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Sokat készültek rá, népszerû lett
Tartalmas falunap Zalacsányban
Németh László sorrend alakult
ki. Délután a focilabdának és a
golfnak egyvelegét hozta el a
falunapra Tóth István, aki a
gurigolfot mutatta be az érdeklõdõnek:
– A szórakozás, a szabadidõsport még változatosabbá

tétele volt az elsõdleges célom,
amikor kitaláltam ezt a játékot.
Jó csapat-összekovácsoló program, itt is sok esetben apa-fia
nemzedéket hoz össze. Higgadtságot követel, önfegyelemre nevel. 2007-ben kezdtem el
(Folytatás a 2. oldalon)

Pogácsa- és fröccsfesztivál Tekenyén
Nagy közönséget vonzott Pataky Attila mûsora.
Zalacsányban már februárban ismert volt az idei falunap idõpontja, melynek dátumát az önkormányzat és az
iskola dolgozói július 19-re tûztek ki, ennek megfelelõen
nagy volt a nyüzsgés az iskola

udvarán. A délelõtt idén is a
sport jegyében telt, foci- és
asztalitenisz-bajnokságot rendeztek. A négy focicsapatból a
vendég keszthelyiek végeztek
az élen, pingpongban pedig a
Varga Attila, Benczik Imre,

Az ostorpattogtatást is ki lehetett próbálni.

Villanyszerelés,
Villanybojler javítás,
Érintésvédelmi felülvizsgálat
Tóth Róbert
Villanyszerelõ mester
Tel: 06 30 3100 758

Aki a tekenyei közösségi
rendezvények közül választ
programot, nem csalódik. Sokrétû az ajánlat, mindenki talál
kedvére valót.
Így volt ez július 12-én is.
Még a nyári zápor sem tudta
elriasztani a résztvevõket, a
vendégeket, így nagy volt a
sürgés-forgás a sportpályán.
Gondoltak a sportkedvelõkre is, a hagyományos kínálatot
(Folytatás a 2. oldalon)

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Pogácsa- és fröccsfesztivál Tekenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
kiegészítették tréfás versenyszámokkal. A kispályás focit a
Tüttösi Romungrók nyerték, a
Hobby FC és a tekenyei B 13
elõtt, a gólkirály Varga Balázs
lett. A 11-es rúgó versenyben
Kis Levente (gyermek) és
Sinka Gábor (felnõtt) gyõzött.
Íjászatban Hetényi Tibor (felnõtt) és Hetényi Dominik
(gyermek) lett az elsõ. Légpuska lövészetben Hetényi
Tibor és Farkas Zoltán (gyermek) volt a legeredményesebb. Sodrófa hajításban az
asszonyoknál Fábián Bea, a
leányoknál Volner Szabina lett
a legjobb. A pogácsahajítást
Magyar Ádám nyerte.
Dézsenyi Melinda, a pogácsa- és fröccsfesztivál egyik
fõszervezõje így fogalmazott:
– A program összeállításánál a hagyományokat próbáltuk követni. Figyelembe
vettük azt is, hogy mik voltak

A fröccs nélkülözhetetlen eleme a szóda. Szódásüveg-bemutató képeken.
eddig a legnépszerûbb mûsorszámok.
Még felsorolni is nehéz,
hogy milyen sokféle program
várta a résztvevõket. Volt
egészségsátor, nordic walking

bemutató, helyi értékek bemutatása, lõfegyver-mustra.
A sportversenyek mellett a
gyermekparadicsomban számos
lehetõség várta az ifjakat. A
hagyományos programok mel-

lett újdonságokkal is meglepték a szervezõk a kicsiket.
A helyi termékek bemutatása sem maradt el.
A fröccs-ligetben e magyar
találmány elkészítéséhez nélkülözhetetlen szóda, illetve annak
tárolásához használt üvegek bemutatására is sor került fényképek segítségével. Nem maradhatott el a fröccskészítõ verseny,
volt kártyasátor, borászatok bemutatkozása, s pálinkakóstoló.
A színpadon pedig egymást
követték a változatos programok helybéli és vendég szereplõk fellépésével. A mûsorszámok között idõnként szünetet tartottak, ekkor került
sor a versenyek eredményhirdetésére, a nemzetközi fröccsváltóra, a Fröccskirály és a Pogácsa Királyné bemutatkozására, s persze a finom vacsora
elfogyasztására.
Az igen tartalmas rendezvény Titanic-bállal zárult.

Sokat készültek rá, népszerû lett
(Folytatás az 1. oldalról)
a játék fejlesztését, melyet késõbb le is védettem. A program eddig baráti társaságokban jól mûködött, idén kezdtem el megmutatni a nagyközönségnek. Összesen nyolc
eszköz van, és útmutató kártyákon négy programot követve lehet minél több pontot gyûjteni – avatott be a
részletekbe a kehidakustányi
feltaláló, aki elõtt az otthonról leselejtezett székek szétfûrészelése, majd golfnézés
közben rajzolódott ki az új
játék.

Délután népi játékokkal ismerkedtek a gyerekek, akik
kipróbálták a kukoricaõrlést,
gólyalábazást,
hernyótalpat,
sajtlyuk próbát, csigavonót,
horgászatot, fakarika dobálást
is. A játékok szomszédságában
közben Tüsi bohóc mûsora
csalogatta a gyerekeket, akik
emellett ugrálóvárban, gyöngyfûzéssel, arcfestéssel, bõrözéssel tölthették az idõt.
– Hagyományainkhoz híven
állítottuk össze a programot, a
gyerekeknek idén egy kicsit
többet kínáltunk, hoztunk nekik egy új sportot és népi

