyedüliként
alapította a légitársaságot 16
évvel ezelõtt – a leszállás után
újságíróknak azt mondta: mér-
földkõ számukra a sármelléki
landolás, mert mostantól októ-
berig hetente hoznak és visz-
nek utasokat Berlin, Hamburg,
Friedrichshafen, illetve a svájci
Bázel, valamint Sármellék között.

Az InterSky a szezonban 90
százalékos foglaltságban bízik
– tette hozzá a tulajdonos. El-
mondta még: svájci székhelyû
cégüknek jelenleg öt repülõ-
gépe van, ezekkel mostanáig
német és osztrák városokba
repültek.

zalakarosi

Hamburgból Berlin-
bõl

Renate Moser

Az elsõ Lufthansa-gép Sármelléken.

Közel tízmillió forint értékû versenyzongorát szerzett be a
közelmúltban . Az értékes hangszert a
város egy Leader-pályázat keretében vásárolta, a zongora a
Városháza dísztermében kap helyet.

A képviselõ-testület még az elmúlt év novemberében
határozott arról, hogy csatlakozik a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesület által elindított „Leader Zenei
Udvar” hálózathoz.

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy az ország minél
több Leader területérõl csatlakozzanak a programhoz, min-
den térségben jöjjön létre legalább egy olyan helyszín, ahol a
hely adottságai, tárgyi és személyi feltételei már adottak, vagy
fejlesztés útján adottá válhatnak különbözõ komolyzenei
programok, koncertek megtartására. A projekthez csatlako-
zott partnerek közös problémája az alaphangszerek hiánya
volt, így a projekt központi elemévé egy-egy zongora beszer-
zése vált.

Hévíz kétmillió forinttal járult hozzá saját költségvetésé-
bõl a beszerzéshez, a zongora pedig a napokban megérkezett,
így a város komolyzenei estjeiben a jövõben már komoly
szerephez juthat.

Hévíz önkormányzata

Versenyzongorát vettek
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Az utolsó simítások el-
végzése után húsvétkor meg-
nyílt a Kehidakustányi Táj-

Megnyílt a tájház Kehidakustányban

ház. Az épületben a helyi ér-
tékmentés elsõ lépcsõfoka va-
lósul meg.

A felújítást Kehidakustány
Község Önkormányzata a „Da-
rányi Ignác terv” keretében
nyert 9.093 944 Ft támogatás-
ból valósította meg.

polgármester elmond-
ta, hogy az épület felújítása
mellett nagy jelentõségû a

közösen megvalósuló
„Kehidakustány múltja a jelen-
ben” elnevezésû projekt, mely-
nek keretében restaurálásra
kerültek a korabeli bútorok és
kiépítésre került a tûz- és va-
gyonbiztonsági riasztó, vala-
mint a biztonsági kamerarend-
szer is. A fejlesztéshez a TDM
szervezet kapott 13,5 millió
forint vissza nem térítendõ
támogatást a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumtól.

Lázár
István

Ke-
hidakustányi Turisztikai Egye-
sülettel

Az 1900-ban épült paraszt-
házból kialakított tájházban
megtapasztalhatja a látogató
hogyan, milyen körülmények
közt éltek nagyszüleink, déd-
szüleink. Hogyan és miben sü-
töttek-fõztek, mekkora ágyban
aludtak, milyen eszközökkel és
szerszámokkal dolgoztak. Rá-
csodálkozhat a ma is használ-
ható kemencére, rokkára.

A tájház látogatható:

Elérhetõség:

kedd - péntek 15:00-19:00
szombat - vasárnap 14:00-18:00

8784 Kehidakustány,
Hunyadi u. 19.

Gellért Erzsébet
06-30/4998115

– Múlt év novemberében
olvasóink is tájékoztatást
kaptak Zala jövõjét nagyban
meghatározó megyei terve-
zésrõl. Elnök úr, hol tartanak
most a tervezéssel?

– Melyek az elfogadott
koncepció legfontosabb üze-
netei?

– A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD
ZALA” elnevezés alatt futó te-
rületfejlesztési dokumentu-
mok elkészítésének elsõ sza-
kasza lezárult. 2013 decembe-
rében a megyei közgyûlés el-
fogadta a területfejlesztési
koncepciót, mely döntést szé-
leskörû társadalmi egyeztetés
elõzött meg. A konzultáció
eredményeként a koncepció
helyzetelemzõ része aktuális
és pontos adatokat tartalmaz
Zala megye társadalmi, gazda-
sági helyzetét érintõen. Sõt,
magában foglalja azokat az
átfogó célkitûzéseket is, ame-
lyekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni a 2014-2020-as terve-
zési idõszakban.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõví-
tése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges,
vonzó, emberközpontú épí-
tett- és természeti környezet
kialakítása szükséges, korsze-
rû infrastruktúrával. Mindeh-
hez jól mûködõ, fejlett gazda-
ságnak kell társulnia, melyhez

Javában folyik a megyei fejlesztési tervek készítése
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

megfelelõen rugalmas képzé-
si rendszeren és a hagyomá-
nyokon alapuló gazdasági ága-
zatok megerõsítése mellett jö-
võcentrikus, piacképes gazda-
sági tevékenységek fejleszté-
sén át vezet az út.

