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(Folytatás a 2. oldalon)

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Manninger Jenõ

Sámel
József

Zalaszentgróton

Zalaszent-
gróti Városi Televíziónál

Zalai Hírlap

, ország-
gyûlési képviselõ, a Fidesz 2.
számú Zala megyei választó-
kerületének elnöke arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy

lesz a párt polgármes-
ter-jelöltje .

A keszthelyi születésû, pe-
dagógus végzettségû 46 éves
újságíró korábban a

szer-
kesztõ-riporterként, majd fõ-
szerkesztõként dolgozott, az-
tán a munkatársa
lett. Kezdetben Zalaegerszeg-
rõl, majd Zalaszentgrótról,
Keszthelyrõl és Hévízrõl, vala-
mint a térségben lévõ falvak-
ból tudósított.

Sámel József a Fidesz polgármester-jelöltje

Felesége a Zalaszentgróti
Városi Egészségügyi Központ
gyógytornásza, fiúk a keszthe-
lyi VSZK 11. osztályos tanulója.

Idén
ünnepét követõ héten szomba-
ton, június 21-én tartották a

és húzódó
hegygerincen található

búcsúnapját.
Ezen a jeles napon nyitva a ká-

Páduai Szent Antal

Zalabér Pakod
Szent

Antal kápolna

Szent Antal napi búcsú a kápolnánál
Öt település összejövetele a szõlõhegyen

polna, s tömegével zarándokol-
nak ide a hajdani szõlõtulaj-
donosok leszármazottai Zala-
bérbõl, , Pakodról,

és . A na-
pokban már többen készülõd-
tek a programra, aztán déltáj-

Batykról
Zalavégrõl Dötkrõl

ban sokan felzarándokoltak a
szõlõhegyekre.

– Már harmadik éve va-
gyunk itt, a húst és a hozzá-
valókat az önkormányzattól
kaptuk és egy kis csapattal
jöttünk fel fõzni. Tegnap este
is sütéssel készülõdtünk, és
már itt ebédeltünk. Az eddigi
két évben babgulyást, idén
cukorborsós tokányos pörköl-
tet készítettünk – mesélték a
zalabéri zumbás csoport tagjai,

és
, akik

családjaikkal vettek részt a
búcsún.

A jeles napon
plébános mutatott be ünnepi
szentmisét, majd kihirdették a
hagyományos borverseny ered-
ményét, melynek mustráját szo-

Horváthné Lábodi Andrea
Gergályné Szabó Renáta

Kiss János

kás szerint csütörtökön, a Szent
Antal Fogadóban tartottak:

– Idén 48 bormintát kap-
tunk, amennyit a hegyközség
aktívabb idejében sem hoztak
a gazdák. A tavalyi év borásza-
tilag nem volt kimagasló, en-
nek ellenére 12 aranyérmet,
20 ezüstöt ki tudtunk osztani.
Egy igen jó mustrán vagyunk
túl, nincs szégyenkezni valójuk
az itteni gazdáknak, amit le-
hetett, azt kihozták a termés-
bõl – foglalta össze a tapaszta-
latokat borász.

A búcsúi kulturális prog-
ram részeként a települések
kulturális csoportjai színes
mûsorral szórakoztatták a
hegyre felsereglõket, így a zala-
béri és a

Vízvári Sándor

Búzavirág DalkörKözös énekléssel zárult az ünnepi mûsor.
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Hullott szarvasagancsot, trófeát
vásárolnék saját részre

-ig.2.500 Ft - 6.500 Ft/kg

Telefon:

06-30/532-6507, 06-30/849-4786.

Pünkösdkor Jézus Krisztus
mennybemenetelét ünnepeljük.

a szentmise után
több csoportban kislányok
járták a portákat, versekkel,
énekekkel köszöntötték a ház
népét. Ezen a vidéken az idõ-
sebbek elbeszélésébõl lett fel-
elevenítve a pünkösdi király-
néjárás, aminek a legszebb és
legértékesebb eleme a pünkös-
di királyné körbehordozása
egy kislány képében. Teke-
nyén két kiscsoport járta a
falut vezetésével.
Idén a kislányok a hagyomá-
nyos viseletnek megfelelõ pi-
ros szoknyácskát viselték, me-
lyet az

támogatásával var-
rattak. Julcsi elmondása alap-
ján ez jövõre még bõvülni fog
blúzzal és köténykével. A ki-
rályné fehér viselete pedig a
teljes lelki, szellemi, testi tisz-
taságot tükrözi.

Idén már negyedik alka-
lommal rendezték meg a

Tekenyén

Laposa Julcsi

Összefogás Tekenye
Alapítvány

Jég-

Családias piknik a Jégverem hûsében
Pünkösdi programok Tekenyén

veremként
Pünkösdi Pikniket

Sinka
Imréné, Zsuzsa.

közismert völgy-
ben a . Ezen
a fákkal árnyékolt, hûvös he-
lyen régen kialakítottak egy
nagyobb gödröt, ahol a jeget
szalmával, földdel betakarva
sokáig tudták tárolni. Késõbb
szemétlerakóként funkcionált
a terület, melyet négy éve ki-
takarítottak, és azóta minden
Pünkösdhétfõn programokkal
töltenek meg. Az idei alkalom-
hoz az idõjárás is kegyes volt, s
falu apraja-nagyja saját készí-
tésû étkekkel, süteményekkel
terítette meg az ünnepi asz-
talokat.

– Elõzõleg már kitakarítot-
tuk a területet, s a pünkösdi
hétvégén is készültek a hét-
fõre. A piknik összehangolja az
embereket és sokan hozzák ki
az ételeiket – árulta el

A programot hagyományo-
san összekötötték a gyermek-
nappal is, az ifjúságot trambu-
linnal, arcfestéssel, lufi hajto-

gatással, sportlövészettel vár-
ták, koraeste pedig mindenki
saját nyársával ülte körbe a
tábortüzet.

Tekenyéhez kapcsolódó in-
formáció, hogy jó gazdálkodá-
suk következtében kimaradtak
az állami adósságátvállalásból,
így fejlesztési támogatásra je-
lentkezhettek. A támogatás
mértékének meghatározásánál
a lakosságszám alapján osz-
tották 9 kategóriára a telepü-
léseket, Tekenye község, mint
301-500 fõ közötti lakosság-
számmal rendelkezõ település,
a BM rendelet szerint 6,5 mil-
lió forint fejlesztési forrásban
részesült. A falu korábban

tartozott, azon-
ban a közösen kialakított ren-
dezési terv érvényessége le-
járt, az elnyert támogatást az új
tekenyei rendezési terv kiala-
kítására is fogják fordítani.
Szintén a támogatásból cseré-
lik le a kultúrház nyílászáróit, a
közmunka programhoz vásárolt
háznál felújították a villamos
rendszert, a kertben vetemé-
nyest alakítottak ki és nyulakat,
baromfikat tartanak majd ott.

Za-
laszentgróthoz

Tekenyén eddig nem volt
saját falugondnoki busz, a ko-
rábban már ismertetett pályá-
zat eredményeképp hamaro-
san megkapja az önkormány-
zat az új Volkswagen jármû-
vet. A közelmúltban zárult le
egy több mezõgazdasági te-
rületet is érintõ pályázat:

vállalkozó által
2014.01.31 napján benyújtott
támogatási kérelem alapján a
030043 és 00300042/17 hrsz.
utak felújítását sikerült vég-
hez vinni.

Tájfutásban a térségbõl töb-
ben is sikeresen szerepeltek az
országos diákolimpián, a Szaj-
ki-tavak Triatlonon egyéniben
és csapatban is negyedik he-
lyezést értek el a tekenyeiek,
egyéniben tel-
jesítette legfiatalabb verseny-
zõként a távot.

