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Generációk hétvégéje Zalabérben
Ebben az évben a naptárnak
is köszönhetõen igazi „Generációs hétvége” kerekedett az
immár hagyományossá vált
programokból Zalabérben.
Május 24-én a Szent Rita
Idõsek Otthona névadójának
ünnepén az otthon lakói, hozzátartozók és a falu lakossága
együtt ünnepelt.
A program szentmisével
kezdõdött, majd a Lépcsõs
Theátrum tagjai megzenésített

verseket adtak elõ gitárkísérettel. A Búzavirág Népdalkör
dalcsokrai megadták az alaphangulatot a további folytatáshoz, amiben a hozzátartozók
meglepetés mûsorai következtek. A zalabéri zumbás csoportból Gergály Vivien (dédunoka) és Légler Mercédesz
adott ízelítõt a zumba tánc,
mozgás világából.
A mûsorok folyamát Molnár István citera elõadása zár-

Barátságok születtek
Osztrák diákok Zalacsányban
Nyolc évvel ezelõtt egy
uniós pályázat által már volt
ausztriai kapcsolata a Csány
László Általános Iskolának,
mely sajnos azóta megszakadt. Egy új ismeretségnek
köszönhetõen a napokban
Alsó-Ausztriából érkeztek diákok a településre. Winzendorf

és Weikersdorf iskolái februárban vették fel a kapcsolatot az itteni oktatási intézménnyel.
– Vendégeink két napra
tervezték a látogatást, melyhez
a részletes programot már
áprilisban megkapták tõlünk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnep volt a Szent Rita Idõsek Otthonában is.
ta, és egyúttal egy közös kívánságmûsor formájában lehetõséget adott nótázásra is.

A közös ebéd elkészültéig,
ami természetesen bográcsban
(Folytatás a 2. oldalon)

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
NYÁRI ÁRZÁPOR

40 - 50 - 60 %
KERETEKRE, NAPSZEMÜVEGRE
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás
minden csütörtökön 14 órától
bejelentkezés személyesen vagy telefonon

EXTRA KEDVEZMÉNY LENCSÉKRE
Multifokális - 20 %
Fényre sötétedõ - 33 %
DIÁKKEDVEZMÉNNYEL Cooper Vision KONTAKTLENCSÉK!
Az akció június 1-tõl visszavonásig érvényes.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967
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Barátságok születtek
Osztrák diákok Zalacsányban
(Folytatás az 1. oldalról)
A húsz diák és kísérõik május
20-án, kedden reggel érkeztek,
a gyerekeket tíz családnál szállásoltuk el. A hozzánk érkezõ
gyerekek és az õket fogadó
családok Interneten már korábban felvették egymással a
kapcsolatot, így a személyes
találkozáskor
ismerõsként
köszöntötték egymást – fejtette ki Kópicz Csaba iskolaigazgató.
A magyar és osztrák csapat
a keddi közös programon megismerkedett zalacsányi tóval,
majd a wellnesskastélyban elfogyasztott ebédet követõen a

keszthelyi Festetics-kastély múzeumát és modellvasútját tekintették meg. A Balaton-parton töltött séta után a gyerekek Zalavárnál megismerkedtek a Kis-Balatonnal is. Szerdán az iskolában folytatódott a
program, Szekérné Somogyi
Krisztina német és Kalauz
Júlia magyar szakos tanárnõk
színdarabot adtak elõ, és vegyes csapatok részvételével a
két országról szóló magyar-német nyelvû vetélkedõt szerveztek. A programba kürtõskalács
készítéssel kapcsolódott be a
szülõi munkaközösség, mellette sport- és kézmûvesprog-

A két iskola diákjai, tanárai, kísérõi.
ramok szórakoztatták a gyerekeket. Ebédre igazi magyaros
gulyást és lángost kaptak a
vendégek, akik a tartalmas, de
rövid program végén szerdán
délután indultak haza.

Generációk hétvégéje Zalabérben

Az idõjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt.
béri Kastélykert óvodásai mû(Folytatás az 1. oldalról)
fõtt az udvaron, a Teaházi sorral és ajándékkal köszöntötgondolatok keretében elindult ték õket. Természetesen az
programsorozat következõ be- ajándékozásból az önkormányszélgetésére került sor, amely zat is kivette a részét.
A játszótéren található játéa családtagok, generációk egymás közötti kohézióját boncol- kok mellett a gyerekek ugrágatta, különös tekintettel a lóvárazhattak, kézmûveskedkülönbözõ életciklus szaka- hettek, csillámtetkót kérhettek
a ZalabÉrték Egyesület tagszokban.
Az ebéd elfogyasztása után jaitól.
A sok mozgásban elfáradt
a kellemes idõjárásnak köszönhetõen az udvaron tovább foly- és a melegtõl megszomjazó
tatódott a beszélgetés, az em- gyerekeket a zalabéri „nagyik”
palacsintája és szörpje várta a
lékidézés.
Másnap, május 25-én az ott- gesztenyefa árnyékában. A délhon udvara és a mellette, vele utáni programot még színesíközös területen található Ge- tette az Énekmondó Együttes
nerációs Park, vagyis a játszó- zenés mûsora is.
A két program, a május
tér adott otthont a Gyermekvégi kellemes idõjárás lehenapnak.
A Gyermeknap keretein be- tõséget teremtett gyerekeklül került sor a zalabéri újszü- nek, szülõknek, nagyszülõklöttek köszöntésére. A közös- nek és dédszülõknek egy
ségnek történõ „elsõ nyilvános közös együttlétre a Generációs
bemutatkozásuk” után a Zala- Parkban.