– A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény a megyei
önkormányzatok feladatául a
területfejlesztést, területren-
dezést, vidékfejlesztést és ko-
ordinációs feladatokat jelölte
meg, amelyek pontos és rész-
letes tartalmi meghatározását
a módosított területfejlesztési
törvény tartalmazza. Fontos-
nak tartom ugyanakkor ki-
emelni, hogy a regionális fej-
lesztési ügynökségek jogsza-
bályi változás következtében
megyei tulajdonba kerültek,
így a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség-
ben 1/3-os tulajdoni aránnyal
rendelkezik Zala megye. Ez
azért is kiemelten fontos,
mert 2014. április 15-vel felállt
a 2014-2020-as uniós költség-
vetési ciklus intézményrend-
szere, melyben közremûkö-
dõ szervezeti feladatokat lát-
hatnak el a fejlesztési ügy-
nökségek. A megyei önkor-
mányzatnak ezáltal nemcsak
közvetett szerepe lesz az
uniós programozás végrehaj-
tásában.

– A területfejlesztésrõl szó-
ló törvény módosítását köve-
tõen melyek a megyei önkor-
mányzat legfontosabb fel-
adatai?

– Miként alakul
a tervezési tevékeny-
ség menete?

– Magyarország
kormánya továbbítot-
ta Brüsszelbe a part-
nerségi megállapo-
dást, amely az egyes
operatív programok
közel végleges válto-
zatát tartalmazza.
Ezen operatív prog-
ramok tartalmazzák
azokat a prioritáso-
kat, melyeket érintõen
az egyes fejlesztési
projektcsomagok el-
készíthetõek. A ter-
vezési munka jelen-
leg négy szinten fo-
lyik a megyében: a me-
gyei jogú városok sa-
ját területük vonatko-
zásában készítik fej-
lesztési programjai-
kat, a megyei önkormányzat a
további 256 települést érintõen
készíti a megyei és járási fej-
lesztési projektcsomagokat, vala-
mint az egyes CLLD-k (közösség
által irányított helyi fejleszté-
sek) vonatkozásában is körvo-
nalazódnak a fejlesztési igények.

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-

– Milyen forrásból törté-
nik a területfejlesztési doku-
mentumok elkészítése és mi-
re várható ezek befejezése?

vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-
ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészí-
tésére. Az elnyert ÁROP pá-
lyázat eredményeként a ter-
vezési feladatok befejezési ha-
tárideje szeptember 30. Az el-
készült dokumentumok nyo-
mon követhetõk a megyei ön-
kormányzat www.zala.hu web-
lapján, valamint a Tisztelt Ol-
vasókat is folyamatosan tájé-
koztatni kívánjuk a megyei fej-
lesztési elképzelésekrõl.

Manninger Jenõ
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helyben a
,

szakorvosi felügyelet mellett!
zalaszentgróti rendelõ intézetben

Beutaló nem szükséges.
Hallásgondozás mellett TB által támogatott

hallókészülékek is igényelhetõk!

Ingyenes hallásszûrés

Idõpont:

06-83/361-259 vagy a

361-270-es telefonszámokon

Sümegcsehi
Fazekas József Általá-

nos Iskola

egyik büszke-
sége a

. A települési ön-
kormányzat mindenkor féltõ

A sümegcsehi iskola energetikai fejlesztése

gondossággal ügyel az itt folyó
oktató-nevelõ munka magas
színvonalának megõrzésére, az
otthonos, gyerekbarát légkör

Jól haladnak a homlokszigetelési munkák.

fenntartására, az anyagi, tárgyi
feltételek folytonos jobbításá-
ra, korszerûsítésére. Minden
évben történik valami olyan
elõrelépés, ami meghaladja a
kistérség átlagát. Idén az ener-
giahatékonyság javítását kíván-
ják elérni a falu egyes közös-
ségi épületeinél, nevezetesen
az általános iskolánál, a kéz-
mûves és faluház épületénél.
Ez a gyakorlatban annyit je-
lent, hogy a fûtési számlák
csökkentése érdekében meg
kell valósítani az iskolaépület
utólagos hõszigetelését, vala-
mint a faluház kazánjának kor-
szerûbbre cserélését. A szóban
forgó beruházások költségigé-
nye meghaladja a község erejét
– így van ez országosan is.
Ezért az állam az „Új Széchenyi
Terv” keretében meghirdette –
többek között – az „Épület-
energetikai fejlesztések és köz-
világítás energiatakarékos át-
alakítása” megnevezésû prog-
ramot, melyhez megpályázha-
tó pénzügyi forrásokat is
biztosított.

Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata sikeresen pályázott
és 15,555 millió Ft vissza nem
térítendõ támogatást kapott. A
bíráló hatóság indoklása sze-
rint „…az intézmények energia
fogyasztása nagymértékben
csökkenni fog, s ez a költsé-
gekben szintén nagymértékû
megtakarításként fog jelent-
kezni. Környezetvédelmi szem-
pontból is jelentõs értékû a
beruházás, mivel épületek ki-
sebb mértékû fûtési igénye
jóvoltából a levegõbe kerülõ
káros üvegház hatású gázok

mennyisége is kevesebb lesz…
A pályázatoknak és az általa
elérhetõ fejlesztéseknek kö-
szönhetõen Sümegcsehi Köz-
ség Önkormányzata a fejlesz-
tések bevezetése által környe-
zettudatosabb hozzáállásáról
biztosítja a lakosságot, az in-
tézmények mûködése fenn-
tarthatóbbá válik. A fejlesztés
egy fajta példamutatás…”

– Az elnyert több mint 15
millió Ft támogatás az egész
beruházás 85 %-át teszi ki,
tehát a fennmaradó 15 %-ot
Sümegcsehinek kellett volna
kigazdálkodni – tájékoztat a
legújabb fejleményekrõl

, Sümegcsehi polgár-
mestere.