Idén is megrendezik a nép-
szerû

, melyet július 12-én, szom-
baton tartanak.

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

Ta-
más Gyula

Tarsoly Panka

Pogácsa és Fröccs Feszti-
vált

Pataki Balázs

Idén is körbejárták a pünkösdölõ kislányok a portákat.

Szent Antal napi búcsú a kápolnánál
Lépcsõs Theátrum
Margaréta Dalkör, Dézsi Ré-
ka Te-
lekesi Népdalkör

Zalabéri Templomért Ma-
gánalapítvány

, a pakodi

, valamint vendégként a
adta elõ pro-

dukcióját. Az ünnepi mûsor
közös énekléssel zárult, majd
közös kondérozás, ebéd kez-
dõdött.

– Több mint huszonöt éve
tartjuk meg a kápolna búcsú-
napját, amely egy örök kapcso-
lat az öt település között. A
falvak önkormányzatai, civil
szervezetei, lakói mindig meg-
mozdulnak az esemény kap-
csán. A program fõszervezõje
a

, amely idén is
megtartotta a szõlõhegy bor-

versenyét. A búcsú elõtt közö-
sen összefogunk és rendbe
tesszük a területet, a környék
baráti társaságai különbözõ
ételekkel készülnek erre a nap-
ra. Az idei év abban külön-
leges, hogy térségi pályázat ré-
vén a hegygerinc becsatlako-
zik a Kék túra útvonalba is,
melyet közfoglalkoztatásban
teszünk járhatóvá. A program
végén, õsszel ezen az útvona-
lon 45 kilométeres túrát is
szervezünk – magyarázta

, Zalabér polgár-
mestere.

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

Zsup-
pán József

P.B.
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…nem számít-e plágium-
nak, ha a kedvenc lapok egyik
népszerû újságírójától köl-
csönzöm mondandóm címét.
Mert tényleg nem tudom a
probléma megoldását.

Június 18.-án temetésen
voltam, meghalt a nagynéném.
Sok dolguk van Batykon a
sírásóknak: még nem múlt el
az év fele, de már tíz halottat
kísértünk nyughelyükre.

A település lélekszáma a
statisztika szerint 413 fõ. Az
1990-es adat 511 fõt jelöl.

A csökkenés 25 év alatt
közelítette meg a 25%-ot.

Késõ délután volt az isko-
lánkban az évzáró. A szomszéd
településrõl járó gyerekekkel
együtt 12 diákunk van. Ez volt
a 20. tanév befejezése. Vala-
mikor elõfordult, hogy csak
5(!) tanulónk volt, és abban az
évben nálunk volt a legkisebb
iskolalétszám az országban.

„Én nem tudom…”
Akkor még önálló volt az

intézmény, ma tagiskola. Örü-
lünk, hogy gyermekeink hely-
ben tanulhatnak az elsõ három
osztályban. Viszont a jövõt ille-
tõen aggódok. Hiába szép,
szinte még új az épület, a pe-
dagógusok példás munkája, ha
egyre kevesebb gyermek szü-
letik. Sokan vannak közülünk,
akik nem látják, hogy szüleik
reggelente felkelve munkába
mennek, ha lecsúszik a cserép
vagy a pala a tetõrõl megiga-
zítják, ha erejük engedi, mû-
velik a falun valamikor szinte
kötelezõen használt kertjeiket.

Olvastam az újságban, hogy
évente csak kb. 95 ezer gyerek
születik, az ország lélekszá-
mának fenntartásához szüksé-
ges 150-160 ezerhez képest.
Persze ez igaz Európára is. Egy
idõre pótolja a bevándorlás, de
az különbözõ …isztánokból és
máshonnan érkezõk nem eu-

rópaiak, nem kötõdnek kul-
túrájához, vallásához.

Van olyan elõrejelzés, amely
szerint az uralkodó vallás
2100-ra az iszlám lesz Euró-
pában.

Olvastam azt is, hogy szak-
értõink szerint egyre több kis-
települést fenyeget a megszû-
nés veszélye. Még néhány évti-
zed, és Batyk is ezek között le-
het, ha nem tesznek megfelelõ
lépéseket azok, akiket erre is
választottunk és ezt elvárhat-

juk tõlük. Nem jól fogalmaz-
tam. Követeljük meg tõlük!

Sajnos, az még nem az ala-
gút vége, hogy az idén várha-
tóan szeptemberben fog szü-
letni egy gyermek Batykon, de
a mínusz így is tíz fõ. Nõvéré-
vel együtt látni fogják, hogy
szüleik reggel dolgozni men-
nek, ehetnek a szülõk által mû-
velt kertben termelt zöldsé-
gekbõl, és a tetõ is rendben
lesz fölöttük.

A.P.

A gyermekek még helyben tanulhatnak az elsõ három
osztályban.

A tanévzáró ünnepség
elõtt, június 12-én tehetség-
napot és egyben mûvészeti
bemutatót tartottak a

. A színpa-
di elõadásokon kívül két hely-
színen is képzõmûvészeti tár-
lat nyílt az érdeklõdõk szá-
mára: egy pályázatot lezáró
anyagnak a pincegaléria, a
festészeti tanszakosok egész
évi munkáját bemutató kiállí-
tásnak pedig a tornaterem
adott helyet. Az esemény kap-
csán elhangzott, hogy oklevél-
lel díjazták az iskola tanulói-
nak munkáját, melyet karácso-
nyi ajándékként az

családjai számára ké-
szítettek.

– A pincében nyíló tárlat
egy pályázat részeként valósult
meg, az elnyert támogatásból
fedeztük a felhasznált anyago-
kat, egyéb feltételeket. A gyer-
mekek egész éves produktu-
mait lehet a színpadon és a
galériában is látni, a diákok
között kialakul egy versengés
is, hogy kinek lesz olyan alko-
tása, produkciója, amit év vé-
gén be lehet mutatni. A gye-
reknek a fantáziáját, képes-

Zalabéri
Általános Iskolában

SOS Gyer-
mekfalu

Tanévzáró tehetségnap Zalabérben
ségeit nem egy merev sablon-
világba szorítjuk be, hanem a
kreativitást engedjük kibonta-
koztatni. Minden gyerekben
lappang valahol a tehetség,
keressük azt a területet, ahol
kifejezheti magát, a sikerélmé-
nyek magabiztosságot adnak,
mely által más területeken is
sikeres lehet – fejtette ki az in-
tézmény igazgatója,

A képzõmûvészeti alkotá-
sok párt-
fogása mellett készültek, az
éneket , a
színjátékot

, a gyermekjátékokat
tanította be. A

mûvészeti bemutatókon a drá-
ma szakkörös fiatalok elõször
a Bab Berci színdarabot adták
elõ, majd zalai népdalcsokrok-
kal, néptánccal, versekkel, né-
pi játékokkal szórakoztatták
társaikat és a büszke szülõket.
A tornateremben kiállított
festmények, grafikák, kézmû-
ves munkák között már az elsõ
osztályosok is kiváló produktu-

Kiss Albert.

Cseh Németh László

Csiszárné Egyed Aliz
Cseh Németh Zsu-

zsanna
Pados Eszter

mokat mutattak be, a pince-
galériában egy történelmi átte-
kintés nyílt a Laokoon-mítosz
koronkénti értelmezései címû
pályázati projekt részeként.

Nyáron szintén a NTP-AMI-
13-0034 azonosító számú pá-
lyázat részeként mennek a gye-

rekek kétszer is a Balatonra
alkotótáborba, melynek ered-
ményérõl késõbb látható majd
bemutató.