– A pedagógiai programunkban is kiemelten kezeljük a német nyelvû oktatást,
melyben az iskolai alapítvány
és az önkormányzat is támogat
bennünket. Gyerekeink az iskola végén házi nyelvvizsgát is
tesznek, s most alapszinten jól
kommunikáltak az osztrák gyerekekkel. Az ausztriai vendégek
tapasztalatok híján szervezték
ilyen rövidre a találkozót, mi
várhatóan szeptember 18-19-én
látogatjuk meg õket. Reméljük,
hogy ezekbõl a találkozásokból
egy élõ kapcsolat, és hosszú
távú együttmûködés születhet
– vetítette elõre az igazgató,
aki az iskolai alapítvány és az
önkormányzat mellett nem felejtette el kiemelni a Keszthelyi Tankerület támogatását is.
A Csány László Általános
Iskolában az idei tanév június
13-án a ballagással ér véget,
majd már negyedik évben indulnak el a Balatont megkerülõ biciklitúrára.
Pataki Balázs
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
Elõzõ számunkban beszámoltunk már a megyei önkormányzat ÁROP pályázata keretében zajló tervezési munkálatokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is készülnek a fejlesztési tervek és
programok?
Elnök úr, mi volt a kiindulópont a tervek készítésénél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?
– A 2013. novemberében
elfogadott
területfejlesztési
koncepció része volt egy széleskörû helyzetelemzés a megye társadalmi, gazdasági helyzetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a megye népességének területi eloszlását, az elvándorlás mértékét, a megye gazdaságának szerkezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adottságainkat.
– A helyzetelemzés alapján milyen célok fogalmazódtak meg a társadalmi egyeztetések és a koncepció kialakítása során?
– A „GAZDAG ÉS HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

LA” szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, vonzó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakítása szükséges, korszerû infrastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfelelõen rugalmas képzési rendszeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcentrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztésén át
vezet az út.
– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési program elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?
– A területfejlesztési program stratégiai és operatív részbõl áll majd, melynek készítésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdokumentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesztési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
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
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 4-10.
135.900 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug. 17-23.
106.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Aug. 22-24.
41.500 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMAFIRENZE
Szept. 16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept. 17-21.
74.500 Ft/fõ

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
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

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Manninger Jenõ
ramokhoz kapcsolódó részprogramok tervezése. A megye gazdaságfejlesztési irányainak kimunkálását a gazdaságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartalmazni.
– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megállapodás tartalmazza az egyes
operatív programok közel végleges változatát, s ezek foglalják magukba azokat a prioritásokat, amelyekre vonatkozóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Zala megyében milyen projektcsomagokat határoztak meg?
– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vonatkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok tervezetei: a zalai integrált gazdaságfejlesztési, a zalai turizmusfejlesztési, a zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együttmûködési, és a zalai közösségerõsítõ projektcsomag. A gazdaságfejlesztés területén kiemelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fejlesztése, valamint a zalai munkaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesztések. A turizmus területén a
megye gazdaságának meghatározó elemére fókuszálva kiemelt fontosságúak az új munkahelyteremtést célzó KKV beruházások, ezen kívül támogatást élveznek majd az alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttmûködések komplex beruházásai, valamint egy helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó menedzs-

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejlesztésekhez kapcsolódó munkaerõpiaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkoztatási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ
projektcsomag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobilitását elõsegítõ programot foglal magában.
– Hogyan történik a források tervezése a TOP-ban?
– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési források tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vonatkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei önkormányzat a Zalában található további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projektcsomagokat, továbbá körvonalazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség által irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú városok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alapján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.
– Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?
– A megyei TOP programok indikatív forráskerete öszszesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP forráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsának pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP forráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járások összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.
– Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?
– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Program keretében nyert támogatást a tervezési feladatok elvégzésére, s a pályázatban (ÁROP1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok számára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének határideje is, amely 2014. december 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.
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A rendszer célja, hogy segítsük az Ön városon belüli kényelmes, gyors
közlekedését. Ennek érdekében Hévíz négy pontján helyeztünk el
HeBi kerékpárokat, melyek bármely dokkoló állomáson felvehetõek
vagy letehetõek.

A kerékpárok kölcsönzése HeBi kártyával lehetséges
A HeBi kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya, mely egy
idõben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel tulajdonosát. A
kártya a város Tourinform irodájában (Hévíz, Rákóczi u. 2., Tel.: +36
83 540 131) 1000 HUF kaució ellenében szerezhetõ be.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártyák aktiválásához minden
esetben elkérjük az Ön személyes adatait, ezért kérjük, hozza
magával személyazonosító okmányát.

Hol használható?
A kerékpárok Hévíz város közigazgatási határain belül használhatóak,
helyzetük GPS rendszernek köszönhetõen nyomonkövethetõ,
ellenõrizhetõ.

Segítség, segélykérés!
Használat során felmerülõ kérdések, problémák esetén, napközben
hívható telefonszám: +36 30 791 1232

A kerékpárok használatának menete a HeBi kártyával
A tulajdonunkban lévõ kártyával közvetlenül a dokkolónál, a kiválasztott kerékpár
mellett tudjuk a kölcsönzést megkezdeni. Érintsük kártyánkat a dokkoló oldalán
található HeBi kártya olvasóhoz a képen látható módon! Ezután egyszeri hang- és
villogó fényjelzést kapunk, melynél a kerékpárt rögzítõ zár kinyílik. A fényjelzés 20
mp-en keresztül villog, mely idõ alatt a kerékpár kiemelhetõ. Ha ez nem történik meg,
a zár visszazár. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések
stb.), visszahelyezheti a hibás kerékpárt a dokkolóba. A kerékpár GPS rendszerrel
felszerelt.