– Önkormányzatunk a ko-
rábbi években is takarékosan
gazdálkodott, adósságot nem
halmozott fel, így nem szorult
állami adósság-átvállalásra. A ha-
tályos, jogszabályok-adta lehe-
tõséggel élve jeleztük a Mi-
niszterelnökség illetékeseinek,
hogy az imponáló fejlesztés-
hez szükséges, 15 %-nyi saját
forrás elõteremtéséhez támo-
gatást igénylünk. A kérelem
meghallgatásra talált és a gaz-
dálkodásért felelõs helyettes
államtitkárság vissza nem térí-
tendõ önerõ-támogatás formá-
jában 2,745 millió Ft-ot bizto-
sított a fejlesztéshez. Az erre
járó láthatja, hogy nem vesz-
tegettük az idõt és az isko-
laépület homlokzatszigetelési
munkálatai jól haladnak. Ugyan-
ilyen lendülettel kívánjuk meg-
valósítani a pályázatban meg-
jelölt, további fejlesztéseket is.

Far-
kas Zsolt

(V.A.)
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Április 11. A
iskolások néhány éve már jól
tudják, hogy a Költészet nap-
ján rendhagyó órával kezdõdik
a tanítás. Az itt meghonosított
gyakorlatnak megfelelõen,
ilyenkor „civil” kívülálló ön-
kéntes vendég elõadók szaval-
nak, vagy olvasnak fel szebb-
nél szebb – a gyermekek ko-
rának megfelelõen kiválasztott
– költeményeket a diákoknak.

Az idén 9 felnõtt (többek
közt nyugdíjas tanító néni, a
helyi Pávakör több tagja, az
iskola takarítónõje, karbantar-
tója és a falu polgármestere)
vállalta a kedves feladatot –
mesélte

, az iskola drámapeda-
gógusa.

A gyerekek „Zsóka nénije”
kivette a részét a Költészet
napi felkészülésbõl, ugyanis õ
szerkesztette és tanította be

sümegcsehi

Szanatiné Schóbert
Erzsébet

A Költészet napja Sümegcsehiben
növendékeinek a helyi falu- és
kézmûves házban megtartott
ünnepi mûsor szerepeit. A
színpadi dekoráció igen ötlete-
sen utalt a mostani témára, az
évszakok váltakozására.

A négy évszakot versekkel,
énekekkel jelenítették meg a

felsõs növendékei. Az
egészséges önbizalommal telt
gyerekek gördülékeny, élveze-
tes elõadást nyújtottak a nézõ-
téren helyet foglaló iskolatár-
saiknak és a vendégeknek. A
dalokat az énekkarosok szólal-
tatták meg, õket

tanárnõ tanította be .
– A legfiatalabb közönség,

az alsó tagozatosok viselkedé-
se a mérce. Ha leköti a figyel-

Fazekas József Általános Is-
kola

Kristyán Tí-
mea

müket, végig követik a mûsort,
akkor tudjuk, hogy jól sikerült
a gyerekeknek szóló elõadás –
kommentálta Szanatiné Er-
zsébet.

Délután szavaló versennyel
folytatódott az ünnepi prog-
ram, amit dráma-
pedagógus szervezett a ta-
nulóknak.

Ezúttal is az iskola névadó-
jának lánya,
vállalta a zsûri elnökének sze-
repét.

és
segítettek a döntésben, akik

Szalai Ilona

Fazekas Piroska

Kovács Gézáné, Novák
Ferencné id. Kozma Ferenc

szintén rendszeresen támogat-
ják az iskola kulturális életét.

A sümegcsehi Fazekas Jó-
zsef Általános Iskola sok nagy-
szerûen versmondója közül
idén az 1-3. évfolyamból

, a 4-5. évfolyamból
, a 6-8. évfolyamból

bizonyult a leg-
jobbnak.

Megjegyzendõ, hogy mind
a vendég elõadók által vá-
lasztott, mind az ünnepi mû-
sorban és a szavaló versenyen
elhangzott versek kizárólag
magyar költõk alkotásai voltak.

Koller
Panna Koz-
ma Lili
Söjtöri Sára

Méltó megemlékezés volt.

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA

Júl.18-20. 26.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug.5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug.17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

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
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Újabb földterülettel bõ-
vítette a mezõgazdasági,
konyhakerti növények ter-
mesztését a Start Program-
ban

A helyi közmunka egyik
leglátványosabb, hasznos funk-
ciója a gyermek- és közétkez-
tetést biztosító községi konyha
friss, egészséges terményekkel
való ellátása. Már az elmúlt
évben is a közösen megmûvelt
konyhakertbõl származott a
burgonya fele és az egyéb
zöldségek ötöde. Az idén ed-
digi tapasztalatokat figyelem-
be véve növelni kívánják a ter-
mesztett hagyma mennyiségét
és részarányát, ezért termelés-
be vonták az orvosi rendelõ
mögötti, szabad területet is.
Megjegyzendõ, hogy az ugyan-
csak ezen a telken található

Zalaszentlászló Önkor-
mányzata.