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

Elõkerültek az elfeledett népi játékok.
játékokban is kipróbálhatták
az ügyességüket. Az idõ már
túl jó, reméljük, hogy mûsorok
között mindenki talál kedvére
valót – összegzett Nagy Lászlóné polgármester.
A rendezvénysátrat idén is
csordultig megtöltötte a sztárvendég: a közönség idén Pataky Attila egyórás mûsorának
tapsolhatott, és sokan táncra is
perdültek a nótákkal is fellépõ
rocksztár programján. Néptánccal érkezett a falunapra a
Gyenesi Táncegyüttes, régi slá-

gereket elevenített fel Debrey
Zsuzsanna és Bot Gábor operett mûsora, fellépett a helyi
nyugdíjas klub, az iskola udvarán az estébe nyúlóan bált
rendeztek.
A településen õsszel szeretnék megtartani a szüreti felvonulást, és idén is szívesen
megrendeznék a Szeretlek Magyarország programot.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Végre valóban elõre lépni
Beszélgetés Sámel Józseffel, a Fidesz-KDNP zalaszentgróti polgármesterjelöltjével
Eldõlt, hogy Zalaszentgróton Sámel József lesz a FideszKDNP polgármesterjelöltje. A pedagógus végzettségû 46 éves
újságíró korábban a Zalaszentgróti Városi Televíziónál szerkesztõ-riporterként, majd fõszerkesztõként dolgozott, aztán a
Zalai Hírlap munkatársa lett.
Kezdetben Zalaegerszegrõl, majd
Zalaszentgrótról, Keszthelyrõl és
Hévízrõl, valamint a térségben
lévõ falvakból tudósított.
– Ritka dolog, hogy valaki
az újságírói pályát szeretné felcserélni a polgármesteri poszttal. Mi befolyásolta a döntésedet?
– Úgy gondolom, az újságírás
egyfajta alapot ad(ott) a polgármesterjelöltséghez.
Zalaszentgrót közéletét, a város történéseit
huszonkét éve figyelemmel kísérem, elõször televíziósként,
majd újságíróként tettem ezt.
Ugyanezen idõszak alatt a környezõ városok mûködésérõl is
számos használható tapasztala-

tot szereztem. Csak dióhéjban:
jelen voltam az önkormányzat
ülésein, különbözõ rendezvényeken, s a beszélgetések során
számos információt kaptam a
lakóktól is. Ezek alapján – azon
túl, hogy számtalan tudósítást,
riportot írtam minderrõl – kialakult az a kép, az a feladatsor,
mely megmutatja, mit kell tenni
a városért, annak jelenéért, s
jövõjéért. Annak érdekében,
hogy beinduljon az a fejlõdés,
mely Zalaszentgrót és lakosságának életét könnyebbé, jobbá
teszi.
– A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjeként indulsz. Négy évvel ezelõtt nagyon megosztott
volt a jobboldal Zalaszentgróton, sokan indultak polgármesterjelöltként. Most más lesz a
helyzet?
– A jobboldal egységes, ahogy
magam polgármester-jelölként,
úgy a képviselõ-jelöltek is egyöntetûen a már említett fejlõdés
érdekében kívánnak dolgozni

megválasztásuk esetén (is), részletes,
minden területre
kiterjedõ program
alapján.
– Amennyiben
bizalmat kapsz a
zalaszentgróti polgároktól, meglehetõsen érdekes helyzet alakul ki: volt
kollégáid, újságírótársak tesznek fel
kérdéseket annak,
aki eddig ugyancsak kérdezett. Felkészültél erre?
– A helyzet valóban érdekes, ha
bizalmat kapok, az
eddigi gyakorlatom
száznyolcvan fokos
fordulatot vesz: kérdések helyett a válaszokra kell kon- Sámel József: – Kialakult az a kép bennem,
centrálni. A lényeg hogy mit kell tenni a városért, annak jeleazonban nem eb- néért, s jövõjéért.

2014.07.15.
PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0042 FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉS A
PAKODI ÉPÜLETEGYÜTTESEN
Pakod Község Önkormányzata 55.190.566 Ft vissza nem
térítendõ 85%-os támogatottságú utófinanszírozású támogatásban részesült a 2013-as évben beadott az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP4.10.0/B/12 Helyi hõ, és hûtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címû pályázat keretén belül.
Jelen pályázati támogatás közcélú beruházás volt, mivel az energetikai fejlesztés az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati épület és iskola tornaterem fûtési rekonstrukciójára
terjedt ki, s mely megtermelt fûtési energiát kizárólag a fenti
épületek ellátására használja az önkormányzat.
Az Önkormányzat a KEOP-4.10.0/B/12 pályázat keretében
55.190.566 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült, mely
által lehetõsége nyílt az önkormányzati épület és iskola
tornaterem fûtési rekonstrukciójára.
A fûtéskorszerûsítési munkák 2014 februárjában kezdõdtek el, a
kivitelezés 4 hónapot vett igénybe, a zárására 2014. július 15-én
került sor.
A projekt keretében Pakod Község Önkormányzata, óvoda,
konyha és iskolaépület fûtési rendszerének átalakítása során az
iskolaépület és az Önkormányzat épületek közbensõ területére
épített új kazánházból kívánta az érintett intézményeket külön
szabályozható fûtési rendszerrel ellátni. Az új fûtési rendszert
fatüzelésû, 100 KW teljesítményû Atmos típusú faelgázosító
kazán biztosítja ezentúl 3 db 1500 literes belül csõkígyóval ellátott puffer tárolón keresztül. A puffer tárolókból történik az
Intézmények külön körönkénti szabályozható hõ ellátása.
A beépített 18 db CLSF típusú sík, napkollektoros rendszer
biztosítja majd az Intézmények meleg víz felhasználását 2 db
1000 literes szigetelt HMV tartályon keresztül 43,2 m2 kollektor
felülettel, hõelnyelõ abszorverrel. A napkollektoros rendszer a
meleg víz elkészítését követõen átkapcsol a fûtési puffer tárolókra, melyeket hõvel tölti meg.