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

Pataki Balázs

Színpadi produkciókkal is készültek a bemutatóra.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Hévíz

Papp
Gábor

Hévíz-Balaton Airport
ipari park

– Mibõl táplálkozik a város
gazdasági ereje?

– Mi jelentheti a jövõt, a fej-
lõdést Hévíz számára?

elmúlt négy éve igazi
sikertörténet. A városban a mö-
göttünk hagyott idõszakban
megvalósult beruházások értéke
több száz millió forint, s a tele-
pülés egyre kedveltebb a turis-
ták körében, ezt mutatja az évrõl
évre rekordot döntõ vendég-
éjszaka szám, amely 2013-ban
megközelítette az 1 millió 100 ez-
ret. Folyamatosan fejlõdik a rep-
tér is, aminek üzemeltetését
2012-ben vállalta fel a fürdõváros
önkormányzata. S mint

polgármester elmondta:
a tervek közt szerepel a be- és
kiutazó turizmus erõsítése mel-
lett a kö-
ré épülõ létrehozása
is, ami számos új munkahelyet
teremthet.

– A turizmusra alapozódik
mind Hévíz, mind a környezõ
kistérség gazdasága, ezért va-
gyunk különösen büszkék arra,
hogy a négy esztendeje megvá-
lasztott városvezetés rögtön az
elsõ évben 15-20 százalékkal
tudta növelni a vendégéjszaka
számot és ez által élénkíteni a
vendégforgalmat, s a tendencia
azóta is tart. Komoly eredmény-
nek tartjuk, hogy az elmúlt
években olyan piacokat tudtunk
megszólítani, amelyekrõl tehe-
tõsebb vendégkör is érkezik, hi-
szen mindez elindított egy át-
rendezõdést a városban: új üz-
letek nyíltak, ezt a réteget meg-
szólítva termékeikkel. A közel
ötezres lélekszámú város több
ezer munkahelyet biztosít, és
ezzel a térség legnagyobb fog-
lalkoztatója.

– Tovább kívánunk lépni a
sportturizmus területén, célunk
a balneológiai és ehhez kap-
csolódó tudományos kutatások
fellendítése, és dolgozunk azon,
hogy a Hévízi-tó a világörökség
részévé váljon. Emellett új szállo-
daipari beruházások indulhat-
nak, felsõkategóriás szálláshe-
lyekbõl ugyanis jelenleg hiány
van a városban, s tendencia a
meglevõ szállodák átalakítása,
fejlesztése is. A város mindehhez
úgy járul hozzá, hogy a turiz-
musból befolyó pénzt visszafor-
gatja különbözõ színvonalemelõ
beruházásokra. A megyei fejlesz-

A fejlõdés egyik mozgatórugója a reptér

tési tervvel összhangban lehetõ-
ségünk van Közép-Európa gyógyá-
szati központjává válni; nyitottak
vagyunk az együttmûködésre a
környezõ településekkel, mert a
siker csak együtt érhetõ el.

– A reptér, annak fenntartá-
sa, üzemeltetése, fejlesztése a to-
vábblépés központi eleme. Cé-
lunk nemcsak a be- és kiutazó
turizmus további erõsítése, új
desztinációk bekapcsolása, ha-
nem logisztikai központok, ki-
sebb üzemek idetelepítése is, ez
ugyanis újabb, akár több száz
munkahelyet hozhat létre. Jelen-
leg egyebek mellett egy repü-
lõgép összeszerelõ, javító üzem
érdeklõdik a területek iránt, van,
aki nálunk bérel helyet repülõje
számára, ami szintén egy kiak-
názható lehetõség a jövõre néz-
ve, a logisztikai központok pe-
dig, amelyekkel tárgyalásban ál-
lunk, a környezõ nagyvárosok
gazdaságát is segíthetik. A Keszt-
hely és Sármellék közötti ipari
park megvalósításának tehát
egyértelmûen a reptér lehet a
mozgatórugója. Mindehhez azon-
ban szükség van a törvényi hát-
tér módosítására, a Hévíz-Bala-
ton Airport fenntartásába pedig
a megyének és más telepü-
léseknek is be kellene szállni, és
belevenni azt fejlesztési koncep-
ciójukba.

– Mindebben milyen szerepe
van, milyen szerepe lehet a Hé-
víz-Balaton Airportnak?

– Milyen országokkal, térsé-
gekkel van diplomáciai kapcso-
lata a városnak? Ezekbõl mi-
lyen eredmények születtek, szü-
lethetnek?

– A világ minden tája felé
nyitottak vagyunk, legyen az
Skandinávia, az Öböl-országok
vagy a Távol-Kelet, mert nyitni
kell. Bár ezek a külkapcsolatok
lehet, hogy csak évek múltán
hoznak kézzel fogható ered-
ményt, ezek nélkül nincs fejlõ-
dés, mert maguktól, reklám nél-
kül, mint a 80-as években, már
nem jönnek ide a turisták. Je-
lenleg akkora a világban a kí-
nálat és ebbõl kifolyólag a ver-
seny, hogy marketing nélkül már
nem megy. A tapasztalat egyéb-
ként azt mutatja, hogy minden-
hol van ránk fogadókészség,
csak vannak piacok, mint pél-
dául az orosz, ahol nagyon gyors

a reakció, másutt, például az
Öböl-országokban vagy Kínában
évekbe is telhet a kézzelfogható
eredmény. Arra is fel kell készül-
nie azonban a városnak, hogy
ezek a külföldiek elõbb-utóbb
be is akarnak majd fektetni ná-
lunk, ami komoly hasznot és
elõrelépést hozhat a térség és az
ország gazdaságának, hiszen a
befektetõ munkahelyeket te-
remt, helyi árut vásárol, helyi
embereket foglalkoztat, s mind-
ezt hosszú távon. A kapcsolat
azonban más tartalommal is mû-
ködhet: az egyiptomi Sharm-el
Sheikh például üzletember de-
legációt vár Hévízrõl, szeret-
nék alkalmazni ugyanis az itt
felhalmozódott szállodaipari
és gyógyászati tudást, számuk-
ra ugyanis ezen a területen
minták vagyunk, a tudásunk
pedig érték…

A reptér fenntartásába a megye és más települések is bekapcso-
lódhatnak.

Azon dolgoznak, hogy a Hévízi-tó a világörökség része legyen.

Papp Gábor
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Huszonnégy ünneplõbe öl-
tözött, kezében virágot szoron-
gató diák vonult végig a

folyosóin és
megkerülve az épületet, diák-
ként utoljára állt az oktatási
intézmény udvarára. Tanáraik,
diáktársaik és hozzátartozóik
az õ tiszteletükre érkeztek a
ballagásra, mellyel a tanulók
lezárták gyermekkorukat vég-
érvényesen.

A ballagóktól elsõként a 7.
osztályosok nevében két ta-
nuló verssel köszönt el. A
végzõsök közösen adtak elõ
prózai összeállítást, mintegy
búcsúzóul szeretett iskolájuk-
tól és attól a 8 esztendõtõl
amit a falai között töltöttek.

A diákok utolsó általános
iskolai ünnepségük momentu-
maként egy szál virággal és
emléklappal köszönték meg
tanáraik odaadó és türelmes
munkáját, támogatását. A vég-
zõsök jókívánságaik kíséreté-
ben átadták az iskolazászlót a

zala-
csányi iskola

Lezárult egy fejezet a diákok életében Zalacsányban

hetedikeseknek és ezzel hiva-
talosan is búcsút vettek az
intézménytõl.

iskolaigaz-
gató köszöntötte a megjelent
vendégeket, diákokat és külön

polgármestert
is, akirõl kihangsúlyozta: az
iskola a település vezetõjére
és a helyi önkormányzatban
mindenkor azonnal számíthat,
bármilyen nehézségrõl is le-
gyen szó.