Friss zöldségek…

gyümölcsfák termése is a kony-
hára kerül.

Az önkormányzat egy má-
sik területén burgonyát ter-
melnek. Ugyanitt üvegházban
palántákat hajtatnak, majd az
uborkatermesztésé a terep. A
vetõ burgonya nagy része szin-
tén saját termés, de az idén
fajtabõvítés céljából vásároltak
hozzá még egy mázsát.

Az óvoda mögötti földterü-
letre is került burgonya, ide
palántázzák a paprikát, para-
dicsomot és vetik helyben a
gyökérzöldségeket. A biztos, jó
termés érdekében a zöldség-
növényeknél a takarékos, de
nagyon hatékony csepegtetõ
öntözést alkalmazzák.

A közel másfél hektárra ke-
rekedett kerteket 12 közmun-
kás mûveli szorgalmasan.

(bé)

A hölgyek a hagymát kapálták, a férfiak füvet nyírtak.
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

tavaszi lomtalanításának idõpontja

A lomhulladékot az adott napon kell kihelyezni
az ingatlan elé a gyûjtõjárat számára úgy, hogy a tisztaság
megóvása érdekében a szóródó anyagok gyûjtõdobozokba
vagy zsákokba kerüljenek

– építési törmelék
– teherautó, traktorgumi
– állati tetem
– zöldhulladék
– veszélyes hulladék

(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem
stb.)
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan elõtti
közterületen a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek
elhelyezni!
Segítõ közremûködésüket megköszönve, tisztelettel:

Tekenye

2014. MÁJUS 17. (szombat)

reggel 6 óráig

Nem helyezhetõk ki a következõ anyagok:

ZALAISPA Zrt.

A
szer-

vezésében jó hangulatú oltó-
napnak voltunk részesei már-
cius utolsó szombatján. A tér-
ségben lévõ hagyományos gyü-
mölcsfák helyzetérõl

tájékoztatta a megjelente-
ket, kibõvítve az elõadást a fák
ápolásának és megõrzésének
tudományával. Ezután a kultúr-
ház udvarán nagy figyelem
kísérte, amint a legidõsebb
vendég, a 87 éves
elvégzi az elsõ oltási mûvele-
tet. Az oltásban segítõknek
bõven adott feladatot az ötven-
nél is több érdeklõdõ, a helyi
lakosok mellett a környékbeli
településrõl is szép számmal
érkeztek. Éltek a lehetõséggel,
a hozott vagy kiválasztott ol-
tógallyaknak megfelelõ olt-

Zalakanyar Vendégváró
és Kézmûves Egyesület

Kiss And-
rás

Kántor Imre

Oltónap, orvosi elõadás, húsvéti kézmûvesek
Színes programok Tekenyén

vánnyal gyarapodva tértek
haza.

Április elsõ csütörtök dél-
utánja ismét az Idõsek Klub-
jának programja hozta össze a
falu korosabb lakóit. Szép
számmal érkeztek a baráti talál-
kozóra 80 éven innen és nyolc-
vanon túl is. A program

háziorvos elõ-
adásával kezdõdött, majd a
résztvevõk felajánlásaiból ké-
szült finom étel mellé saláta
került az asztalra, amit a hely-
ben készített és otthonról ho-
zott sütemények követtek. A
megjelentek nagyon szép hor-
golt tojástartóval, cseréplibá-
val ajándékozták meg egymást.
Különlegesség volt még a köz-
munkások által készített sár-
garépa lekvár, és az önkor-
mányzattól kapott kannavirág

dr.
Arányi István

hagymákból is többen vittek
haza.

„Õsztõl tavaszig megtöri a
hosszú esték magányát a prog-
ram. Elõtte készülõdünk, utá-
na még többször felidézzük az
ott hallottakat. Így a közér-
zetünk, a hangulatunk jobb,
szívesen jövünk mindig, szere-
tünk egymással beszélgetni és
hallunk a falu dolgairól, öröm-
mel látjuk a változást, a fejlõ-
dést” – így fogalmazta meg az
összejövetel mottóját az egyik
kedves helyi lakos.

Igaz, hogy a klub nyári szü-
net elõtti utolsó rendezvénye
volt, de ezután is rendszeresen
találkoznak a közösségi prog-
ramokon: anyák napja, tánc-
ház, gyereknap, pünkösdi pik-
nik, erdélyi-kirándulás, pogá-

csafesztivál, hogy csak a követ-
kezõ hónapok eseményeit
soroljuk.

Szép számmal érkeztek a
húsvét-váró kézmûves foglal-
kozásra a gyerkõcök április 14-
én délután.

elõre kivágott al-
katrészekkel érkezett, amely-
bõl a nyuszikák, báránykák
összeépítésében nemcsak a ki-
csik, hanem a felnõttek is se-
gédkeztek. A remekmûvek el-
készültével a türelmetlen ap-
róságok tojásfejtéssel folytat-
ták a programot, majd a fából
készült virág-és állatformák ki-
festésével is remekül szóra-
koztak. A szorgos kezek által
készül alkotásokat boldogan
vitték haza.

Hideg Gyuláné,
Ilike néni

s.zs.

A parkolóban „nyusziház-
zal”, színes programokkal, hús-
vétváró hangulatban csalogat-
ták április 12-én a
közösségi házba a település
apraját-nagyját. A délutáni prog-
ram a

tavaszi dalokból
és filmslágerekbõl álló egyve-
legével kezdõdött, s az udva-
ron az apróságok a népi kör-
hinta kosaraiban, paripáin rin-
gatóztak.