A kerékpárok használata
A kerékpárok Hévíz közigazgatási határain belül használhatók. Amennyiben használat közben szeretnénk megállni
és a kerékpárt lezárni, arra is van lehetõség a kerékpárba épített zár segítségével.
A zárhoz tartozó kulcs a kerékpár lezárása esetén elvihetõ és amennyiben a zárat újra kinyitja, a kulcs már nem lesz
eltávolítható. A kulcs a kerékpár elején található.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
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Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
– A Zala Megyei Állam– Javaslatot készítünk elõ a
igazgatási Kollégium hazánk- rezsicsökkentésrõl szóló jogban elsõként hozta létre Re- szabályok végrehajtásának Zala
zsicsökkentési és Költségvetési megyei ellenõrzésére, értékelBizottságát 2013. október 3-án. jük a rezsicsökkentési intézkeMilyen indíttatásból valósult dések ellenõrzésének a tapasztalatait, kapcsolatot tartunk és
meg a bizottság?
– A kormány kiemelt cél- a rezsicsökkentési intézkedéként kezeli a rezsicsökkentés sek végrehajtása érdekében
megvalósítását. A Zala Megyei együttmûködünk az érintett
Kormányhivatal kötelességé- közszolgáltatókkal, és országos
nek érezte, hogy a maga esz- hatáskörû szervekkel. Feladaközeivel támogassa e folyamat tunk annak elõsegítése, hogy a
megvalósítását. Rigó Csaba kor- megyében mûködõ államigazmánymegbízott kezdeménye- gatási szervek egységes elvek
zésére a kollégium 2013. októ- mentén tervezzék költségveber 3-án megválasztotta bizott- tésüket. Értékeljük továbbá az
ságát, amely 2013. október 7-én önkormányzatok világából érmegtartotta alakuló ülését. A kezõ finanszírozással kapcsorezsicsökkentésre vonatkozó latos kérdéseket. Indokolt esetjogszabályok elsõsorban a szol- ben azokat jelezzük a kormány
gáltatókra rónak kötelessége- felé. Ez utóbbi feladatok miatt
ket, amelyek végrehajtásának szerepel a bizottságunk elneveaz ellenõrzésében több szerve- zésében a költségvetési jelzõ.
– Hogyan értékeli 2013.
zet is közremûködik. Fontosnak tartottuk, hogy az érintett évi tevékenységüket?
– Úgy érzem, hogy eredmészervezetek egymással összhangban végezzék feladatai- nyes munkát folytattunk az
kat. A megyei államigazgatási elmúlt évben. Havonta ülésezkollégium egy állandó fórum, tünk, minden egyes ülésen beamely a megyei kormányhiva- számolt az aktuális tapasztalatal államigazgatási szervek kö- tokról a Fogyasztóvédelmi Felzötti koordinációját segíti elõ. ügyelõség vezetõje. Meghívott
E fórum keretei között tudjuk vendégünk volt a Nyugat-duleghatékonyabban
érvényre nántúli Környezetvédelmi, Terjuttatni a kormányzati szándé- mészetvédelmi és Vízügyi Felkot. A bizottsági forma pedig ügyelõség, a Zala Megyei Karugalmas mûködést tesz lehe- tasztrófavédelmi Igazgatóság
tõvé, amennyiben egy kérdés és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
sürgõs megtárgyalása szüksé- is. A rezsicsökkentés részeként
ges, egy munkanapon belül kezeltük a szociális tûzifa váössze tudjuk hívni a tago- sárlás támogatásának a kérdékat, ahogy arra volt már pél- sét is. Az eredményes együttda. Ügyrendünk biztosítja az mûködésnek is köszönhetõ,
elektronikus ülésezés lehetõ- hogy más megyékkel ellentétségét is, amely által gyorsan ben hulladékkezelési szükségtudunk reagálni a felmerülõ ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
kérdésekre.
– Milyen fõ feladatokat lát Több javaslatot is továbbítotel a bizottság és mely más tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása
szervekkel mûködik együtt?

során a társasházaknál felmerült problémák miatt, e kezdeményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerûsítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezdeményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.
– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?
– Értékelni fogjuk a rezsicsökkentés következõ lépcsõinek megvalósulását a megyében. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július elsejéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szerzõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsített szolgáltatóval. E feladat teljesítését igyekszünk elõsegíteni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûködõ valamennyi hulladékszállító cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ minõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre lehet, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje tanácskozási jogú tagja a bizottságnak. Szeretnénk több szolgáltató képviselõjét is meghívni a bizottság üléseire.
– A rezsicsökkentés, a kormány kiemelt célkitûzései közé tartozik már régóta. Ön szerint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság visszajelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?
– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség, hiszen a panaszok elsõsorban oda érkeznek. A panaszok száma alacsony. A lakosság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások eredménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban európai összehasonlításban is kiemelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígéretek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

Ugyanakkor az energiaköltségek még mindig magasnak számítanak hazánkban. A rezsicsökkentés további lépései pedig Európa egyik legversenyképesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó energiaárakkal ösztönözheti beruházásokra a befektetõket, ezáltal elõsegítve a lakosság további gyarapodását. Itt mondanám el, hogy megkeresésünk
nyomán
kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelõs biztos, aki elismerõen értékelte a munkánkat.
– Mennyire tartja fontosnak a bizottságban az elnöki
feladatot?
– Megtisztelõ volt számomra a kormánymegbízott úr felkérése. Az, hogy a kormányhivatal fõigazgatója vezeti a bizottság munkáját, mutatja annak rangját és kiemelkedõ szerepét. Örömmel tölt el, hogy mûködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.
– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott országgyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?
– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott
országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunknak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabályelõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói észrevételeket bizottságunkon keresztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.
– Ön szerint mi a legnagyobb haszna a bizottság mûködésének?
– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommunikáció kereteit a rezsicsökkentésben érdekelt államigazgatási szervek, politikusok, valamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami leginkább elõsegítheti a rezsicsökkentési intézkedések gyors végrehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés eredményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.
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Anyák napja, kirándulás, pünkösdi táncház