Ne csupán hosszú, hanem már rövid távon is érezzék a szentgrótiak a változást.
ben, hanem az adandó válaszok
tartalmában rejlik. Vagyis, a legfontosabbnak azt tartom, hogy
minél több pályázati sikerrõl,
fejlesztésrõl, az embereket segítõ tettrõl számolhassak be. Megválasztásom esetén mindezért keményen kívánok dolgozni képviselõtársaimmal együtt, állami,
kormányzati támogatással.
– Kiemelnél a programodból
néhány lényeges elemet?
– A törekvéseim középpontjában az áll, hogy az emberek
(Zalaszentgrót minden korosztálya) a mindennapjaikban ne csupán hosszú, hanem már rövid
távon érezzék a javulást. E hasábokon nincs lehetõség a tervek maradéktalan leírására, így a
teljesség igénye nélkül a munkahelyek megtartása, a munkahelye teremtése, a cégek, vállalkozások segítése kiemelt feladat.
Nem szeretném, ha mindez a
szavak, illetve az ígéretek szint-

jén maradna, ezért e területen
kormányzati segítséggel, európai uniós pályázatokkal, az elmúlt évtizedekben kialakított
személyes kapcsolataimmal egyaránt elszántan dolgozni fogok
megválasztásom esetén. Az egészségügy, a közbiztonság, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a
kulturális és sportélet, a szolgáltatások helyzetének további
javítása pontosan olyan fontos
feladat, mint a fiatalok helyben
tartása, vagy a városrészek helyzetének elõsegítése. A már említett munkahely-program erre
jó lehetõséget biztosít. Tény:
Zalaszentgrót adottságai jók, a
lehetõség megvan, hogy a város
különbözõ fejlesztésekkel végre
valóban elõre lépjen. Ez rengeteg munkát, erõfeszítést kíván,
de a cél elengedhetetlen és
persze közös mindenki számára,
aki Zalaszentgróton él, legyen
gyermek vagy felnõtt.
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Fõváros rang Hévíznek

Balról: Papp Gábor, Hermann Katalin és
Presser Gábor.
Jubileumához érkezett a Magyar Dal
Napja rendezvény, hiszen idén ötödik
születésnapját ünnepli a Presser Gábor
által megálmodott és önkéntesek munkájával létrehozott dalünnep.
Ez évben Hévíz lesz a rendezvény fõvárosa: szeptember 14-én, illetve már az
azt megelõzõ idõszakban is számos nívós
rendezvénnyel készülnek a Magyar Dal
Napjára.
Az egész országot érintõ program kiemelkedõ eseményeirõl és a hévízi érdekességekrõl tartott sajtótájékoztatót Presser Gábor, a Magyar Dal Napja Nonprofit
Kft. vezetõje és Papp Gábor polgármester.
– Szeptember második vasárnapját
nyilvánítottuk öt évvel ezelõtt a Magyar
Dal Napjává, ez most szeptember 14-ét
jelenti. Számunkra az idei rendezvény kiemelt, hiszen jubileumot, ötödik születésnapot ünnepelhetünk – mondta Presser
Gábor. – Minden alkalommal másik várost
választunk a programsor fõvárosává, ám
ahhoz, hogy ezt a címet elnyerhessék a
települések, pályázniuk kell. Hévíz olyan
komoly és nívós pályázati anyagot nyújtott
be a bíráló bizottságnak, hogy nem is volt
kérdés, elnyerheti-e a címet.
A mûvész kiemelte a pályázati anyagot
összeállító Festetics Mûvelõdési Központ
kollégáinak munkáját, úgy fogalmazott: az
általuk elkészített anyag bármelyik késõbb
pályázó település számára minta lehet.
Presser Gábor szólt arról is, hogy számos város, sõt kisebb település kapcsolódik be idén is a Magyar Dal Napja
rendezvényeibe, idén szimbolikus testvérvárosként Kassa is helyszíne lesz a programoknak. Új színfoltja lesz 2014-nek az
elsõ alkalommal Martonvásáron megrendezendõ Népdal Napja, vagy a Vígszínház repertoárjába felvett elsõ világháborús katonadalok bemutatása; utóbbiak – fogalmazott – szintén a magyar
dalkultúra megõrzése érdemes darabjai.
– Hévízen már az elmúlt hónapokban
elkezdõdtek a dalünnephez kapcsolódó

programok, hiszen a helyi és környékbeli
tehetségek bemutatkozására és válogatására került sor két alkalommal, a legjobbak a Magyar Dal Napján is közönség elé
lépnek – mutatott rá Papp Gábor.
A polgármester érdekes elemként
emelte ki a Magyar Dal Napja hõlégballon
levegõbe bocsátását, a Hévízi-tó „körtáncba” fogását vagy a Keszthellyel együttmûködésben indítani kívánt Magyar Dal Napja hajóutat – ezeket a programokat szeptember 14. köré szervezi a város.
A polgármester ugyancsak köszönetet
mondott a mûvelõdési központ munkatársainak és mindazoknak, akik a pályázati
anyag összeállításában bármilyen módon
részt vesznek.

Hermann Katalin, a mûvelõdési
központ megbízott vezetõje fõként Varga
Csilla, Szabó Diána és Peresztegi Zsolt
közremûködését emelte ki, és szólt arról
is, hogy a dalünnepi programokban a maga irodalmi eszközeivel a Hévíz folyóirat
is bekapcsolódik: a Magyar Dal Napja
elõtt olyan összeállítással tiszteleg, melyben többek között híres magyar dalok,
slágerek történetét, szövegét, szövegíróinak életét dolgozza fel és mutatja be.
A sajtótájékoztatón ezen túlmenõen
szó volt a nyár hátralévõ heteinek hévízi
programjairól is, melyek közül a Borfesztivált, az ehhez kapcsolódó bormustrákat, a
Blues Fesztivált és a Munkácsy-kiállítást
emelte ki a polgármester.
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9 km a Zalán, akár félbevágott Trabanttal
Bangó Dezsõ (Oszi) 1989ben 2 barátjával közösen döntötte el, hogy megpróbálkoznak Zalabérbõl eljutni kajakkal Zalaszentgrótig. Megdöbbenve tapasztalták, hogy menynyi szemetet dobálnak bele a
folyó medrébe, ezáltal milyen
sok helyen elakadhatnak a vízi
jármûvek. Néhány évvel késõbb – 23 esztendõvel ezelõtt
– azért rendezték meg elsõ
alkalommal a Puszika Oszika
elnevezésû flúgos futamot,
hogy az extrém verseny mellett a környezetvédelemre is
felhívják a figyelmet – avatott
be a kezdetekbe Bangó Dezsõ
alias Oszi.
Eldarabolt Trabantból készül „hajó”, kannákból épített
„kajak”, komplett mini társalkodóként funkcionáló vízi „cirkáló”. Csak néhány igazán meghökkentõ darab azon építmények közül, amelyek vízre száll-