Nagy sikere volt
bábelõadásának, akitõl

A kiskakas gyémánt félkrajcár-
ját, és Zelk Zoltán A három
nyulak címû meséjét figyelték

zalacsányi

Zalaszentgróti Városi
Fúvószenekar

Gergely
János

Húsvétváró délután Zalacsányban

áhítattal az apróságok. Az elõ-
adások után a gyerkõcök meg-
ismerkedtek, kézbe vették a bá-
bokat, melyek közül mindenki
talált kedvencet magának.

Közben a folyosón már sült
kalács illata szállt, amire egy-
bõl asztalhoz sietett a gyerek-
sereg, a finom süteményre
kakaót kortyoltak. A délután
hátralévõ részében csodás
húsvéti díszeket, tojástartókat
készítettek az ünnepre ké-
szülõdõ résztvevõk.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

Az elõadás után a gyerekek is kipróbálták a bábokat.

Kántor Imre bácsitól még ma is lehet tanulni.
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Senki sem szeret várakoz-
ni, fõleg nem hosszú perce-
ket töltve a hivatali ügyinté-
zés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kis-
gyermekkel együtt kell ügyes-
bajos dolgainkat elintézni.

– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, il-
letve a kisgyermekes ügyfe-
lek gondjain szeretnénk eny-
híteni azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmány-
irodában barátságos gyer-
meksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésé-
ben is számos változást ered-
ményez. Ilyen a gyermek-
barát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkok-
ban a gyermekeket az ügy-
félszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifes-
tõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat kor-
mánymegbízott, majd hoz-
záfûzte:

– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis ven-
dégeit, ezzel is elõsegítve,

Rigó Csaba

Gyermekbarát közigazgatás Zalában

Gyermeksarok a hévízi kormányablaknál.

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyu-
godtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyer-
meksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jö-
võben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barát-
ságos gyermeksarkok kiépíté-
sét tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtése, melyben a gyer-
mekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az ál-
lampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresz-
tül a hivatali ügyintézés mi-
nõsége, mert más az ügyin-
tézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kor-
mányablakokban az állampol-
gárokat az állam a lehetõ leg-
magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyit-
juk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyek-
ben az okmányirodák tucat-
nyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.

Hét térségbeli iskola diák-
jainak részvételével rendezték
meg április 16-án
a Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciájának (KGYTK)
regionális fordulóját. A meg-
mérettetésen Tapolcáról a Bár-
dos Lajos Általános Iskola Bat-
sányi János Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvû Tagintézmé-
nye és Kazinczy Ferenc Tag-
intézménye, Borsfáról a Fekete

Zalabérben

Kutató gyerekek tudományos konferenciája Zalabérben
István Általános Iskola, Nagy-
kanizsáról a Hevesi Sándor
Általános Iskola, Várpalotáról a
Képesség és Tehetségfejlesztõ
Magániskola, a Sármelléki Álta-
lános Iskola és a házigazda Za-
labéri Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola képvi-
seltette magát.

Az elõadások elõtt
, Zalabér község pol-

gármestere köszöntötte a meg-

Zsup-
pán József

jelenteket, s beszédében el-
mondta, hogy minden évben
örömmel várja az eseményre
szóló meghívót, ami ilyenkor a
gyermekek sokrétû érdeklõdé-
si körérõl árulkodik. Ismertet-
te a Zalavégtõl Sármellékig 33
településen és 11 iskolában
elinduló, a Zala Termálvölgye
Egyesület által létrehozandó
értéktári programot, amibe a
térség természeti, történelmi,
épített és emberi értékei, ha-
gyományai kerülnek bele.

– Az immáron 13. Országos
KGYTK Délnyugat-Dunántúli
regionális fordulóján vagyunk,
ahol az öt régió közül a százha-
lombattai mellett a zalabéri
emelkedik ki a pályamunkák
számával. Mindenki legyen
büszke arra, hogy ide kiáll, és
tíz percet beszél. Felnõtt em-
berek is megizzadnak akkor,
amikor ilyen helyzetbe kerül-
nek. Óriási teljesítmény ez
mindenki részérõl, ennek a
rendezvénynek nincs vesztese,
csak gyõztes elõadói, szoron-
gásmentes elõadásokat kívá-
nok! – nyitotta meg a progra-
mot , a KGYTK
országos koordinátora, a házi-
gazda iskola igazgatója.

A 10-14 éves gyerekek
rendkívül érdekes elõadásokat
sûrítettek bele a rendelkezé-
sükre álló 10 percekbe, me-

Kiss Albert

lyekhez látványos szemléltetést
használtak. Egy-egy bemutatót
követõen a zsûri tagjai tették
még próbára kérdéseikkel a
sokszínû témákat választó diá-
kokat, akik olykor frappáns
válasszal reagáltak a hirtelen
jött felvetésekre.

Az elsõ órában a helyi
negyedik osztályosok mutatták
be kidolgozott témáikat. Elsõ-
ként a legózási
szokásokat vizsgálta, ehhez kér-
dõíves felmérés végzett, megfi-
gyelés és térszemlélet-tesztet
töltetett ki a zalabéri iskola ta-
nulóival. a Mar-
son lévõ élet lehetõsége ér-
dekelte, a ku-
tyája ugatását figyelte meg, míg

az óegyiptomi
mítoszokban kereste a közös
elemeket érintve az ókori
egyiptomi mûvészeteket is.