Ez a tanév sok szempont-
ból számos újdonságot tarto-
gatott – mondta tanévzáró be-
szédében Kópicz Csaba. Ez
volt az elsõ esztendõ amikor
már nem önkormányzati, ha-
nem állami kézben voltak az
oktatási intézmények. Az igaz-
gató kihangsúlyozta: az oktatás
átszervezése nagyon sok új
feladatot jelentett az iskolában
dolgozók számára, de nagy
öröm, mindezt úgy tudták tel-
jesíteni, hogy az nem ment a
tanítás minõségének rovására.

Kópicz Csaba

Nagy Lászlóné

A tanévet egyébként 14 el-
sõ osztályos kezdte meg Zala-
csányban, összességében pe-
dig 109 tanuló ült a padokba
tavaly szeptemberben. Év köz-
ben 3 gyermek nevelõszülõk-
höz került, de helyükre új
tanulók is érkeztek az iskolába.
A 2014. június 13-án megtar-
tott ballagáson 111 diákot bo-
csátottak vakációra a zala-
csányi általános iskolából.

Kópicz Csaba a végzõsök-
nek mindenekelõtt a rájuk
váró tanulmányok, feladatok
iránti elkötelezettségrõl be-
szélt, valamint az alázat, a sze-
rénység és a becsület fontos-
ságát emelte ki útravalóként.

A ballagás zárásaként a ki-
emelkedõ tanulmányi, közössé-
gi szereplésért ajándék könyvet
vehettek át jól teljesítõ tanulók.

Zsuppán Beáta

A végzõsök átadják az iskola zászlaját a 7. osztályosoknak,
ezzel hivatalosan is búcsút vettek az intézménytõl.

Kópicz Csaba iskolaigazgató (balra) mellette Nagy Lászlóné
polgármester.

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:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

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

Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

NÉMETORSZÁG csodái

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 3-7. 52.300 Ft/fõ

Szept. 10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 10-14. 77.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept.17-21. 74.500 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
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A
2005-2006-

ban épült
bíboros

tiszteletére, akit 2010-ben avat-
tak boldoggá. Az imahely fest-
ményeit
Kossuth és Munkácsy-díjas fes-
tõmûvész készítette. A kereszt-

Boldog John Henry New-
man Kistemplom

Sümegcsehiben
John Henry Newman

Udvardi Erzsébet

John Henry Newman emlékére
Templomi búcsú Sümegcsehiben

út, a misézõ oltár, és a fel-
támadási kápolna 2009-ben
készült el. Az emlékhellyé vált
imakertet hetente látogatják az
országból idezarándokló cso-
portok.

A kistemplom hagyomá-
nyos búcsúnapját június 14-én
tartották, amikor dr. Barsi Ba-

lázs

„Nem szándékom Isten létét
bizonyítani, ám nem tudom
elkerülni, hogy meg ne mond-
jam, hogy hol kell keresni az
igazi bizonyítékot.”… „A lel-
kiismeret hangja kényszerít
bennünket és rádöbbent, hogy
valaki elõtt szégyenkezünk.”
…„Ki vagy Te, aki szólsz, és
miért nem mondasz többet?”

atya mutatott be szent-
misét. Szentbeszédében felhív-
ta a figyelmet a fiatalság elõtt
elhalványult igazi értékrendek-
re és méltatta John Henry
Newman munkásságát is.

– idézte a lelkiismeret apos-
tolának szavait és rámutatott,
hogy a lelkiismeretre, a belsõ
hangra hallgatás független a
vallástól.

– John Henry Newman Eu-
rópa egyik nagy keresztény
gondolkodója, egyfajta filozó-
fus volt. Anglikán papként
kutatásai által tért át a katoli-
kus egyházba, amelyrõl észre-
vette, hogy folyamatosan fejlõ-
dik. A váltással sok minden el-
veszített, ellenségeket szerzett,
de hatalmas példa a mai em-
bernek abban, hogy a lelkiis-
meretét kövesse. John Henry
két egyetemet is alapított,
majd szerzetes lett és mind-

végig közvetlen személyiség
maradt. Mûveiben sok olyan
gondolati elem van, amelyet
elõ kellene venni, mert az Eu-
rópa közkincse – mondta az
istentiszteletet követõen dr.
Barsi Balázs atya.

A templomi búcsúra a hí-
vek étellel-itallal készültek, így
a szentmise végeztével közös
agapé kezdõdött, majd litánia-
énekléssel, jóízû beszélge-
tésekkel tették emlékezetessé
a napot.

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

Pataki BalázsAz atya felidézte a lelkiismeret apostolának szavait.

A közelmúltban rendezték
a forgalom-

bahozatali engedéllyel rendel-
kezõ termelõk

. Az elegánsan felújí-
tott, kibõvített Hotel Corvinus-
ban elsõ alkalommal megren-
dezett bírálatra 22 bort nevez-
tek be. A három tagú zsûri a fe-
hérborok között 5 arany, 8
ezüst, és 3 bronz oklevelet, a
rozé boroknak 1 arany és 1
bronz oklevelet, a vörösborok
között 3 arany és 1 ezüst okle-
velet osztott ki.

Zalaszentgróton

Corvinus bor-
versenyét

Corvinus borverseny
A verseny fõvédnöke,

, az Osztrák-Magyar
Corvinus Kör elnöke különdí-
ját, egy szép serleget

ítélte bemutatott bor-
aiért.

A zsûri elnöke, a zalaeger-
szegi összefog-
laló értékelésében kiemelte,
hogy a térségbeli termelõk na-
gyon jó minõségû, jól kezelt
borokat hoztak, ezt bizonyítja
az összesen 9 arany és mind-
össze 4 bronz oklevél.

Ste-
fan Franye

Dóka
Évának

Sabján Károly

- yCs -

Szalay Csaba szervezõ és Stefan Franye a Covinus Kreis kü-
löndíjával.

Sümegcsehi Község Ön-
kormányzata Fazekas
József Általános Iskola és
Óvoda Mûködéséért Köz-
alapítvány

Zala Termálvölgye
Egyesület

és a

köszönetét feje-
zi ki a

vezetésének azért
a segítségért, aminek kö-
szönhetõen az önkormány-
zat és az alapítvány sikeres
Leader-pályázatot nyújtott be,
s a 2 fecskeház kivitelezését
eredményesen megoldotta.

Köszönet…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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– Elnök úr, melyek a leg-
frissebb információk a me-
gyei tervezéssel kapcsolatban?

– A kormány 1334/2014.
(VI.6.) számú határozatával el-
fogadta az egyes operatív prog-
ramok tartalmát és továbbí-
totta végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az
uniós döntést követõen tekint-

Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja

hetõk véglegesnek az egyes
ágazati operatív programok.
Ugyanakkor azok jelenlegi tar-
talmának megfelelõen vala-
mennyi megyében párhuza-
mosan zajlik a területfejlesz-
tési dokumentumok készítése.

– Milyen fázisban tart Za-
la megyében e dokumentu-
mok készítése?

– A területfejlesztési kon-
cepció elfogadásáról már a ko-
rábbi beszélgetés során tájé-
koztattam az olvasókat. Jelen-
leg a következõ dokumentu-
mok tervezése, illetve elõkészí-
tése történik: Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Program, Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programok-
hoz kapcsolódó részdokumen-
tum, valamint a Járási Projekt-
csomagok kidolgozása.