Májusi hírmorzsák Tekenyérõl

sek után rövid színdarabbal és
egy dalcsokorral, majd virággal
köszöntötték a gyerekek az
édesanyákat és nagymamákat.
A kisiskolások ismét nagyon
jól szerepeltek, megfogadták
Dézsenyi Melinda tanárnõ instrukcióit és sikert arattak a produkciójukkal, amelyben életre
kelt a háromszemû és hatkezû
anyácska, menedéket kaptak az
elázott pillangók, akik a testvéri összetartozásból is példát
mutattak…
Május 10-én, vasárnap délután Szalay Csaba remek
programot szervezett és vezetett, amin a tekenyei és a türjei
Emlékezetes kiránduláson vettek részt a tekenyeiek és türjeiek. Idõs Klub tagjai közösen vettek részt. Elõször Csehimindszenten a Mindszenty-emlékházba mentek, ahol tiszteletük jeléül egy rózsacsokrot
helyeztek el Mindszenty József
bíboros
szobrához,
majd
Fuchsberger Imre polgármester részletes ismertetõje után
megtekintették a korhûen berendezett szobákat. A NKA támogatásával készült kiadvány
méltó emléket állít a hercegprímás életeseményei mellett
a gondolkozásának, emberi
Megható volt a gyerekek anyák napi mûsora.
helytállásának. MegismerhetJókedvû zsivaj töltötte meg után. Az Anyák napi mûsort tük egy igazi szabad ember
a szépen feldíszített tekenyei Tarsoly Róbert polgármester történetét, aki egész életén át
kultúrotthont május 9-én dél- köszöntõje nyitotta meg. A ver- nem a hatalom kényszerének
engedelmeskedett, hanem az
igaz utat követte, az emberpróbáló idõkben is kitartott hazája becsülete és anyaszentegyháza igazsága mellett. Az
emlékezés zárásaként Györkös
Dobri Sándor Zoltán és
50 év elteltével újra meg- Dezsõné vezetésével elénekelNémeth Teréz 1964. május 17- erõsítették akkor tett foga- ték a régi magyar himnuszt, a
én, pünkösd napján Szabó Im- dalmukat május 18-án a Kiss Boldogasszony anyánk kezdere plébános elõtt mondták ki a János által tartott szentmi- tût. A kirándulást a jeli
boldogító igent a batyki temp- sén a család és a hívek kö- arborétumban folytatták, ahol
rében.
lomban.

Aranylakodalom Batykon

Dobri Sándor Zoltán és felesége Szabó Imre plébánossal.

a havasszépe különlegességeiben gyönyörködtek, az élményt az esõsre fordult idõ
sem rontotta el. Befejezésül a
zalabéri Szakács Ivódában
egy-egy pohár bor mellett
összegezték a kirándulás során
látottakat és vidám énekszóval
zárták a napot.
A táncház program május
17-én már negyedik alkalommal várta a tánckedvelõket.
Laskay Annamária vezetésével ismét új táncokat sajátítottak el a gyerekek:
– Fõként kis-magyarországi
és helyi polgári táncokkal foglalkoztunk, utóbbi a már gyakorlott táncosoknak és a kezdõknek is jó mulatság. Ma délalföldi oláhossal és a verbunkkal ismerkedtünk, a vajdaszentiványi táncokból a fordulót tanultuk meg. Ezeken az
alkalmakon megismerhetjük a
különbözõ kultúrákat, szeretnénk a zalai, somogyi és rábaközi táncokat is átvenni
még. Vannak olyan tehetséges
gyerekek, akik több óraszámban is járhatnának táncolni, de mellettük a már
gyakorlott táncosok is jól érzik
magukat – mesélte a táncoktató.
A táncok mellett bemutatót tartott Horváth Elek prímás Vajdaszentiványból, ifj.
Horváth Károly a tekerõlant
rejtelmeibe vezette be az érdeklõdõket, a hallgatóság több nemzet énekeit is viszonthallotta a
hangszeren. A délután hátralévõ részében kézmûves foglalkozáson ügyeskedtek a gyerekek, s több ötletes dísz került
ki a kezük alól.
s.zs.-p.b.

Ifj. Horváth Károly a tekerõlantot mutatta be.
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A Kehidámák újabb sikerei A Fidesz-KDNP nagy fölénye
A sikeres várpalotai versenyzés után folytatták jó szereplésüket a Kehidámák. A versenyszezon következõ állomása Siófok volt. Az ESDU Európai Táncszövetség a Kálmán
Imre Kulturális Központban
rendezte a Dance Star nemzetközi táncversenyét. A mini
csapat hip-hop kategóriában a
3. helyet szerezte meg. A
gyermek és junior csapatok a
rendkívül erõs mezõnyben jól
helytálltak.
Zalaegerszegen a II. Press
Dance Táncversenyen a mini,
gyermek, junior korcsoport
három koreográfiát mutatott
be és mindhárom tánc arany
minõsítést kapott.
A II. Lenti Táncverseny is
nagy sikert hozott. A jól szervezett, magas színvonalú versenyen csapataink három produkcióval elsõ helyen végeztek.

A mini csoport táncosai:
Nagy Szonja, Fischer Petra,
Fáner Anna, Farkas Nikolett.
A gyermek csoport táncosai:
Tarpál Adél, Baán Kevin, Szép
Szonja, Domján Dominika,
Korcsmáros Sára, Fáner Csenge, Szabó Laura, Bak Milán.
A junior csoport táncosai:
Gergely Ramóna, Kaszás Dóra, Major Evelin, Bognár Renáta, Lipics Larina, Iberhart Dóra, Korcsmáros Anna, Fekete
Bernadett, Kertész Viktória.
Koreográfus: Kálmán Károly, edzõ: Kaszás Ferencné.
Már szervezõdik a nyári
hagyományos tánctábor.
Idõpont: 2014.07.28.-08.03.
Új tagok felvétele a klubba
csak ezen a héten lehetséges.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Bõvebb információ: Kaszás
Ferencné klubvezetõ, edzõ
06-30/919 0560

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke mondott köszönetet a támogató szavazatokért.
A május 25-én tartott maZalaszentgróton a jogosulgyarországi EP-választás a Fidesz- tak 26,54 %-a (1466 fõ) vett
KDNP pártszövetség fölényes részt a szavazáson.
A Fidesz-KDNP nagy küsikerével zárult: a huszonegy manlönbséggel elõzte meg ridátumból tizenkettõt szerzett.
A második helyen a Jobbik válisait a szavazatok 52,4 szá(3) végzett, megelõzve az zalékának (765) megszerzéMSZP-t (2) és a Demokratikus sével.
A további sorrend: Jobbik
Koalíciót (2). Az Együtt-PMnek és az LMP-nek 1-1 man- 17,81 % (260), MSZP 10,89 %
(159), Demokratikus Koalíció
dátum jutott.
Jellemzõ a fölényes sikerre, 10,55 % (154), Együtt-PM
hogy valamennyi megyében – 4,73 % (69), LMP 3,36 (49),
így Zalában is – kormánypárti SMS 0,21 % (3), A Haza Nem
Eladó 0,07 % (1).
gyõzelem született.

www.zalatajkiado.hu
Közelebb Önhöz a
Jó Államban!
Minden héten
az Ön településén:

Lisztesné Dadai Andrea
ügysegéd
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Egyénileg fejlesztik a diákokat
Eredményes tanévet zártak Türjén

Eredményesen szerepeltek a diákolimpián a türjei labdarúgók.
A türjei Szent László Általános Iskola olyan eredményekkel büszkélkedhet, amelyeket tankerületen innen és
túl bármelyik iskola szívesen
tudna a magáénak. Radványi
Ottóval, az intézmény igazgatójával ezekrõl az eredményekrõl beszélgettünk.
– Melyek azok a legfontosabb eredmények az iskola
életében, amelyek a lassan
véget érõ tanévet fémjelzik?
– A tantárgyi tanulmányi
versenyeken az idei tanévben
feltûnõen sok tanulónk ért el
kimagasló eredményt. Az ismert matematika versenyeken,
a megyei fizika, a Teleki Pál
földrajzi, a Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyeken szerepeltek jól a gyerekek. Nagy szó
manapság, ha egy vidéki általános iskolából éveken keresztül jutnak be reáltagozatos középiskolákba tanulók. Levelezõs versenyeken is sokan sikerrel mérették meg magukat.
– Nyilván jelenleg is sok
diákjuk készül valamilyen, az
eddigiekben még nem említett megmérettetésre. Melyek
ezek közül a legfontosabbak?
– Természetesen más, tanulmányi jellegû versenyek még
ezekben a hetekben is szép
számmal zajlottak és zajlanak,
iskolán kívül és belül is. A
Mozaik Kiadó online internetes versenyén az 5., a 6. és a 8.
évfolyam diákjai közül több
tehetséges tanulónk versenyez
a biológia és a természetismeret témakörében. A tudatos
egészségfejlesztés-megõrzés
jegyében egészséghetet is szerveztünk, és az állatok világnapján is rendezvényt tartottunk.
– Ezzel tulajdonképpen át
is eveztünk az iskolán belül
zajló életre. Milyen fontosabb
programról számolhat be?
– Több program közül említést érdemel a diákok törté-

nelmi ismereteinek bõvítése.
Ennek keretében Rákóczi korának mûvészetével foglalkoztak a gyerekek, de szélesedtek
a honvédelemrõl is az ismeretek, nem beszélve a nemzeti
identitás és büszkeség erõsítésérõl. Diákcsapatunk megnyerte a járási katasztrófavédelmi
versenyt, ezt követõen pedig a
3. hellyel tért haza a megyei
megmérettetésrõl. Számos egyéb
verseny és pályázat, osztályprogramok, színházlátogatások, túrák, kiállítások színesítik az ide járó gyerekek iskolai
életét. Természetesen nem feledkezhetünk meg az intézmény diákönkormányzatának
programjairól sem, amelyek
ugyancsak gazdagították a tanév tanórán kívüli portfólióját.
– Úgy tûnik, hogy igazgató úr nem fogy ki a sorolni
valókból!
– Nem bizony, és ez nagy
örömömre szolgál! Annál is inkább, mert érdekességekrõl,
vagy ritkaságszámba menõ tevékenységekrõl is beszámolhatok… Ilyen például a „Klímaõrjárat” környezetvédelmi vetélkedés, amelyen nyolcadikosaink képviselhetik megyénket
a nyugat-dunántúli régió döntõjében. Magyar Népmese c.
rajzpályázatra nyújtottak be
számos remekmûvet a negyedikes diákok, mesemondó és
anekdota versenyen indultak
az arra rátermettek, a biztonságos közlekedés, tájfutás szabályaiba mélyedhettek bele az
arra kíváncsiak. Jelenleg szervezés alatt van a fraktálok világát bemutató kiállítás, amely a
nagyközönség számára is nyitott lesz június 13-án, a ballagás napján. A diákönkormányzat az elsõsök iskolapolgárrá
avató programjával mutatkozott be a tanév elején, s ezt
számos rendezvény követte:
mesedélután, Márton napi sü-

tögetés, húsvétváró nyuszikuckó, sportdélután, mandalatervezõ verseny, gyermeknap.
– Kik segítik az iskola, a
kollektíva munkáját?
– Programjaink megvalósítását, a versenyekre való nevezést és részvételt számos szervezet segíti. Elsõdleges támogatónk természetesen a fenntartónk, a Zalaszentgróti Tankerület. Az iskola teljes körû
kínálatának, mûködtetésének
valamennyi feltétele csakis a
teljes körû civil kapcsolatrendszerben teljesülhet, nevezetesen a szülõi szervezetek, a
Türjei Iskoláért és Óvodáért
Alapítvány, a tagiskolák önkormányzatai, s nem utolsósorban
az önzetlenül és õszintén iskolapárti Türje Község Önkormányzatának támogatásával.
– A türjei iskola mindig
híres volt arról, hogy remek
sporteredményeket érnek el
tanulói. Változott-e e téren a
helyzet?
– Nem, sõt! Sportsikereink
sem maradnak el az elõbbiekben közzé tett eredményeinktõl, mi több, diákolimpiai eredményeink labdarúgás sportágban kiválóak. A IV. korcsoportos focistáink Zala megyét képviselve országos döntõt játszanak Fonyódligeten. Labdarú-

góink utánpótlás nevelése a
Türjei Sportegyesület folyamatos segítése nélkül elképzelhetetlen lenne. Az intézmény és
a községi sportegyesület szakmai és emberi kapcsolata kiváló, a kölcsönös segítésen és
az önzetlen együttmûködésen
alapul.
– A fentiek tükrében milyennek értékeli az intézmény
szakmai munkáját?
– Az iskola szakmai munkájának eredményeit már nem a
látványosság és az egyszerû
publikálhatóság jellemzi. Az
annál sokkal összetettebb, és
mindig folyamatában szükséges értékelni. Országos kompetencia eredményeink átlagosak, megfelelnek az adott iskolatípusokban elért eredményeknek. Mégis, javításuk érdekében elkészítettünk egy
cselekvési programot, amelynek szerves része egy olyan
belsõ mérési-értékelési rendszer bevezetése, amelynek alkalmazásával folyamatosan nyomon tudjuk követni valamenynyi tanuló tantárgyi teljesítményét, képesség- és készségszintjének aktuális állapotát.
Ezekre a mérésekre alapozva
képesek leszünk egyénre szabott, valóban hatékony fejlesztésüket megtervezni.