A 24 pályamunkát öttagú
szakértõkbõl álló zsûri hallgat-
ta végig, s a nap végi összegzés
után döntöttek arról, hogy kik
mehetnek tovább az országos
megmérettetésre. A tehetség-
gondozás alapelve, hogy min-
denki tehetséges valamiben,
amit a gyerekek ezen a napon
újfent bebizonyítottak.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Puklics Flóra

Gergály Vivient

Horváth Bence

Horváth Evelin

Pataki Balázs

Gergály Vivien a Marson lévõ élet iránt érdeklõdött.
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Április 17-én az újonnan
megnyílt klubhelyiségében a
húsvéti készülõdés jegyében
tojásfestésre készült ap-
raja - nagyja. és

irányításával
vette kezdetét a tojásfestés,
melyet elõtte már mindenki
otthon megfõzött. Az óvodá-
sok filctollal díszítették a tojást
sárgára, kékre, zöldre és pi-
rosra, az iskolások már tem-
perával ügyeskedtek. A fel-
nõttek – köztük számos nyug-
díjas is – íróval, faggyúval dí-
szítették a húsvét jelképeit.

Türje
Balázs Mónika

Gedeon Elizabet

Húsvéti délután Türjén

Az anyukák a „remekmû-
vek” elkészítése után a kicsik-
nek adták a tojást, akik olykor
a díszítés lehámozása után el is
fogyasztották a már kipingált re-
mekmû belsejét. Az estébe nyú-
ló, jó hangulatú program végén
a megjelenteket üdítõvel, süti-
vel, ropogtatnivalóval kínálták.

Zalaegerszegen, a József At-
tila Városi Tagkönyvtárban áp-
rilis 8-tól május 31-ig látogat-
ható nyugdí-
jas óvónõ Szülõfalum Türje
címû képeslap kiállítása.

Takács Gyuláné

Pb

A legkisebbek el is fogyasztották a tojásokat.

16 évvel ezelõtt 8 csetlõ-
botló ovis, félénk kisiskolás,
anyukájuk kezét szorongatva
beiratkoztak a klubba. Róluk
szól a következõ írás:

Kezdetben falunapokon,
sport és kulturális programo-
kon, mûvészeti találkozókon
szerepeltek. Tehetségük ha-
mar kitûnt, ehhez még hozzá-
járult a céltudatos munka, a
szorgalom, példás magatartás.
Fejlõdésük érdekében több
koreográfussal dolgoztak, akik
a nyári tánctáborokban, hétvé-
gi edzõtáborokban megismer-
tették velük a jazz tánc, show
tánc és a hip-hop stílust. Ha-
marosan jöttek az eredmé-
nyek: Disco tánc Európa-baj-
nokság II. helyezés.

Késõbb érdeklõdésük leg-
inkább a hip-hop tánc irányá-
ba fordult. A kiváló koreog-
ráfus, nagy
lelkesedéssel készítette szá-
mukra a ,,személyre szabott”
jobbnál jobb koreográfiákat.
Az országos versenyeken már
dobogós helyezéseket értek el.
Nagy változás történt, amikor a
klub tagja lett az ESDU tánc-
szövetségnek. 2009-ben sike-
rült a kvalifikáció és részt ve-
hettek porecsi tánc világbaj-

Csûri
Dóra, Kulcsár Violetta, Bertók
Zsófia, Kutasi Dóra, Tomor
Dóra, Török Bettina, Kovács
Dorina, Cserép Letícia.

Kálmán Károly

Kehidámák „D8”
nokságon. Már elsõ alkalom-
mal döntõbe kerültek és 15
csapatból a 7. helyet szerezték
meg. Ez az eredmény nagy
lendületet adott a csapatnak,
és még keményebben dolgoz-
tak. 2010-ben szintén kijutot-
tak a világbajnokságra. Erre az
alkalomra készült a ,,Próbaba-
bák” címû produkció. Minden-
ki titokban érezte, hogy nagy
dolog van készülõben. A ver-
senyen bebizonyosodott, hogy
mennyire ,,egyek” voltak. Kis
falunk nagy csapata dobogóra
állhatott: VB III. hely. Az igé-
nyesség a munkában, szerény-
ség, kitartás, egymás támoga-
tása továbbra is sikereket ered-
ményezett. Boldogan emlékez-
nek egy szlovéniai bemutató-
ra, ahol a nézõk asztalokra,
székekre, a helyszín oszlopaira
felmászva, ujjongva, vastapssal
jutalmazták mûsorunkat. Vagy
amikor egy faluban a szülõk
tapsára táncoltak, mert elrom-
lott a magnó. Nagy öröm volt a
hévízi Csillag születhet tehet-
ségkutató verseny, ahol máso-
dik helyezést értek el. Emlé-
kezetes még egy várpalotai or-
szágos verseny, ahol 150 pro-
dukcióból a legjobb 5 közé
sorolták õket. Nagy szerepük
volt abban, hogy a klub el-
nyerte a ,,Zalai gyermekekért
közösségi díjat”, és a ,,Közmû-
velõdési Nívódíjat”.

A 8 kiváló sportoló a klu-
bon kívül is baráti közösséget
alkot, rengeteget találkoznak,
szórakoznak.