– A megyei önkormányza-
tok a 2014-2020-as uniós költ-
ségvetési ciklus forrásainak
minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumen-
tumokat, melyek társadalmasí-
tása a Zala Megyei Önkormány-
zat részérõl is ezekben a na-
pokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a doku-
mentumok tervezetei, ame-
lyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észre-
vételeket.

– Amint a megyei önkor-
mányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési

– Ezen dokumentumok elké-
szítése kapcsán mit emelne ki?

– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tart-
ja kiemelkedõen fontosnak?

Részprogram. Ezen dokumen-
tumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések le-
hetséges köre. Ezen projekt-
csomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfej-
lesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai kö-
zösségerõsítõ projektcsomag.

– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,
hogy az Európai Bizottság által
kerüljön elfogadásra az ope-
ratív programok végleges vál-
tozata, hiszen a Zala Megyei
Önkormányzat a társadalma-
sítás folytatásának lezárását
szeptember elejére tervezi, így
akár még ebben az önkor-
mányzati ciklusban is elfogad-
ható lenne a megyei terület-
fejlesztési program. Az ÁROP
(ÁROP-1.2.11/A-2013 „Terület-
fejlesztési tevékenység támo-
gatása a konvergencia régiók-
ban lévõ megyei önkormány-
zatok számára”) pályázat alap-
ján ugyanis a területfejlesztési
dokumentumok elkészítésé-
nek határideje 2014. szeptem-
ber 30.

– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesz-
tési programok végleges vál-
tozata?

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban el-
fogadható lenne a program.

Pünkösd elõtt, június 6-án
délután több energia-takaré-
kossági beruházás és az újon-
nan létesített fecskeház ünne-
pélyes átadására került sor

.
Sü-

megcsehiben

Fecskeház és energiatakarékosság Sümegcsehiben

Pályázati források felhasz-
nálásával hõszigetelést kapott
az épülete, a

energiatakaré-
kos kazánra cserélték a régi
fûtõberendezést és a helyiek

iskola Kézmûves-
és Faluházban

legnagyobb vállalkozása ered-
ményeképp elkészült a kétla-
kásos, beköltözhetõ
is.

és a helyi lakosság,
valamint az általuk létrehozott
alapítvány nagy egyetértésben,
egymást segítve élt az állam
által kínált pályázati lehetõ-
ségekkel és – a 2,7 milliós ön-
résszel együtt, melyet adósság-
konszolidáció fejében vissza-
kapott a település – összesen
29 millió forintot nyertek el
fejlesztési célkitûzéseik meg-
valósításához.

A általános iskola udvarán
tartott bensõséges ünnepen
megjelenteket
polgármester köszöntötte, majd

országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke fejezte ki elis-
merését a Sümegcsehiben
megvalósult beruházások lát-
tán. tankerületi

fecskeház
Sümegcsehi Község Önkor-

mányzata

Farkas Zsolt

Manninger Jenõ

Németh Béla

igazgató és , a
fecskeházi lakások megvalósí-
tásában közremûködött Faze-
kas József Általános Iskola és
Óvoda Mûködéséért Közalapít-
vány elnöke beszédét köve-
tõen az iskola igazgatója,

mondott
köszönetet mindazoknak, akik
elõsegítették a felújításokat,
kifejezve reményét, hogy a két
kialakított lakás fiatal pedagó-
gusokat vonz majd a tele-
pülésre.

A projekt tervezõjének,
és a ki-

vitelezésben résztvevõknek
emléklapokat, valamint az is-
kolát ábrázoló emléktárgyakat
adott át a polgármester és az
alapítvány elnöke.

Végül mindenki megtekint-
hette a fecskeházat, ahol a
nemzeti színû szalagot Man-
ninger Jenõ és Novák Fe-
rencné vágta át (képünkön).

Novák Ferencné

Sza-
bóné Nagy Erzsébet

Kulcsár Boldizsárnak
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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

A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakás-
építésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ prog-
ramról beszélgettünk

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.

– 2013-ban rengeteg újdon-
ság nyert teret az építésigaz-
gatás területén, amely termé-
szetesen a Zala megyei ható-
ságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kiala-
kítása során létrejöttek a me-
gyei építésügyi hivatalok mel-
lett a járási építésügyi hiva-
talok is. A közigazgatást érin-
tõen elsõként az építésigaz-
gatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyama-
tot elektronikusan támoga-
tó informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának doku-
mentációja is elektronikus for-
mában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettsé-
geiket otthonról, a saját számí-
tógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bár-
mikor betekinthetnek, kont-
rollálhatják. Ezek az újdonsá-
gok európai viszonylatban is
egyedülállóak.

Lengl
Zoltánnal

– Hogyan alakult az épí-
tésügy Zala megyében az el-
múlt idõszakban?

– Több fórumon olvashat-
tuk, hogy jelentõsen nõtt a la-
kásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változá-
soknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.

– A KSH 2014. I. negyed-
évére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépí-
tések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõ-
sebb. A tavalyi adatokhoz vi-
szonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedé-
lyek száma 2014. elsõ negyed-
évében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.

– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülé-
kenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gya-
korlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyúj-
tott. Mindent megtettünk an-
nak érdekében, hogy partner-
ként kezeljék az építésfelügye-
lõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél töreked-
nek a szabályosságra, összessé-
gében javuló tendenciát ta-
pasztalunk. Úgy érezzük, a ko-
rábban tapasztalt kezdeti ellen-
állást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a ki-
vitelezõi oldal részérõl

– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektroni-
kus építési napló alkalma-
zásával kapcsolatban?

– A tavalyi átalakítás a fel-
adataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építés-
igazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, ha-
nem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim ré-
szére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a telepü-
lések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer or-
szágos védelem alatt álló mû-
emléki értéket képviselõ épít-
ményeink országosan Zala me-
gyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûem-
lékek közel 20 %-a veszélyez-
tetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek fel-
kutatása és megmentésük elõ-
segítése jelentõs feladat. En-
nek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezés-
ben – a Tandor Ottó Mûem-
lékmentõ Programot.

– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes he-
lyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti ér-
tékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. To-
vábbá szeretnénk eljutni a fia-
talokhoz is, hogy a lehetõsé-

– Mit kell tudnunk a prog-
ramról? Kérem mutassa be!

geikhez mérten foglalkozza-
nak épített örökségünk védel-
mével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hiva-
tala rajz- és fotópályázatot hir-
detett általános és középisko-
lások számára.

– Azt gondolom, hogy sike-
rült eljutni hozzájuk. A ha-
gyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra min-
den elképzelésünket felülmúl-
va több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû ér-
kezett. A fáradozásaikat érté-
kes díjjakkal jutalmaztuk, ame-
lyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymú-
zeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók ön-
zetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.

– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiál-
lításra legalkalmasabb hely-
színnek a megyeszékhely köz-
pontjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített kör-
nyezeti értékeirõl készült alko-
tások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

– Mennyire sikerült meg-
szólítani ezt a korosztályt ez-
zel a lehetõséggel?

– Említette, hogy a pálya-
mûvekbõl kiállítást is szer-
veztek.
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2014. május harmincadikai
hatállyal lemondott posztjáról

polgármestere.
2012.

május huszadikától töltötte be
ezt a tisztséget. Akkor a koráb-
bi faluvezetõ,
lemondása miatt kiírt idõközi
választáson kapott bizalmat a
Zalaszentgrót mellett fekvõ te-
lepülés polgáraitól.