tak a zalabéri híd lábánál 2014.
július 26-án a délelõtti órákban.
Zsuppán József, Zalabér
polgármestere elsõként a mintegy 1400 regisztrált versenyzõnek gratulált a kreatív vízi
jármûvek létrehozásához. Köszönetét fejezte ki továbbá a
szervezõknek, hogy a 23 évre
visszanyúló, óriási népszerûségnek örvendõ esemény már
a település egyik legnépszerûbb rendezvénye lett és ilyenkor az alig több, mint 700
lelkes falu lakosságának a száma 2000 fõ fölé emelkedik
átmenetileg. Baracskai József,
Zalaszentgrót polgármestere
ugyancsak örömét fejezte ki,
hogy az egyre több embert
vonzó rendezvényre immáron
az ország minden részébõl
érkeznek vízre merészkedõk
és nekik szurkolók egyaránt.
Búza Sándor mûsorvezetõ
még a verseny kezdete elõtt

Évrõl évre egyre többen kíváncsiak a flúgos futamra.

Úton az elsõ kajak.
azt tudakolta meg a rendezvény egyik elengedhetetlen
résztvevõjétõl, Fekete Pákótól,
hogy a közismerten nem úszás
tudásáról híres médiajelenség mikor száll vízre elõször
a saját csapatával és nem
csupán vendégként. Fekete
Pákó azt ígérte a több ezer
ember elõtt, hogy a következõ évben ezt mindenképpen
bevállalja.

ik

ar

ng

Hu

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

um

Nagylengyel

A több órán át tartó majdnem 9 km-es extrém túra résztvevõi kivétel nélkül épsében
partot értek Zalaszentgrótnál,
ahol a szervezõk finom ételekkel és italokkal várták a
megmérettetésen
résztvevõket. Az esti órákban jó hangulatú koncertekkel zárták le a
23. Puszika Oszika csónakversenyt és flúgos futamot.
Zsuppán Beáta
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„Kehidakustányi júliális”
Július elsõ hétvégéje a mulatozás, kikapcsolódás és jókedv két napja Kehidakustányban. A kínálat az idei évben is színes volt. Péntek este
az Orfeum vándorszínpad igazán sokoldalú elõadását láthatták, majd egy mûfajváltás után
Kaczor Feri állt a színpadon.
Szombat délben az önkormányzatnak köszönhetõen a
település lakóit ebédre invitálták. A színpadi mûsor 14
órakor kezdõdött. A Lorántffy
Zsuzsanna Református Általános Iskola és Kollégium
Deák Ferenc Általános Iskolájának alsó tagozatosainak a
2013/14-es tanévben órarendi
keretek között van lehetõségük a néptánc tanulására.
Tarjányi Sándor jóvoltából
egy kis csokorba szedve mutatták meg tudásukat a gyerekek. Ezután még mindig
tánc, de már társastánc volt látható a színpadon latin dal-

lamokra. Nem csak gyerekeknek szólt az a két bábmese,
mely ezután következett. Tóber
László elõadásában, az örökzöld magyar slágerek mellett,
népi dalokat is hallhatott a
közönség. Egy bájos hölgy következett, akit az egyik népszerû televíziós tehetségkutató mûsorból ismerhettek meg
a nézõk. Kováts Vera énekelt a
színpadon hazai és külföldi
számokat.
Állandó programként szerepelt a kézmûves foglalkozások sokasága, íjászat, quad
motorozás, ugráló vár, trambulin, valamint a nagy sikerû
GuriGolf is.
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és a község
önkormányzata az idei évben
is meghirdette a ,,Virágos Kehidakustány” pályázatot. A jelentkezõk
ismét
szebbnél
szebb kerteket mutattak be, és
a zsûrinek most sem volt

Az Orfeum Vándorszínpad elõadása.
könnyû dolga. A ,,Legvirágosabb porta” Kehidakustányban
a jelentkezõk közül Kreisz
Zsuzsáé volt, a második hely
Kacsirek Sylwiáé, a harmadik
pedig Vörös Tiboré lett. Természetesen minden pályázó elnyerte a ,,Virágos porta” címet.
A plaketteket Gellért Erzsébet

keramikus készítette. Az elsõ
három helyezett ajándékát felajánlotta: Kehida Kapuja étterem, Gellért Erzsébet, ZMÖ
Szocioterápiás Intézete.
A napot a Fair buli zenekar
zárta, hajnalig tartó talpalávalóval.
H.K.

Zoárd-napi sokadalom Kehidakustányban
zett Zoárd-napi sokadalom,
mellyel most együtt ünnepelték a 35 éve várossá avatott
Vásárosnaményt is. Eleget tettek a meghívásnak és velük
ünnepeltek a szintén 35 éves
Érd, Celldömölk és Fehérgyarmat, valamint testvérvárosaik, Nagykapos és Beregszász képviselõi.
A rendezvény ideje alatt
színes kulturális és szórakoztató programok várták a látogatókat, valamint a régi Kraszna-hídon népmûvészeti és kirakodó vásár volt.
A vendégvárosok és települések bemutatták gasztronóKehidakustány ,,standja” a sokadalomban.
Partnertelepülési meghí- István polgármester, a Kehivásnak tett eleget Kehidakus- dakustányi Turisztikai Egyetány július 12-13-án Vásáros- sület munkatársai és egy 6
naményban. A Szabolcs-Szat- fõbõl álló fõzõcsapat jelent
már Bereg megyei város pol- meg a rendezvényen.
Vásárosnaményban a régi
gármestere, Filep Sándor több
éves barátság és partnertele- Kraszna-hídon és környékén
pülési viszony kapcsán invi- idén már negyedik alkalommal
tálta Kehidakustányt, így a te- került megrendezésre a város
lepülés képviseletében Lázár névadó legendájáról elneve-