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
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Új autó a szentlászlói polgárõröknek
A megyei átlagot meghaladóan fejlõdött a Zalaszentlászlói Polgárõr Egyesület
anyagi-technikai felkészültsége, ugyanis pályázaton egy vadonatúj Skoda Rapid gépkocsit nyertek az önkéntesek.
Még 2013. novemberében
Feketéné Tarpál Ibolya polgármester asszony fedezte fel a
pályázati lehetõséget, majd
megkereste a Zalai Hazatérõk
Egyesületét, hogy segítsenek
összeállítani a pályázati dokumentációt. A kiírás szerint a
nyertesnek utólag folyósítják a
vételárat, tehát a pályázónak
kell meghiteleznie a beruházást. A zalaszentlászlói települési önkormányzat egységesen
megszavazta, hogy megelõlegezik a gépkocsi vételárát,
hogy evvel a pénzügyi akcióval
levegyék a polgárõr egyesületrõl a gépkocsi megérkezéséig történõ bankhitel anyagi
terheit.
– Innen már ment minden
a maga útján, bár fél szemem
mindig a projekten tartottam
– nyilatkozta a községi vezetõ,

akirõl tudható, hogy korábbi
lakóhelyén, Pölöskén 3 évig a
helyi polgárõr egyesület elnöke volt.
– Emiatt is áll közel önhöz
a polgárõr mozgalom?
– A közbiztonság fenntartása – a rendõri szervek mellett
– az önkormányzatok feladatkörébe is tartozik. Nekünk nagyon sokat segít egy jól felkészült polgárõr csapat. Tudatában vagyunk annak, mennyi
áldozatot hoznak az egyesület
tagjai azért, hogy a szentlászlóiak nyugodtan alhassanak és
a község vagyonbiztonsága megfelelõ legyen. Minden éjszaka
járõröznek, ismerik a terület
neuralgikus pontjait, tudják,
hol, mire kell figyelniük. Az
önkéntes bûnmegelõzõ munkának meg is van az eredménye, hiszen az elmúlt évben
csupán 6 vagyon elleni bûncselekmény történt a településen, ami országosan is nagyon
jó statisztikai érték.
3 éve Kurucz András az
ütõképes csapat vezetõje, a
polgárõr egyesület elnöke. Õ

Kehidakustány büszkesége

Kiss Károly zászlós, körzeti
megbízott személyében napi
szinten valósul meg az együttes munka, akár szolgálati idõn
kívül is. A 9 éve Zalszentlászlón élõ rendõr kicsit a magáénak is érzi a polgárõrök új
gépkocsiját.
– A községi polgárõr egyesület életében hatalmas dolog
egy 4.350.000 forintos pályázatot megnyerni – kommentálta a jeles eseményt a körzeti
megbízott.
– Egyedülálló siker a környéken. Használjuk majd az
autót a közös szolgálatban is,
elõfordulhat, hogy egy álló ellenõrzés alkalmával rendõr
száll ki a polgárõrség feliratú
kocsiból. A községben ugyanis
inkább az átutazó bûnözõk a
jellemzõek. Persze épp ilyen
fontos a gyalogos járõrözés is.
– Csak gratulálni lehet a
faluban mûködõ hatékony
bûnmegelõzéshez.
– Ebben nagy szerepe van
a Zalaszengróti Rendõrõrs illetékességi területén legjobban mûködõ Zalaszentlászlói
Polgárõr Egyesületnek – zárta
az interjút Kiss Károly.
(volant)

Huber Ádám a gyõzelmet
jelentõ vizsgamunkával.

ng

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

um
ik
ar

Idén 106 iskolából 194 diák
került be a szakmai versenyek
országos döntõjébe. A versenyen a 60%-os eredményt elérõk felmentést kaphatnak a
tanév végén esedékes szakmai
vizsgarészek alól.
A verseny után, május 29én a zalaegerszegi Arany Bárány Hotelben adták át a kereskedelmi és iparkamara díjait. A rendezvény keretében
az országos szakmai tanulmányi versenyeken sikeresen szereplõ tíz diák, valamint felkészítõik kaptak díjat a kamarától, így Huber Ádám is.

Hu

Nem mindennapi teljesítményével Huber Ádám, Kehidakustány fiatal lakója a 2014.
évi Szakma Kiváló tanulója címet szerezte meg vas- és fémszerkezetlakatos kategóriában.
A keszthelyi Asbóth Sándor
Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulójának
felkészítõ tanárai Berdán László és Barkó László, gyakorlati
oktatója Lóki Olivér, gyakorlati
hely: Hege-Tech Kft., Keszthely.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben hetedik
alkalommal rendezte meg a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntõjére a VII. Szakma
Sztár Fesztiválon 2014. április
14-16. között Budapesten, a
Hungexpo Vásárközpont G és
F pavilonjában került sor, melynek díjkiosztó, záró ünnepélyén
Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke is részt vett.
Az elõdöntõkön a legjobb
eredményt elérõ versenyzõk
kerültek behívásra a szakmák
elõválogatóiba. Az elõválogatókat szakképzõ intézmények – a
verseny lebonyolítására alkalmas – tanmûhelyeiben szerveztük meg. Az elõválogatókon
az oda bekerült diákok – 420
fõ – elsõsorban gyakorlati illetve gyakorlati jellegû feladatokat oldottak meg.