Feketéné Tarpál Ibolya kér-
désünkre elmondta, hogy az
utóbbi idõben az öttagú kép-
viselõ-testületben kisebbségbe
került véleményével, ezért
döntött a lemondás mellett.

Zalaszentlászló
Feketéné Tarpál Ibolya

Algay Iván Tibor

Lemondott a polgármester
Már nem lesz idõközi választás Zalaszentlászlón

Mivel a következõ ön-
kormányzati választásra õsszel
kerül sor, idõközi voksolást
már nem tartanak. Addig a
jelenlegi alpolgármester,

irányítja a tele-
pülést.

Bohár Istvánt is megkér-
deztük, hogy mi válthatta ki a
döntést.

Véleménye szerint az állhat
a háttérben, hogy Feketéné
Tarpál Ibolya és a testületi
tagok többségének véleménye
az utóbbi idõben nagyon sok-
szor ütközött.

Bo-
hár István

E.E.

A reformkor izgalmas vilá-
gába utazhattak vissza képze-
letben mindazok, akik a Mú-
zeumok Éjszakáján a

választották. A reformkor nagy
alakjait keltették életre drama-
tikus játék keretében, korhû
ruhákban. A rendhagyó tárlat-
vezetés a haza bölcsének ma-
gánéletét mutatta be. Az egyik
teremben például az

panaszkodott. A tavaly
megrendezett ,,Deák Ferenc
anekdota mondó verseny”
résztvevõ gyermekei közül
most többen kaptak újra le-
hetõséget a haza bölcse korá-
nak ,,életre keltéséhez”. A helyi

tanulója,

kehida-
kustányi Deák Ferenc Kúriát

ifjú Deák
Ferenc

Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Általános Iskola és Kol-
légium Deák Ferenc Általá-
nos Iskolájának Ka-

Múzeumok éjszakája Kehidakustányban
tor Dávid Bradács Lénárd

Deák Klárával Csány Lász-
lóval, Vörösmarty Mihállyal

Lázár
István

és
bújhatott a régi korok sze-
repeibe.

A látogatók találkozhattak
továbbá Ferenc nõvérével,

,
,

valamint az idõs Deák Ferenc
és szakácsnéja monológját is
meghallgathatták a jelenlévõk.

Az eseményt kiterjesztették
a múzeumon kívülre is, hiszen
aki kedvet érzett egy jó sétá-
hoz, fáklyás kísérettel vonul-
hatott a Deák-Kúthoz. Útjuk
alatt jobbágylegényekkel és
rõzsehordó asszonyokkal ta-
lálkozhattak, akik vidám tör-
téneteket és deáki anekdotákat
meséltek. A Deák-kútnál

, Kehidakustány polgár-
mestere várta és köszöntötte a
túrázókat, ahol hajdan Deák

Ferenc is szívesen tartózkodott
és fogyasztotta a forrás vízét.
Szent Iván éjjele ezzel azonban
még nem ért véget, hiszen
visszatérve minden résztvevõt
vendégül láttak egy finom pör-
költre, és volt tábortûz mellett
szalonnasütés is. A gyermekek
sem maradtak program nélkül,
hiszen ugráló várral és kézmû-
ves foglalkozással várták õket.

A rendezvényt a

és
szervezte, és a

fõ támogató szponzornak, a

köszön-
hetõen tudták díjmentesen
biztosítani a programot a he-
lyi és erre az alkalomra ide
érkezõk számára.

Deák Fe-
renc Hagyományõrzõ Alapít-
vány Kehidakustány Ön-
kormányzata

Fõvárosi Közterület-Fenntar-
tó Zrt., Budapestnek

Akik életre keltették a Deák Ferenc Kúriát....

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

sát követõen
látja el az ügysegédi

feladatokat
és települése-

ken. Az ügysegédet munká-
járól kérdeztük.

– Mindenhol kedvezõ fo-
gadtatásban van részünk. Az
önkormányzat által biztosí-
tott helyiségben találnak ben-
nünket az ügyfelek, akik kellõ
bizalommal fordulnak hoz-
zánk. Sok az idõs ember eze-
ken a településeken, így nagy
könnyebbséget jelent számuk-

Lisztesné Dadai
Andrea

Batyk, Türje, Za-
labér Zalavég

ra, hogy nem kell Zalaszent-
grótra utazniuk, helyben in-
tézhetik államigazgatással kap-
csolatos dolgaikat – mondja
elöljáróban.

– A közgyógyellátással, il-
letve az egészségügyi szolgál-
tatás szociális alapon történõ
igénybevételével kapcsolat-
ban történik a legtöbb meg-
keresés, bár az ápolási díj
miatt is sokan fordulnak hoz-

– Melyek azok az ügyek,
amelyekkel leggyakrabban
felkeresik?

zánk. Természetesen más
ügyekben is készségesen
segítünk. Nyugdíj és csalá-
di pótlék iránti kérelem
benyújtásához például se-
gítjük kitölteni az igénylõ-
lapokat.

– Néhány esetben már
elõfordult, hogy helyben
nem tudtunk azonnal intéz-
kedni, de a következõ alka-
lommal megnyugtató választ
adtunk az ügyfélnek.

– Minden ügyben tudnak
azonnal segíteni?

Híd az ügyfelek és a hivatal között

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A

megalakulá-

Zala Megyei Kor-
mányhivatal Zalaszentgróti
Járási Hivatala



10 2014. júniusSzentgrót és Vidéke

Moldvai táncház Tekenyén A
programjaihoz kapcsolódva ren-
deztek táncházat . A
nyolc alkalomból álló sorozat
ötödik állomását június 25-én
tartották. A által
szervezett program ezúttal kü-
lönleges

invitálta az embereket. A
hangulatról a
által vezetett keszthelyi

zenekar gondoskodott,
amely két órán keresztül húzta
a talpalávalót. A táncokat

vezénylésé-
vel tanulták a résztvevõk, és
új dalokkal is bõvült a reper-
toár. A kézmûves foglalkozás
kedvelõi
segítségével agyagozással töl-
tötték szabadidejüket. Nagyon
jó hangulatban telt a délután
és ezúttal kiemelten sokan,

Zalavölgyi Kultúrtivornya

Tekenyén

Laposa Julcsi

moldvai-csángó tánc-
házra

Horváth Szilárd
Borosz-

lán

Las-
kay Annamária

Kissné Balogh Móni

110-en látogattak el a prog-
ramra:

– Mindenképpen példaérté-
kû ez a rendezvény. Ez a szép
szám azt igazolja, hogy sikeresek
voltak az eddigi táncházas ren-
dezvények, és bízom abban,
hogy a jövõben is azok lesznek!
A moldvai csángó népzenére jár-
ható egyszerû táncokon kívül
célunk a jövõben, hogy a magyar
nyelvterület gyermekjátékain és
népdalain keresztül vendégeink
megbarátkozhatnak a népi kul-
túrával, néphagyományainkkal
is. A gyerekek megismerkedhet-
nek a megszólaltatott hangsze-
rekkel, kézbe foghatják, kipró-
bálhatják azokat – összegzett a
szervezõ, Laposa Julcsi, aki
elárulta, a következõ táncházat
július 22-én tartják.

pbSzáznál is többen ropták a táncot.