www.zalatajkiado.hu

miájukat is: Kehidakustány
tájjellegû zalai ételeket kínált,
Fehérgyarmat szatmári ízekkel
készült, a nagykaposi sátornál
felvidéki ételt kóstolhattak, az
érdi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat menüje körömpörkölt volt zúzával. Ezen kívül még széles kínálat várta a
jelenlévõket.
A helyszín különlegessége,
a helyi gasztronómiai élmények, a több neves fellépõ és a
helyi lakosok vendégszeretete
garantálták, hogy élményekben gazdagon térhettek haza
Kehidakustány képviselõi is.
h.k.

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

2014. július

Türjei hittantábor a Velencei-tónál

A tábor résztvevõi.

A diákok jól érezték magukat a változatos programokon.
A hagyományokhoz híven ben kiállítás nyílt a vörösiszap
idén is táborozni vittük hitta- katasztrófáról. Innen továbbinnos tanulóinkat pár napra a dulva megmásztuk a Somló heVelencei-tó partjára, Gárdony- gyet, majd Veszprémbe sietba. A programon a türjei és tünk, a Szaléziánumba. Itt a
mihályfai diákokon kívül részt gyerekek gyertyát készíthettek
vettek a gógánfai és a dab- és megismerkedhettek Padányi Bíró Márton életével és
ronci egyházközség tanulói is.
Július 1-én reggel, szent- munkásságával.
Este érkeztünk szállásunkmise után indultunk útnak.
Elsõ állomásunk Devecser volt, ra, Gárdonyba, az Élet fája
ahol dr. Fodor János plébános gyülekezeti házba. A második
jóvoltából megnéztük a temp- napon kerékpártúrán vettünk
melynek
keretében
lomot és a Rotary házat, mely- részt,
hosszabb-rövidebb megállókkal körbe kerékpároztuk a
Velencei-tavat. Megtekintettük

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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a dinnyési madárrezervátumot, Pákozdon a katonai
emlékparkot, és Velence új
strandját. Szállásunkra visszaérkezve a gyerekek csapatonként bibliai feladatokat oldottak meg, majd rövid fürdés következett a közeli szabadstrandon. Mivel éjszaka kisebb lehûlés érte el a tó környékét, a
tervezett fürdés helyett elutaztunk Székesfehérvárra, és megtekintettük a Bory-várat. Délután a csapatok között sorversenyekre került sor, focibajnoksággal egybekötve. Este
a csapat egy másfél órás kenutúrán vett részt a nádasok
között, mely a csodálat mellett
fáradságot is okozott a sok
lapátolás miatt. Az estét a csapatok közötti versenyek eredményhirdetése zárta.
Utolsó napunk pakolással
és rendrakással kezdõdött,
majd fürödni indultunk a közeli strandra. Itt mindenki kilubickolhatta magát, mielõtt
végleg elhagytuk Gárdonyt.
Hazafele megálltunk Balatonfûzfõn, ahol a gyerekek kedvükre bobozhattak pár órát. A
kora esti órákban érkeztünk
haza, ki-ki jó kedvvel, élményeket mesélve, vagy éppen
nagyon fáradtan. Idei táborunkban 31 gyermek vett részt,
akik egyöntetûen élménydúsnak ítélték a programokat, és
már a jövõ évi táborozás megszervezésére buzdítottak minket, felnõtteket. A más és más
településeken iskolába járó diákok újabb barátságokat köthettek, a régi ismerõsök pedig
ismét nagyon örültek, hogy
együtt táborozhatnak. Reméljük, ezt a hagyományt ezentúl
is folytatni tudjuk, és bízunk a
szülõk és a települések vezetõinek támogatásában, mivel
az idén is nagyon sokat köszönhetünk nekik.
Száraz K. Dávid OPraem,
plébános

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az 1 cm-es torta
Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozom, gyakran felteszik a
kérdést: – És fõzöl is?
Legtöbben ilyenkor azt a
választ várják, hogy nem.
Ezért ilyenkor mindig a
családtagjaimra nézek, hogy
õk válaszoljanak. Érzem, tõlem nem lenne hihetõ a válasz. Rendre válaszolnak is:
– Nem csak fõzni, de sütni
is szokott.
Erre a válaszra senki sem
számít. Megdöbbennek. A
társaság nõtagjai elkezdenek furcsán méregetni, a
férfiak tekintetébõl kiérzem: na, ez sem normális.
Azért, hogy oldjam a helyzetet, elmagyarázom: – nem
olyan nagy dolog, ki kell
mérni az anyagokat, a keverõgép összekeveri, berakom
a sütõbe és kész. Nekem ez
pihenés, mert egészen mást
csinálok.
A férfiak ilyenkor megnyugszanak: na, jó, ha pihenés, akkor még belefér,
ezzel még nem ástam alá a
férfitársadalom tekintélyét.
És mit szokott sütni? –
kérdezik a társaság nõtagjai
továbbra is hitetlenkedve –,
mert a sütés azért nem
olyan egyszerû, mint ahogy
elõadtam.
A lányom ilyenkor egybõl közbeszól: Apa sütött
már 1 cm-es tortát! Újabb
döbbenet. A társaság nõtagjai gondolkozni kezdenek,
vajon milyen süti lehet ez,
mert ilyenrõl még nem is
hallottak.
A férfiak itt már elveszítik a fonalat. Ez már cukrászat – gondolják. Mielõtt,
mint cukrász, a mennybe
mennék, mosolyogva hozzáteszem: – Egyszer elfelejtettem a sütõport hozzátenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A gyermekek napja Zalaszentlászlón
Immár hatodik alkalommal
került megrendezésre Zalaszentlászlón a gyermeknapi
program. A helyi polgárõrség,
az önkormányzat, a Zalai Hazatérõk Egyesülete, valamint a
zalaszentlászlói Kerekerdõ Óvoda munkatársai és a helyi lakosok összefogása biztosította
a helyi gyermekeknek, fiataloknak és családoknak a tartalmas gyermeknapi együttlétet. Rendezvényünk sikerességét, az elõzõ évek jóhírét az is
tükrözte, hogy idén is rengeteg vidéki család ellátogatott
hozzánk.