Kurucz András az új autóval.
sem titkolja, hogy mennyire
örülnek az új gépkocsinak.
– Nagyon fontos számukra
a mobilitás és a gazdaságos,
megbízható mûködés. A régi
kocsi javítása, karbantartása
már jelentõs pénzbe került.
– Mit tudhatunk az egyesületrõl?
– Ma 28 aktív tagunk van.
Az egyesület 19 éve alakult,
elsõsorban rendezvények biztosítására. 2011-ig saját gépkocsikkal járõröztünk, akkor kaptuk az Országos Polgárõr Szövetségtõl használatra a régi –
még most is meglévõ – jármûvünket.
– Mi motivál egy huszonéves fiatalembert, hogy vállalja az önkéntes szolgálatot?
– Tõsgyökeres zalaszentlászlói vagyok, szeretek itt élni,
s a faluért való tenni akarás
hozott a polgárõrökhöz.
Kurucz András elmondta,
hogy a rendõrséggel szorosan
együttmûködnek, közös szolgálatokon vesznek részt, amelyre – amint az évértékelõ
gyûlésen is hangsúlyozták –
mind a keszthelyi kapitány,
mind a szentgróti õrsparancsnok számít.
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Utolsókból lettek az elsõk
Hagyományteremtõ túraverseny Batykon

távnak. Az idõjárás miatt az
önkormányzathoz kijelölt célba már Egyedné Varga Katalin
pincepörköltje csalogatta a
versengõket.
A közel négy órás kalandozást végül az utolsóként rajthoz álló Bajnokok csapata

nyerte, a felnõttek sörrel enyhítették fáradalmaikat, a gyerekek csokit kaptak az emlékezetes nap emlékére. Júniusban
Batykon családi napot tartanak, július 12-én falunapra várják a lakosságot.
Pataki Balázs

Minden korosztály képviseltette magát.
A Batyki Ifjúsági Klub hagyományteremtõ szándékkal
szervezett május 3-án túraversenyt, melyre a szeszélyes idõjárás ellenére is több mint két
tucat jelentkezõ gyûlt össze. A
három csapat tagjait a fiatalok
öt állomáshelyen különbözõ
feladványokkal tették próbára.
Batyki-totó, lövészet, célbadobás, meseszereplõk felismerése, kapura rúgás és karaoke is
szerepelt a feladatok között. A
csapatok indulás elõtt fantázianeveket választottak, melyekhez kapcsolódóan csatakiáltással kellett rajthoz állniuk.
– A túra elõtti napokban
kijelöltük az útvonalat, a csapatok a rajtnál térképet kaptak,

majd 20 perces különbségekkel indítottuk õket. A feladatoknál fel kellett sorolni a Zalabér-Batyk állomásról Budapestre menõ vonat állomáshelyeit,
meg kellett tippelni hány kilométer hosszú Batyk, mekkora
a népsûrûség, mikor avatták a
kopjafát és hány lámpa van a
Napsugár utcában. A túrával
hagyományt szeretnénk teremteni, így akár õsszel is lehet
folytatás – foglalták össze Németh Klaudia és Egyedné Varga Katalin szervezõk.
A legfiatalabb rajtoló 4 évesen, a legidõsebb a hatvanat
már elhagyva vágott neki a
több mint 10 kilométeres, Okolit és a batyki berket is érintõ

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

A Retroboszik virágot is gyûjtöttek.

ALKOHOL-PROBLÉMÁD VAN?
Talán MI segíthetünk.
A.A. (Névtelen Alkoholisták) „Van remény”
Zalaszentgróti Csoportja
Látogass el hozzánk. Tagjaink barátsággal, diszkrécióval,
õszinte megértéssel és különös szeretettel fogadnak.
A gyûlések idõpontja:
MINDEN HÉTFÕN 17.00 órakor
A gyûlések helyszíne:
Vöröskereszt, Zalaszentgrót, Kossuth L. u. 33.
T.: 30/262-68-42

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
kö z é l e t i

h av i l a p

II. évfolyam 2012. július

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

Közelebb Önhöz a
Jó Államban!
Minden héten
az Ön településén:

Dormán Zoltánné
ügysegéd

2014. május
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A Szájber SE nyerte a Grót Kupát
Eredményes évet zárt a szentgróti klub
Május 30. és június 1. között 17. alkalommal rendezték
meg Zalaszentgróton a térségbeli tekések hagyományos versenyét, a Grót Kupát. A háromnapos viadalon 14 csapat játékosai versengtek egymással. A
csapatversenyt a szentgróti

Szájber SE nyerte, egyéniben
is hazai gyõzelem született.
– A verseny célja, hogy a
bajnokság után is fenntartsuk
a sportbarátságot. A környékbeli csapatokat meghívjuk egy
italra, egy babgulyásra és mellette sportolási lehetõséget

I.TDM foci kupa Kehidakustányban
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és a település
önkormányzata szervezésében elsõ alkalommal került
megrendezésre az I. meghívásos TDM foci kupa. A környék
általános iskolásai közül Zalabér, Zalaapáti és Zalacsány
fogadta el a meghívást, így
négy csapat mérte össze tudását a pályán. A csapatok 12 fõt
nevezhettek, fiút, lányt 12 éves
korig. A pályán 6+1 játékos
rúghatta a labdát, 15 perc játékideig, a helyezés pedig körmérkõzéssel dõlt el.
Zalacsány csapata a lejátszott meccseit mind gyõztesen
zárta, míg a házigazda két
gyõztes és egy vesztes meccset
tudhat magáénak. A másik két
csapatnak sajnos nem sikerült
mérkõzést nyernie, egymás ellen döntetlent játszottak, s a 7

méteres rúgások sem döntöttek, így mindkét csapat a harmadik helyen végzett.
A vándorkupa büszke tulajdonosa egy évig Zalacsány csapata lett, míg Kehidakustány a
második helyet szerezte meg.
A díjakat és az okleveleket Lázár István polgármester adta át.
Egy kis pihenõ idõt hagyva
a versengõ csapatoknak, a legkisebbek (1.,2.,3. osztály) is megmutatták tudásukat. A hazai
csapat edzõje, Kutnyák Márió
heti egy edzésen foglalkozik a
diákokkal. A torna ötlete is tõle származik, mellyel a rendezõk hagyományt szeretnének
teremteni. Így minden évben
megrendezésre kerül a kispályás labdarúgó torna, hogy a
legjobb ismét elvihesse a vándorkupát.
H.K.