Európa

Európai Unió

UNESCO Világörökségi Lis-
tán

Olaszország

„schengeni sza-
bályoknak”

, a több ezer éves,
történelmérõl, gazdag kulturális
örökségérõl és gyönyörû tájai-
ról híres kontinens sok felfedez-
nivalót tartogat az utazóknak.
Õskori barlangrajzok, görög és
római antikvitások, építészeti
emlékek, középkori várak, rene-
szánsz paloták és barokk temp-
lomok teszik vonzóvá a konti-
nenst. A múlt kincsei mellett az
utazók számára azonban a mo-
dern lüktetõ városok, valamint
a színes kulturális események is
turisztikai célpontot jelentenek.
Az területén
jelenleg 349 helyszín szerepel
az

, ezek közül 28 a természeti,
7 a vegyes és 314 a kulturális ka-
tegóriába tartozik, a legtöbb
UNESCO világörökségi helyszín-
nel büszkélkedhet.

A nyaralási szezonban euró-
pai polgárok milliói kelnek út-
ra, sokan sokfelé utaznak, ám
ugyanazon kérdések merülhet-
nek fel bennük, ezért szeret-
nénk betekintést nyújtani, hogy
miként nyújt segítséget az Euró-
pai Unió polgárai számára.

Napjainkban az utazók el-
lenõrzés nélkül léphetnek át az
EU belsõ határainak többségén,
az unió tagállamai közül 22 or-
szág határán egyáltalán nincs
ellenõrzés, mindez az uniós jog
részét képezõ

köszönhetõ. Azon-
ban az iratokat mindenki tartsa

magánál, ugyanis elképzelhetõ,
hogy biztonsági okokból, illetve
a személyazonosság igazolására
fel kell õket mutatnia. A schen-
geni övezeten kívül esõ uniós
országokba ( ,
az
és ) továbbra is szük-
ségünk lesz az okmányainkra a
határátkelõhelyeken.

A közös valuta, az euró le-
hetõvé teszi, hogy könnyebben
és elõnyösebb feltételek mellett
vásároljon egy külföldi ország-
ban is, hiszen tizennyolc tagál-
lam ma már az eurót használja.
Az egységes piac elõnyeit im-
már közel 500 millió ember
élvezheti, az áruk és szolgálta-
tások szabad áramlása széle-
sebb választékot és alacsonyabb
árakat eredményezett. Továbbá,
bármelyik uniós országban is
kíván készpénzkiadó automatá-
ból eurót felvenni, az ugyanany-
nyiba kerül, mintha egy olyan
automatából venne fel pénzt,
amelyet nem az Ön bankja
üzemeltet.

Mindemellett, az utazás köz-
ben szükség esetén könnyeb-
ben részesülhetnek egészség-
ügyi ellátásban. Az EU-ban egy-
séges segélyhívó szám van ér-
vényben, a 112-es ingyenesen
hívható szám az EU minden
tagállamában mûködik. Érde-
mes kiváltani az európai egész-
ségbiztosítási kártyát, mely ré-
vén részesülhetünk olyan egész-
ségügyi ellátásokban, amelyek a
külföldi tartózkodás során orvo-
silag szükségessé váltak. A kár-
tyával ugyanolyan feltételekkel
és ugyanolyan áron vagyunk jo-
gosultak az egészségügyi ellá-
tásra, mint az adott ország ál-
lampolgárai. Az egyenlõ elbánás
elvének megfelelõen nekünk is
csak az ingyenes, amit az adott
ország ellátásra jogosult lakói
ingyenesen kapnak, tehát ha ott
az ellátásért önrészt kell fizetni,

Bulgária, Ciprus
Egyesült Királyság, Írország
Románia

Tanácsok külföldi nyaraláshoz
akkor azt nekünk is fizetni kell.
Költségtérítésért a hazatérése
után az országos egészségpénz-
tárhoz nyújthatja be igényét. Az
adott országok egészségügyi
rendszerérõl az ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=1021&lan
gId=hu oldalon is tájékozódhat.
Emellett szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy az európai
egészségbiztosítási kártya nem
helyettesíti az utasbiztosítást.

Ezen felül kutyájukat vagy
macskájukat is magukkal vihe-
tik az útra, ehhez mindössze
egy állatútlevélre van szükség,
amely bármely állatorvosnál be-
szerezhetõ.

Fontos tudni, hogy ha autó-
val indulnak útnak, jogosítvá-
nyuk, valamint egy EU-tagor-
szágban kiadott gépjármû-biz-
tosításuk az összes többi tagál-
lamban is érvényes. A biztonsá-
gi öv használata valamennyi
uniós tagállamban kötelezõ, il-
letve a balesetek csökkentése
érdekében valamennyi tagállam
tiltja a mobiltelefon használatát
vezetés közben. Cipruson, az
Egyesült Királyságban, Írország-
ban és gépjármûvünk-
kel az úttest bal oldalán kell
közlekedni, továbbá néhány or-
szágban, így ,

és
általában el-

sõbbséget kell adni a jobb kéz
felõli forgalomnak. Országok
szerinti közlekedési informá-
ciókat találhat az alábbi web-
oldalon: http://ec.europa.eu/
transport/road_safety/going_ab
road/index_hu.htm.

Hasznos információ, hogy a
mobiltelefon egy másik EU-tag-
országban való használata miatt

Máltán

Belgiumban Fran-
ciaországban, Hollandiában
Portugáliában

– híváskezdeményezés vagy fo-
gadás, szöveges üzenet küldés,
vagy internetezés – a mobil-
szolgáltató nem számíthat fel
tetszõlegesen magas összeget. A
roaming szolgáltatások igénybe-
vételének ára természetesen
szolgáltatóként változhat, azon-
ban ezen árak maximuma az EU
egyik rendelete alapján szabá-
lyozott. Jelenleg a kimenõ hí-
vások maximális díja 0,19 euró,
a bejövõ hívások tarifája 0,05
euró lehet, míg az SMS 0,06
euróba kerülhet. A külföldön
történõ adatbarangolás maxi-
mum díja 0,20 euró.

Továbbá szeretnénk bemu-
tatni még egy modern segítsé-
get is a külföldi utakhoz: mivel
manapság egyre többen rendel-
keznek okostelefonnal, hasznos
és részletes útmutatással szol-
gálhatnak az
által létrehozott okostelefon al-
kalmazások is. Az „utasjogai
mindig kéznél” alkalmazással a
felhasználók világos és tömör
tájékoztatást kaphatnak az Euró-
pai Unión belüli utazási jogaik-
ról. További praktikus appliká-
ció az európai egészségbiztosí-
tási kártyát bemutató kisokos.
Mindkét applikáció ingyenesen
elérhetõ magyar nyelven az
Apple App Store, a Google Play
és a Windows Marketplace al-
kalmazástárából.

További információkért, tá-
jékoztatásért kérem forduljon a

, személyesen a

elsõ emeletén, vagy a 92/
550-546-os telefonszámon, illetve
kérdéseit e-mailben is felteheti
a zala@europedirect.hu címen.

Európai Bizottság

Europe Direct Zala megyei iro-
dájához Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-

zat lebonyolítója a .

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki

– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert fé-
rõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más ta-
nulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szük-
séges mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a fel-
vételrõl,

– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkor-
mányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás-
ról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
( ).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.

– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt

az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt je-
lezni a pályázat kiírójának.

– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Zala Megyei Köz-
gyûlés

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

www.zala.hu

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. au-
gusztus 10.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Aláírták a
szennyvíztisztító telep bõvíté-
sének kivitelezõi szerzõdését,
amely révén a szennyvíztisz-
tító kapacitás napi 350 m -rõl
532-re nõ. A fejlesztés megol-
dást jelent Kehidakustány,

és
települések szennyvíz-

kezelési problémáira, és bizto-
sítja az ingatlanfejlesztõk által
jelzett, illetve már megvalósí-
tás alatt lévõ beruházásoknál
jelentkezõ tisztítási igények
kiszolgálását. A projekt az
Európai Unió 383,7 millió fo-
rintos támogatásával valósul
meg 2015 májusára. A kivitele-
zési feladatokat a zalaegersze-
gi
végzi.