A fõ szervezõ ismét a helyi
polgárõrség volt, segítségükkel több olyan családot sikerült a faluban a közösségbe
aktivizálni, amelyek amúgy
egész évben elzárkózva, a napi
munkába temetkezve nem
vesznek részt a falu életében.
Különösen fontosnak tartjuk
ezt, hiszen sokukat a vidéki
munkahely messzire szólít. Tapasztalataik, ötleteik jól segítették a lebonyolítást, valamint
új színt vitt a falu életébe a
más településekrõl való benyomásuk ötvözése a helyi adottságainkkal.

Edzõtábor Kehidakustányban
A zalaszentgróti shotokan
karate-do egyesület 2014. július 14-18. között rendezte
meg Kehidakustányban éves
edzõtáborát. A tábor célja a
gyermekeknél a karate gyakorlása mellett az önállóságra és a közösségi életre
nevelés.
A több mint 20 résztvevõ
között volt felnõtt, óvodás, feketeöves és elsõ vizsgájára készülõ karatés.
A táborozók futottak és naponta kétszer edzettek a település tormatermében.

Számos program várta a gyermekeket.

Az edzések során fõleg
küzdelmi technikákat gyakoroltak, különféle erõsítõ eszközöket használtak, de természetesen a formagyakorlat
sem maradhatott ki a tréningekbõl.
A tábort vizsga, verseny és
játékos vetélkedõ (övkötõ verseny) zárta.
Sikeres vizsgát tettek: Hoszszú Marcell, Orsós Imre, Orsós
Brendon, Orsós László, Czigány
Tamás, Horváth Luca, Molnár
Ádám, Kocsis Délia, Ács Kristóf, Kozmáné M. Valentina.
Készül a kürtõskalács.

Csoportkép a lelkes táborlakókról.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A kerékpárverseny, a Brumi Bandi Band zenés gyermekkoncertje, karatebemutató, a kerékpárverseny eredményhirdetése után a Kehidámák táncosai léptek színpadra. Volt lángos, kürtõskalács,
vattacukor, csúszda-ugrálóvár,
lánchinta, kézmûves foglalkozás, lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, üdítõ, ujjlenyomatolás és íjászat.
A kerékpárversenyt az idõjárás szeszélyessége miatt a faluház tágas belterében bonyolítottuk le.
A Brumi Bandi Band muzsikája jó hangulatú várakozást
teremtett a helyszínen. A karate bemutató és a Kehidámák
elõadása estig beszédtémát
adott a családoknak. Ezután és
közben is megéhezve fogyasztották a sátrak hûvösében az
addigra elkészült lángost, kürtöskalácsot, vattacukrot.
A kisebbeknek különösen
a csúszda-ugrálóvár volt a
népszerû, valamint az arcfes-

tés. A nagyobbak a lánchintát
kedvelték, az íjászatot és a kézmûves foglalkozást, ahol próbára tehették a képességeiket
és hazavihették az elkészült
munkákat. A nap vége felé az
idõjárás nem volt éppen kegyes a rendezvényhez, de a
faluház belsõ tere jó hangulatú
folytatást biztosított.
A kerékpárverseny eredményhirdetésén értékes ajándékokkal lettek gazdagabbak a
résztvevõk és ezt követõen is
sokáig maradtak beszélgetni,
játszani a rendezvényen.
Meglepõen sokan segítettek az esti pakolásban, takarításban is. A szülõk, felnõttek
közben már tervezgették a
következõ közös együttlétet,
ami azt sugallja, hogy egy tartalmas jó hangulatú, közösségépítõ rendezvényt sikerült
összehozni. Bízunk az elkövetkezendõ találkozók sikerében
és a falu lakosainak erõsödõ
összetartásában.
K.A.
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Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmegállásban kórházon kívül. A betegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecsegtetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a legnagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesztés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szervezetet.
Errõl beszélgettünk Horváthné dr. Paizs Terézzel, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és Ritecz Balázzsal, a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Fõosztály osztályvezetõjével.
– 2013 decemberében defibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányablakokban. Mindez komoly elõrelépésnek számít a kormányablakokba betérõ ügyfelek

egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszantartó hõsége során gyakoribbak a rosszullétek is…
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti értékek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartósabb fennállása, amit még súlyosbít a magasabb páratartalom, a magas éjszakai hõmérséklet.
– Pontosan milyen hatással van a tartósan magas nyári hõmérséklet az emberi szervezetre?
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen hatással van mindenkire. A meleghez való alkalmazkodás mindenkit megterhel. A napszúrástól kezdve a hõgutáig különbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullámok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenvedõkre és a fizikai munkát végzõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)
Szept.10-14.
71.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei
Szept. 12-14.
44.500 Ft/fõ
GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Szept. 14-22.
111.900 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept. 17-21.
74.500 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp
Szept. 26-28.
34.900 Ft/fõ
PRÁGA-KARLOVY VARY
Okt. 2-5.
52.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa
Okt. 3-5.
45.900 Ft/fõ
Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN
Okt. 15-19.
79.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája
Okt. 16-25.
187.900 Ft/fõ
RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi
Okt. 22-26.
79.900 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
Szombathely: 94-311-134
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