A zalakarosi (sárgában) és a pókaszepetki csapat is képviseltette magát a versenyen.
biztosítunk a számukra. Idén
is színvonalas tornát sikerült rendezni, ahol a négyfõs
csapatok száz gurításos dobása után alakul ki a csapat és
egyéni versenyek sorrendje –
adott tájékoztatást Kovács
Sándor, a szervezõbizottság
tagja.
A csapatverseny végeredménye: 1. Szájber SE 1725 fa, 2.
Jóbarátok 1694 fa, 3. Sárvár
1658 fa. Az egyéni versengés
sorrendjében sok múlott egy
fennmaradt fán is: 1. Láncz János (Szájber SE) 451 fa, 2.
Korcsmáros György (Titánok)
450 fa, 3. Mazzag Zoltán (Jóbarátok) 447 fa.
A verseny kapcsán meg kell
említeni a házigazda Zalaszentgróti Tekeklub sikeres
NB II-es szezonját is, a bajnokságot újoncként kezdõ tekések szereplésével a vezetõség is elégedett:
– Nagyon sikeres évet zártunk, ugyanis az elsõ számú

csapatunk az NB II-ben színvonalas és kemény meccseket játszott. Sokaknak szokni kellett
az új bajnokságot, így a szezon
elején a biztos bennmaradást
tûztük ki célul. Az elején döcögtünk kicsit, aztán hozzászoktunk az osztályhoz, így a
mezõny elsõ felében, az ötödik
helyen zártuk a szezont. Már
húsz éve tekézünk, de a klub
legeredményesebb éve volt a
mostani. Az ifisták a hetedik
helyen végeztek, az NB III-ban
szereplõ csapatunk pedig az
elsõ két hely egyikét szerzi
majd meg. Ha már ilyen magasra tettük a lécet, akkor ezt
az eredményt meg kellene tartani, de nem lesz egyszerû,
mert az NB II-ben erõs csapatok vannak – hívta a fel
figyelmet Kovács Sándor, aki
kiemelte, hogy az utóbbi évek
mozgásai után most egységes,
jó csapattal optimistán várják a
következõ bajnokságot.
Pataki Balázs

A négy csapat a megnyitón.
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Hat érem Ajkáról

Margaréta Kulturális Egyesület
Pakod

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÖBBFUNKCIÓS SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA PAKODON
2014.03.24 - 2014.08.20.
A Pakodi Margaréta Kulturális Egyesület 22.890.204 Ft
vissza nem térítendõ 100%-os támogatottságú
utófinanszírozású támogatásban részesült a 2013-as
évben beadott a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet
alapján a vidéki gazdaság, és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehetõ támogatások 3. célterület többfunkciós szolgáltató központ támogatása címû pályázat
keretén belül.
Ezúttal sem vallottak szégyent a szentgrótiak.
A közelmúltban Ajkán rendezte meg a Shotokan Dojok
Szövetsége a Sun Dome Kupát.
A versenyen két ország, négy
stílusszövetség, 14 város, 187
gyermek, kadet és felnõtt életkorú versenyzõje indult, életkor és három tudásszint szerinti csoportban, köztük a Zalaszentgróti Shotokan Karate
SE csapata.
A rendezvény egyben szintfelmérés is volt a felnõtt válo-

gatott versenyzõk részére a
2014. június 10-15. között Veronában megrendezésre kerülõ felnõtt WUKF Karate Európa-bajnokságra.
A zalaszentgróti érmesek.
Formagyakorlat. Arany: Kozmáné Molnár Valentina, ezüst:
Kozma Ákos, bronz: Németh
Ádám.
Küzdelem. Arany: Kozma
Ákos, ezüst: Kozmáné Molnár
Valentina, bronz: Török Eszter.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A szabadtéri csúszdás élménymedence
május 31-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3 - 14 éves korig): 1 500 Ft

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

Pakod Észak-Zalában, közvetlenül a vasi megyehatár szélén fekszik,
a Zala folyó partján, Zalabértõl délnyugatra. Pakod, õsi magyar
település, lakóinak száma 946 fõ. A faluban mozgalmas közösségi
és kulturális élet zajlik. Pakod napjainkban dinamikusan fejlõdõ
község, a lakosság összetételét tekintve fiatalodó képet mutat.
Jelen pályázati támogatás közcélú beruházás, mivel jelen fejlesztés
az önkormányzat tulajdonában álló iskola épületrész megújulására
terjed ki, mely szem elé helyezi az esélyegyenlõség megvalósulását
az új közösségi térben, valamint az összes társadalmi csoport
kulturális javakhoz jutását.
Az Egyesület a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a vidéki
gazdaság, és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetõ támogatások pályázat
keretében 22.890.204 Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesült, mely által lehetõsége nyílik az iskola épületrész
megújítására, az új közösségi tér kialakítására és az ehhez
szükséges eszközök beszerzésére.
A felújítási munkák 2014. márciusában veszik kezdetüket, a
kivitelezés 2 hónapot vesz igénybe, így az építés 2014. május 19-én
zárul, a projekt zárására az eszközbeszerzések után 2014.
augusztus 20-én kerülhet sor.
Az Egyesület olyan problémák kiküszöbölésére kereste a pályázat
keretében a megoldást, amelyek következtében megfelelõ
feltételek teremtõdnek a mozgáskorlátozottak számára is. Azaz a
közösségi és szolgáltató tér kialakítása ezt az irányvonalat követve
olyan terek, kiépítését teszi majd lehetõvé, amely biztosítja
számukra az épületen belüli akadálymentes közlekedést. Számukra
az épület akadálymentesítését meg kell valósítani, a tervek
kivitelezését az õ igényeikhez mérten kell megoldani, illetve a
szociális helyiségek kialakításában is erre kell törekedni. A pályázat
összeállításakor a kisgyermekes anyákra is gondoltak, hiszen Pakod
lakossága folyamatosan fiatalodik az ifjú családok betelepülésének
köszönhetõen. Ezért nem csak a mozgáskorlátozottak számára kell
a megfelelõ szociális helyiségeket rendelkezésre bocsátani, hanem
indokolt egy pelenkázó részleg megvalósítása is, amely a projekt
révén szintén kellemesebb, modernebb, mai kor feltételeihez
igazodó környezetet biztosítana a gyermekes családok számára.
Azonban nem csak az épület kialakítására vonatkozóan kell
újításokat véghezvinni, hanem az eszközök modernizálására,
valamint bõvítése mára már szükségessé vált. Továbbá tervezett az
e Magyarország pontba 4 db számítógép elhelyezése, mely
meggyorsítaná az információhoz való hozzájutás folyamatát.
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