Napjainkra a meglévõ
szennyvíztisztítórendszer olyan
mértékben túlterheltté vált,
ami már veszélyezteti a meg-
felelõ mûködtetését, ezért a
kiemelt vízminõségi kategó-
riába tartozó Zala folyó vé-
delme érdekében sürgetõen
szükséges a meglévõ tisztító
rendszer bõvítése és techno-

kehidakustányi

Zalaszentlászló Vindornya-
szõlõs

Hydrocomp Mélyépítõ Kft.

3

Bõvítik a kehidakustányi szennyvíztisztítót

lógiai hatékonyságának nö-
velése.

Továbbá a települések gaz-
dasági fejlõdésének is gátat
szab a kommunális szennyvíz-
tisztítás kapacitásának hiánya,
hiszen bõvítés nélkül új ingat-
lanfejlesztések nem kezdõd-
hetnek meg, illetve a jelenleg
folyamatban lévõ beruházások
nem helyezhetõk üzembe.

A jogszabályi elõírások, il-
letve a települések gazdasági-
társadalmi fejlõdésének bizto-
sítása érdekében Kehidakus-
tány Község Önkormányzata
jelen projekt keretében való-
sítja meg a szennyvíztelep bõ-
vítését, valamint a csatornahá-
lózati átemelõk rekonstrukció-
ját. A tervezett bõvítést köve-
tõen összesen 532 m /nap
szennyvíztisztító kapacitás áll
majd a települések (Kehida-
kustány, Zalaszentlászló és Vin-
dornyaszõlõs) rendelkezésére
a jelenlegi 350 m helyett. A
tisztított szennyvíz minõsége
minden tekintetben megfelel
majd a vonatkozó minõségi
elõírásoknak.

3

3

Barabás Miklós, a Hydrocomp ügyvezetõje és Lázár István,
Kehidakustány polgármestere aláírja a szerzõdést.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A gyerekszobák beren-
dezése sokkal bonyolul-
tabb, mint azt sokan gon-
dolnák. Ez abból adódik,
hogy különbözõ életkor-
ban, különbözõ berende-
zésre és elrendezésre van
szükségük a gyerekeknek,
mert másként és másra
használják a szobájukat.

Ez azért fontos, mert az
Õ szobájukról van szó, nem
mindegy, hogy milyen kö-
rülmények között nõnek fel.

Lényegében három élet-
kor igényeihez kell igazod-
ni, 6 éves korig, a 6 és 12
közötti, végül a 12 év feletti.
Csak az tudja, hogy mekko-
rát változnak a gyerekek az
évek alatt, aki szülõként
meg is tapasztalja.

Tervezéskor még arra is
figyelünk, hogy mi érdekli
õket, mit tartanak fontos-
nak. Ilyenkor – a szülõkkel
együtt – nem lehet megállni
mosolygás nélkül, hogy
mennyire szárnyal a fantá-
ziájuk.

A nagyra törõ kívánsá-
gok között mindig akad
olyan, amit meg lehet való-
sítani. A többirõl a szülõk
történetei alapján jövünk rá,
hogy miért fontos szá-
mukra.

Múltkor egy apuka me-
sélte, hogy új telefont vett.
Reggel már egy félórát küz-
dött a telefonnal, hogy be-
kapcsolja, amikor odalépett
hozzá a kisfia és pillanatok
alatt megoldotta a problé-
mát. Az apa a döbbenttõl
percekig csak nézte a tele-
fonját, aztán meghallotta fia
szavait: Apa, ugye nem fe-
lejtetted el, hogy a hét vé-
gén megtanítasz biciklizni,
hogy végre én is úgy tudjak
tekerni, mint a nagyok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint a nagyok ...

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Családi belépõk:

(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

Türjén

Száraz
Cristian Dávid

Csornai Pre-
montrei Apátság

Szent Anna

Dorfmeister István

Faza-
kas Zoltán Márton

dr. Horváth
Lóránt Ödön.

Hétszínvirág Dalkör,

az utóbbi négy év-
ben élénkült meg jobban az
egyházi élet. 2010-ben

premontrei ka-
nonok vette át a helyi plébá-
niát, s egyúttal a

kötelékébe
került a türjei rendház. Tavaly
megtörtént az 1760-ban újra-
épült kápolna tel-
jes külsõ felújítása, ebben az
épületben kezdett el festeni
Id. osztrák
származású festõ. Dávid atya
érkezésével visszahozta a bú-
csúnapok megünneplését.

A templom Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján lett fel-
szentelve, viszont a települé-
sen augusztus 15.-ike környé-
kén szokták a búcsút tartani.
Cristian Dávid atya felhívta a
figyelmet, hogy Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepét már-
cius 25-én tartják, így idén
elõtte levõ vasárnap tartották
a templom búcsúnapját. Ezen
a napon Türjén vendéges-
kedtek és közös misét mutat-
tak be a csornai premontrei
szerzetes atyák, köztük

kormányzó
perjel és a premontreiek nyu-
galmazott apátja,

Az összejövetelt
agapé zárta, melyre a türjei
hívõk is sütéssel, fõzéssel
készültek.

Az egyházi ünnepek rend-
szeres szereplõje a hét éve
alakult
amely rendszeresen megtartja
kórustalálkozóját. Szerették vol-
na egyházi ünnephez kapcsol-
ni, így a búzaszentelés napját
követõ vasárnap, április 27-én
tartották a programot.

– Cristian Dávid atyával, s a
polgármester úrral közösen
szerveztük meg a programot.
Sokat tanakodtunk a helyszí-
nen, míg végül kint szabad-
téren tartottuk a rendezvényt.
Délelõtt a szentmisét követõen
az atya megáldotta az õsszel
elvetett búzát, majd közös
ebéddel, délután nyolc cso-
port részvételével kórustalál-
kozóval folytatódott a prog-

Megélénkült az egyházi élet Türjén

ram. A kinti program varázsa
sokakat megihletett, így jóval
többen vettünk részt a szent-
misén, mintha a templomban
tartottuk volna. Olyan prog-
ramjaink vannak, melyre a fia-
talok, családok egyaránt szíve-
sen jönnek és itt is megkö-
szönjük a polgármester és a

hivatali dolgozók rendezvé-
nyeinkhez nyújtott segítségét
– árulta el , plé-
bániai titkár, a templom min-
denese.

Következõ egyházi prog-
ramként, június 7-én már má-
sodik alkalommal tartottak
összejövetelt ün-
nepén, melyre idén is elzarán-
dokoltak a szombathelyi pre-
montrei rendi

diákjai. A közös
ünnepi szentmisét követõen a
plébániakert megtelt énekkel,
tánccal, a programon idén már
száznál is többen fogyasztottak
a finom halászlébõl, csirke-
májból, disznó- és vadpör-
költbõl.

A hívek az atya felhívására
sátrak építésével készültek az
utoljára a kilencvenes években
tartott Úr napi körmenetre,
melyet az egyházi hagyomá-
nyok szerint pünkösdvasárnap
után két héttel, június 22-én
tartottak. Az egyházközség ki-
rándulást szervezett

, melyre elõször minimum
ötven fõt vártak, végül két
busz is megtelt és július 26-án
százan utaznak az egykori ma-
gyar koronázó városba.

Ágh Lászlóné

Szent Norbert

Szent Norbert
Gimnázium

Pozsony-
ba

Pataki Balázs

Száznál is többen járták végig az Úr napi körmenetet.