TÁNCOSOK! D8 (Dámák
8) ahogy hívják õket.

Nagyot ugorva az idõben a
következõ dátum 2014. április
12. Ekkor rendezte meg hagyo-
mányos alapítványi bálját a

. Ez
a rendezvény most azonban
eltért a megszokottól, tele volt
meglepetésekkel!

A zsúfolásig megtelt kultúr-
ház színpadán a színvonalas
mûsor 19 órakor kezdõdött. A
majdnem egy órás fergeteges
táncprogramot a felnõtt cso-
port produkciója zárta, amit
végig vastaps kísért. Majd
minden elsötétült és a színpad
mögötti falon elindult egy me-
se… Egy mese arról a 8 gyö-
nyörû, immár hölgyrõl, akik 15
éve koptatják a kehidakustányi
tornaterem parkettáját. 8 tán-
cos, akik elbúcsúztak a ver-
senyzéstõl. A kiskori képeiket
látva és a régi szép emlékeket
felelevenítve mindannyian a
könnyeikkel küszködtek. Az-
tán egyik ámulatból a másikba
estek, mert felgyorsultak az
események: , a
település polgármestere meg-
köszönte a lányok sok éves

Kehidámák Aerobik Klub

Lázár István

munkáját, és hogy öregbítet-
ték a község hírnevét. Õszinte,
kedves szavait hangsúlyozván a
8 Kehidáma és természetesen
edzõjük, Kaszás Ferencné egy
névre szóló plakettet kapott és
egy csodaszép arany nyaklán-
cot, melynek medálján a klub
neve látható. Az utánuk követ-
kezõ korcsoport lányai egy-egy
virágcsokorral kedveskedtek
táncos társaiknak. Majd fel-
csendült a Queen együttes We
are the Champions c. száma és
begördült egy hatalmas torta,
tûzijátékkal és Kehidámák fel-
irattal. Itt már eltört a mécses,
az ünnepelteknél, edzõjüket
átölelve hallgatták a dalt.

A megható pillanatok után,
nehéz volt visszazökkenni a
báli hangulatba, de ez a „rö-
vidzárlat” csak pár percig tar-
tott, mert hamarosan kezdetét
vette a mulatság. A szervezõk
szendvicsekkel és finom sü-
teményekkel kínálták vendé-
geiket, amit szorgos anyukák
és lányaik készítettek. A
tombola jegyek hamar elfogy-
tak és mindenki jó ked-
vûen, ajándékokkal megpa-
kolva, szép élményekkel gaz-
dagodva térhetett haza a haj-
nali órákban.

Kaszás Ferencné
Varga Ibolya

Kaszás Ferencné edzõvel…
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A csapata har-
madosztályban szerzett bajno-
ki címet követõen õsszel már a
megyei II. osztály Északi-cso-
portjában vágott neki az új fut-
ballszezonnak. Az õszi ered-
mények kecsegtetõek voltak,
hiszen a csapat a 4. helyen te-
lelt, és a csoport góllövõlis-
táján 21 góllal holtversenyben
a második helyen állt

. Bizakodva vágtak neki a
tavaszi szezonnak is.

– A középmezõnyben el-
foglalt mostani helyezésünk
megfelel az elõzetesen elkép-
zelt céloknak. Akár nagyobb
álmaink is lehettek volna, de
az elejétõl fogva annyi sérülés-
sel kellett megküzdenünk,
hogy ezekrõl le kellett monda-
nunk. A bajnokság kezdete óta
7-8 sérültünk is volt, sokszor
vérbeli csatár nélkül kellett
játszanunk, ami a csapatot is

Türje SE

Vasas
Gergõ

Sérülésekkel teli focitavasz Türjén
megviseli. Sérülések, munka-
helyi problémák egyaránt gon-
dot okoznak, és a környékbõl
sem nagyon lehet igazolni.
Nagyon hiányzik a csapatból a
tavaly 41 góllal gólkirályi címet
szerzett Vasas Gergõ, aki a ta-
vaszt kihagyta, májusban térd-
szalagszakadással mûtik – fej-
tegette elnök.

Az egyesület tavaly azért
szerepelt a tartalékegyüttest is
elõíró megyei III. osztály Észa-
ki-csoportjában, hogy a fiata-
loknak is lehetõséget tudjanak
adni. Idén az a csapat az ifjú-
sági bajnokságban indult, kez-
denek összeérni.

és vezeté-
sével az U-7, U-9 és U-11-es
csapattal részt vesznek a Bo-
zsik-utánpótlásnevelõ program-
ban, mellette sikeresen sze-
repel az U-13-as csapat és
ügyes játékosok alkotják a 15

Pacsi Krisztián

Czémán Im-
re Majsán Nimród

évesekbõl álló serdülõcsapatot
is. Szóba került nõi együttes
indítása is. A létesítményt és
környékét folyamatosan fej-
lesztik: a pálya szélére új kis-
padokat építettek, megújult a
gyepszõnyeg és az öltözõ me-
legvizes rendszere, jövõre fû-
téskorszerûsítés és öntözõ-
rendszer kiépítése a cél.