Horváthné dr. Paizs Teréz

Ritecz Balázs

betegedés és halálozás kockázata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a krónikus szív-érrendszeri betegségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.
– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban megtalálható defibrillátorok?
Ritecz Balázs: – Az automata külsõ defibrillátorok modern, megbízható, számítógépvezérelt eszközök, melyek segítségével a segélynyújtó képes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetetlen bizonyos szintû elsõsegélynyújtói és újraélesztési ismeret.
– A félautomata defibrillátor beszerzésével a kormányhivatal, a mentõegységek azon többségéhez csatlakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termékcsaládot választották.
Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal folytatni a már megkezdett újraélesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.
Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?
Ritecz Balázs: – A defibrillátor használatával kapcsolatos elsõsegélynyújtói és újraélesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja biztosította. A képzésekben összesen 40 zalaegerszegi és nagykanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

látor használatra és újraélesztési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberében. Az oktatást Ladányi Ibolya Otília, a zalaegerszegi mentõállomás mentõtisztje tartotta.
– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?
Ritecz Balázs: – Szerencsére még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.
– A defibrillátor segítségével tökéletesen fel lehet készülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell figyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõsegélynyújtásra kijelölt dolgozókat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipirosodott és forró arc, szapora szívverés, fejfájás, hányinger, roszszullét, súlyosabb esetben ájulás, eszméletvesztés stb.). Szükség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a legfontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres
és fokozott folyadékbevitelre, mely szükség szerint a szokásos mennyiség többszöröse
is lehet.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Módosultak a határátlépés szabályai
Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gyakorolható:
1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.
1. Személyazonosító igazolvány
• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.
• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
• 65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1 500 Ft.
• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
2. Útlevél
• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.
• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anyakönyvi kivonat.
• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.
• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetésével.
• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.
• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.
• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.
3. Ideiglenes személyazonosító igazolvány
• Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki,
amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.
• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.
• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.
Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:
Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.
Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Zalalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.
Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT):
• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,
• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõdés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az elmúlt hat évben számos feladatot kapott Pakodon
az önkormányzat, elsõk között valósult meg az Egészségház felújítása, és a kor követelményeinek megfelelõ játszótér jött létre a falu szívében.
Az idõ vasfoga a temetõt és a
ravatalozót sem kímélte, így
indokolt volt ezek felújítása,
így a kegyeleti szolgáltatások is
kulturált körülmények között
zajlanak.
A közmunkaprogrammal a
munka világába próbálják viszszasegíteni az embereket. Itt a
mezõgazdasági utak rendben
tartása, árvízvédelem, gombatermesztés, erdõtelepítés, tüzelõgyûjtés is ad feladatot.
Utóbbiakhoz szervesen kapcsolódik az önkormányzat és a
mellette lévõ szolgáltató épületek fûtésének új kazánnal,
energiaellátásának napkollektoros rendszerrel KEOP pályázati úton történõ korszerûsítése, kazánház építése. Az
alternatív energiák felhasználása a lakosság számára is pozitív
példa lehet, melyek tapaszta-

Folyamatos elõrelépés Pakodon
latait késõbb a háztartásokban
is alkalmazhatják. Többen találtak munkát a településen
letelepedõ vállalkozásokban, a
többség a Végh Farmnál dolgozik. Önkormányzati terület
megvétele után már Pakodon
bontogatja szárnyait a mezõgazdasággal, erdõgazdálkodással és állattartással foglalkozó Magyar Fograr Kft., ahol
közel tíz helyi dolgozót
foglalkoztatnak. A településen
továbbra is fõ célkitûzés, hogy
foglalkoztatási lehetõségeket
biztosítsanak az itt élõk
számára.
A jogszabályi környezetnek
való megfelelés érdekében az
önkormányzat átadta az iskolát a KLIKK részére. Az óvoda
önálló fenntartásba került és
feladatellátási
megállapodás
köttetett Dötkkel. Az óvoda
irányítását pályázati úton egy
közvetlen, barátságos, gyermekcentrikus, helyes érték-

Baracskai József függetlenként indul
Az már biztos, hogy az ellenzéki összefogás nem állít
önálló polgármesterjelöltet Zalaszentgróton, s az is tény,
hogy a jelenlegi városvezetõ,
Baracskai József függetlenként indul az õszi önkormányzati választáson.
– Úgy érzem, hogy a zalaszentgrótiak nem pártszimpátia, hanem az eddig nyújtott
teljesítmény alapján fognak
dönteni – mondja Baracskai
József. – Mellettem szól az az
értékteremtõ munka, ami az
elmúlt négy évben jellemezte a várost. A lassan véget
érõ ciklusban Zalaszentgrót
számos sikeres pályázatot
mondhatott magáénak, nagyon sok projektet tudtunk
megvalósítani. Éppen most
kaptam a hírt, hogy a sikeres
pályázatnak
köszönhetõen
kisméretû mûfüves labdarúgó-pálya épülhet Zalaszentgróton.
– Kik támogatják, ha nem
pártszínekben indul?
– A város lakossága és nagyon sok civil szervezõdés elismeri a tudatos városépítõ
munkát, s további támogatásukról biztosítanak. Várjuk a
következõ európai uniós pályázati kiírásokat, sok jól elõkészített projektünk van. A
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szakmaiságban, az összefogásban bízom.
– Az õszi választáson csapatmunkában kell gondolkodni. Összeállt már a képviselõjelöltek gárdája?
– Egy lokálpatrióta zalaszentgrótiakból álló csapatban
gondolkodom. A lista hamarosan ismert lesz.
– Tárgyalt az ellenzéki
pártokkal egy esetleges összefogásról?
– Voltak beszélgetések, amelyeknek a végeredménye az
volt, hogy nem kívánnak más
jelöltet állítani. Elismerik az
eddig végzett munkámat.
(e)

A tavalyi falunaphoz is sokat hozzátettek a sikeres civilek.
renddel rendelkezõ pedagógus, Bácsayné Spitzner Bernadett nyerte el. Pozitívum, hogy
többéves szakmai tapasztalattal, valamint vezetõ gyakorlattal is rendelkezik, ismeri az
intézmény erõsségeit, célja,
hogy folytassa az eddigi jó
gyakorlatot. Megtörtént a házi
segítségnyújtás átszervezése is,
az ellátás biztosítása a továbbiakban társulási formában
történik.
Az iskola kihasználatlan
épületében kapott helyet a
Foglalkoztató Zala-KAR Nonprofit Zrt. által alapított PAKK.
Hosszútávon munkahelyteremtés céljára vették át és újították fel az irodacsoportot.
Szintén itt található a Margaréta Kulturális Egyesület pályázatával létrejövõ IKSZT (Integrált Közösségi Tér), ahol a
civil szervezetek is irodákat
kapnak. Idõszerûvé vált az óvoda felújítása, ahol idén nyáron
a vizesblokk rész, burkolat és
az ezzel egyidõben az önkormányzati épületek ablakcseréje kerül sor.
2012 év végén komoly feladatot adott az addigi körjegyzõség átszervezése, az egyez-

tetések végén Kehidakustány,
Kallósd, Pakod, Dötk összefogásával Kehidakustányi Közös
Önkormányzati Hivatal jött
létre pakodi kirendeltséggel. A
változásokat sikerült zökkenõmentesen lebonyolítani, így
abból a lakosság nem vehetett
észre semmit.
2010-ben két, mára nagy
létszámú civil szervezet is
megalakult Pakodon. Elõbb a
Margaréta Kulturális Egyesület, majd a Pakodi Sportegyesület alapítását jegyezték be. A
szervezetek a Nyugdíjas Klubbal együtt összetartják a település lakosságát, ehhez minden segítséget megkapnak az
önkormányzattól, mindezt tartalmas falunapokkal, szórakoztató programokkal, a rendezvényeken való aktív részvétellel hálálják meg.
Az évek során lezajlott százmilliót megközelítõ beruházásoknak olyan mértékû hozadéka van, amit most talán nem
is lehet észre venni, de, hosszú
távon javul a szolgáltatások
minõsége, a technikai fejlõdés
pedig jelentõs anyagi megtakarítással jár együtt.
Pataki Balázs
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Halaszthatatlanná vált…
Május elején hazánkon is átsöpört az Yvett névre keresztelt
ciklon, amely megyénket, és térségünkben Zalabért sem hagyta
érintetlenül. A legnagyobb kár a
1796-ban épült templomban keletkezett. A vihar megkezdte a
tetõhéjazatot és több helyen a
bádogot is. Mindezek helyreállítására sajnos nem áll rendelkezésre pályázati kiírás és forrás,
az önkormányzat által szakértõként felkért Salamon László 8
millió forintos összeget állapított meg a tetõ rendbehozatalára.
– Sajnos nem lehet egyszerûen, a cserepek helyretolásával
megjavítani a tetõt, mert a cserepeken lévõ régi kapcsok elöregedtek, letörtek. Az érsekség
is az egyházközség segítségére
sietett, a munkák befejeztével 3
millió forintos gyorssegélyt biztosítanak. Az önkormányzat felajánlotta segítségét az egyházközségnek, így az elõfinanszírozásban tudunk 3 millióval segíteni, amit utána az érsekségtõl
megkapunk. Ez az összeg éppen
az anyagköltségre elég és késõbbiekben, a félév zárása után
tudunk még erre a felújításra
költeni. A komplett terveknek
köszönhetõen az Örökségvéde-

lem már hozzájárult a munkálatokhoz. Sajnos a biztosítótól
még nem kaptunk választ, ahonnan 3 millió forint körüli összeget várunk – számolt be a fontos
felújításról Zsuppán József polgármester.
A településen a témában
megindult a mecénások keresése; Zalabér minden háztartásába, vállalkozójához, elszármazottjaihoz eljutott a támogatást
kérõ levél. Szeretnének az adományok mellett önkéntes munkát is igénybe venni a felújításhoz, hogy a templom ismét a
régi fényében ragyogjon. Az
épület belsejét 2005-ben már
felújították, a legnagyobb beázás
most éppen az oltár felett található. A szárazabb évszaknak
számító nyár még nem is okozna
problémát, de az esõs õsz elõtt
mindenképpen szeretnék befejezni a munkákat. A mediterrán
ciklonnak volt egy másik áldozata is: a Vízálló településrészen
álló ún. vöröskereszt felújítását a
Zalabéri Templomért Magánalapítvány vállalta fel. A napokban a fából készült kereszt Krisztus testét Cseh-Németh László
képzõmûvész, Zalabérben tanító
pedagógus készíti újra el.
Pataki Balázs

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 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

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

Esõs idõben aggódni kell a beázás miatt.

Falunap Batykon

Manninger Jenõ és Adorján Péter köszöntötte a vendégeket.
2014. július 12.-én rendezték
meg a hagyományos falunapi
programsorozatot Batykon.
Reggel a Pinkóci-tónál próbáltak szerencsét a horgászok,
miközben az önkormányzat udvarán ügyességi játékok várták a
gyermekeket, majd a pinkóci
pályán a focisták mérték össze
tudásukat.
Ebéd után Adorján Péter
polgármester köszöntötte a meg-

jelenteket, majd Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a
megyei közgyûlés elnöke szólt a
helyiekhez és a szép számban
megjelent vendégekhez. Kiemelte, hogy Zala megye értékei közé
tartoznak a falvak. Ezt jelképezi
a zalavári millenniumi emlékmûnél felállított Életfa, melynek
levelei egy-egy zalai települést
szimbolizálnak.
A köszöntõ után a kulturális
mûsor szereplõi léptek színpadra. Elsõként Lendvay Dominika
és Dömötör Balázs szórakoztatta slágerekkel a közönséget,
majd a Batyki Ifjúsági Klub
mûsora és egy türjei meglepetésmûsor következett.
A zalabéri zumba csoport
fellépése után egy másik mûfaj
mutatkozott be a zalaszentgróti
néptáncosok jóvoltából. Lendvay Dominika éneke után a
fiatalok vetélkedõje következett,
majd Simon László harmonika
és szintetizátor mûsora aratott
nagy sikert.
Az ízletes vacsora után bál
zárta a jól sikerült batyki falunapot.

Gazdag kulturális mûsor szórakoztatta a falunapon résztvevõket.