– A tavaly megépített vilá-
gítás jó szolgálatot tett a vég-
hajrában, és a falu esti prog-
ramjait is segíti. Õsszel az elsõ
kettõ találkozónk nagyon ke-
mény volt, aztán 7 meccses
gyõzelmi sorozattal sokáig a
harmadik helyen álltunk. A
csapat télen együttmaradt, és
nyomasztó, hogy a játékosok
sérüléseit a mai orvostudo-
mány hónapokig nem tudta
megállapítani. Mindkét csatá-
runkat térdszalag-szakadás sújt-
ja, harmadik támadónk pedig
külföldi munka miatt keveset
tud edzeni. A csapat trénere,
Guitprecht László jól fogja
össze a több korosztályból álló
csapatot, a játékosok a pályán
mindent megtesznek, de érzõ-
dik, hogy hiányoznak a góllö-
võk a pályáról – tette hozzá

, csapat fõtámogatója,
vezérszurkolója.
Gál Imre

Az egyesület támogatói pró-
bálják a lehetõségekhez mér-
ten segíteni a focistákat, nagy
segítség a TAO-program, a Z-
Speed és a ZAL-AGRO tovább-
ra is támogatja a helyi futballt.
Az önkormányzat közmunká-
val is segíti a pályának és kör-
nyékének karbantartását, még
májusban lefedik a vízelvezetõ
árkokat, a kerítést beljebb vi-
szik, és megújítják a sport-
központ parkolóját.

– Az önkormányzat éves
szinten alapvetõen 1 millió
forinttal támogatja a csapatot,
ami tartalmazza a pályázatok
önrészeit is. A pálya gyakor-
latilag más sportágaknak is
mozgási lehetõséget nyújt, így
fenntartásából az önkormány-
zat már jobban kiveszi a részét.
A nagypályát tehermentesít-
jük, északi felén egy kismére-
tû, 20x40 méteres kispályát
hozunk létre, és felújítjuk a
futópályát is – vázolta fel

polgármester.
A

ezúton köszöni azoknak a se-
gítségét, akik adójuk 1 száza-
lékával támogatták a helyi
futballt.
ADÓSZÁM: 19956703-1-20

Nagy
Ferenc

Türjei Sportegyesület

Pataki Balázs

A játékosok mindent megtesznek, de edzésen is hiányoznak a
góllövõk.

A Zalaszentgróti Városi
Sportcsarnokban február hó-
napban került megrendezésre
a XII. Szentgrót Kupa nem-
zetközi karate verseny.

A versenyre 8 magyar és 1
román csapat, összesen 137
karatésa nevezett. A zalai egye-
sületek közül a

és a
méret-

te meg versenyzõi tudását a
különbözõ korosztályos válo-
gatottakat is felvonultató via-
dalon.

A karatésok tudásszint és
életkor szerinti csoportokban
mérkõztek meg egymással.

XXL Zalaeger-
szeg Zalaszentgróti Sho-
tokan Karate-do SE

Szentgrót Kupa 2014.

A szentgróti karatésok kö-
zött volt hatéves és veterán ko-
rú versenyzõ is.

A rendezõ zalaszentgróti
egyesület 5 arany-, 9 ezüst- és
16 bronzérmet nyert egyéni és
csapat versenyszámokban
összesen.

A felnõtt férfi csapat ki-
magasló teljesítményt nyújtott,
hiszen formagyakorlatban arany,
csapat rotációs küzdelemben
ezüstérmet nyert.

A legeredményesebb zala-
szentgróti lett
két aranyéremmel, aki telje-
sítményéért különdíjat vehe-
tett át.

Kozma Ákos

137 versenyzõ mérte össze tudását.
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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

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Idõpont: 2014. május 10.,

szombat 10 óra.

A zalaszentgróti piacon

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 000 Ft(3-14 éves korig)

MLSZ Grassroots Önkéntes szervezõi
ingyenes tanfolyam indul

Zala megyében

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési Intézete – a
2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó iskolarend-
szeren kívül szervezett – „Grassroots szervezõ” tanfolyamot
indít Zala megyében.

TGRAS/1418
Zalaegerszeg, ZTE tárgyaló

(8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
2014.05.31. és

2014.06.07. - 2 oktatási nap (16 óra, elmélet és gyakorlat)
a fent kijelölt két szombat 9-17 óra

között
Ingyenes

Olyan sportszeretõ szülõk, aktivisták, fiatalok labdarú-
gással kapcsolatos alapképzése, akik a Bozsik Programokban
és a Grassroots labdarúgás más színterein is segíteni szeret-
nének a rendezvények színvonalának emelésében, szervezé-
sében. Várunk minden érdeklõdõt, akik a gyermekkori
labdarúgással kapcsolatos élményeiket át szeretnék adni a
mai fiatalok számára.

– a megadott email címre beküldött jelentkezési lap
– 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük

elküldeni: zala.edzokepzes@gmail.com
A jelentkezési lap letölthetõ a www.zalamlsz.hu web-

oldalon.
A Tárgy mezõbe kérjük beírni az ÖNKÉNTES SZERVEZÕI

TANFOLYAM szöveget!!!
Jelentkezés határideje: 2014.05.27.
A tanfolyam minimum 10 fõ létszámmal indul.

A tanfolyam kódja:
A tanfolyami képzés helye:

A tanfolyam ideje és idõtartama:

Tanfolyami napok:

A tanfolyam díja:
A tanfolyam célja:

Jelentkezési feltételek:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

460 négyszögöl és 160 négyszögöl terület
- ingyenes - mûvelésre kiadó,

a felmerült költségeket - pl: szántás, vetõmag - fizetem.
Tel: 06-88/438-296 este.

Kehidakustányban


