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Itt az idõ, Zalaszentgrót jövõje a tét
Zoltán gépészmérnök. A csapatot független jelöltként, Fidesz-KDNP támogatással erõsíti dr. Schvarcz Csaba állatorvos. Manninger Jenõ hangsúlyozta: olyan városvezetésre
van szükség, amely Zalaszentgrót érdekében együttmûködik a megyei vezetéssel és a
kormányzattal. Sámel József e
gondolatsort folytatva úgy fogalmazott: ahogy a mottóban
is szerepel, itt van az idõ, hogy
Zalaszentgrót végre a jövõjét

meghatározó fejlõdésnek induljon.
A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjével beszélgettünk.
– A közelmúltban úgy nyilatkozott: Zalaszentgrót csak
mûködött az elmúlt négy esztendõben, fejlõdésrõl nem nagyon lehetett beszélni...
– Valóban. Az elmúlt ciklus
elején a városban felavatták a
megújult Templom teret, Egészségügyi Központot, illetve a
(Folytatás a 2. oldalon)

Türjeiek Napja
Balról: Beke László, dr. Tihanyi Ottó, Mazzag Zoltán, ifj. Veress
János, Sámel József, Mórocz Tibor, Gelencsér István, dr.
Schwarcz Csaba, Vajda László.
Itt az idõ Zalaszentgrót! A Sámel József újságírót mutatta
jövõ a tét! – mottóval bemu- be, aki ismertette a jelölteket.
tatkozott a Fidesz Magyar Õk: Gelencsér István, az IparPolgári Szövetség és a Ke- testület helyi vezetõje, ifj. Vereszténydemokrata Néppárt ress János borász, dr. Tihanyi
polgármesterjelöltje és képvi- Ottó ügyvéd, Beke László isselõjelölti csapata. Manninger kolaigazgató, Mórocz Tibor
Jenõ országgyûlési képviselõ, gazdasági informatikus és páa 2. számú választókerület el- lyázatíró, Vajda László, a menöke polgármesterjelöltként gyei közgyûlés tagja, Mazzag

2013-2014-ben felgyorsultak Türjén az események. A
képviselõ-testület, a civil szervezetek, a kulturális csoportok, s az egyes emberek ráébredtek arra, hogy a szülõfaluért tenni jó. A sok esemény
közül a legrangosabb az augusztus 16-17.-én megrendezett
Türjeiek Napja. Nagy Ferenc
polgármester és a képviselõtestület néhány tagja erre a
rendezvényre személyesen vitte el a meghívót a testvértelepülésre, az erdélyi Gyergyóalfaluba. A 25 éves baráti együttmûködés emlékére a türjei fafaragóval, Szabó Lajossal két
kopjafát készíttettek. Az egyik
kopjafát a polgármesteri hivatal
elõtti téren állították fel,
melyet Márton atya, a csornai
premontrei prépostság vezetõ

perjele áldott meg. A másik
kopjafát nagy szeretettel ajándékozták Gyergyóalfalunak.
– A Türjeiek Napjára az elszármazott és a helyben élõ
türjeieket is szeretettel vártuk
– mondja Nagy Ferenc polgármester. – A megnyitóra augusztus 16-án, szombaton került
sor a belülrõl megszépült mûvelõdési házban. Az ünnepségen részt vett és köszöntõt
mondott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, valamint Rétvári Róbert járási
hivatalvezetõ. A megnyitó után
egy séta keretében a vendégek
megtekintették a megszépült
falut, a sportközpontban elkészült fedett szabadtéri színpadot és a falu új kemencéjét. A
(Folytatás a 2. oldalon)

Ezernél is többen vettek részt a programon.
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Kétnapos forgatag – ezernyi látogatóval
Avatások, kiállítások, kulturális programok a Türjeiek Napján
(Folytatás az 1. oldalról)
színpad a közfoglalkoztatási
kistérségi Start munka mintaprogram értékteremtõ projektje által 1,8 millió forint támogatással valósult meg. A kemencét ugyancsak a mintaprogramnak
köszönhetõen
650 ezer forintos hozzájárulással építettük meg. 900 ezer
forint támogatást kaptunk még
ugyanezen mintaprogram helyi sajátosságokra épülõ projektjébõl, melynek keretében
elkészült az új kerítés, megoldódott a vízelvezetés és egy
füves parkoló is készült. A
Vértes György Sporttelepen a
színpad átadására szombaton
délután került sor. A szalag átvágására Türje szülöttét, Vértes
Árpádot kértük fel. A helyi
plébános, Dávid atya által
megáldott színpadon elõször a
türjei Hétszínvirág énekegyüttes, majd a gyergyóalfalusi
citerazenekar és énekegyüttes
szerepelt. Ezt követõen rock és
pop együttesek, majd Türje
hajdani zenészei is színpadra
léptek. A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, ugráló
várazhattak, pónizhattak, körhintázhattak. A Márton atya által celebrált vasárnapi szentmise után került sor a 450 ezer
forint pályázati pénzen felújított I. és II. világháborús em-

Fotó: Lengyel Balázs

A két kopjafa közül az egyiket Gyergyóalfalu, a Nagy Ferenc és Vértes Árpád közösen
avatta fel a szabadtéri színpadot.
másikat Türje kapta.
lékmû megáldására és koszo- Marika. Az esti hangulatot a így fogalmazta meg benyorúzására.
zalaszentgróti Bíborka és Csil- másait:
– A középiskolai tanulmáMindkét nap és utána is lagfürt néptánccsoport felléfolyamatosan látogatható volt pése és táncháza fokozta tovább. nyok végeztével, 1970-ben keaz iskolában lévõ Türje törté- A türjei és Türjéhez kötõdõ rültem el Türjérõl, akkor kezdneti kiállítás, a Gömbös Dániel vállalkozásokról kiadvány készült tem el Zalaegerszegen dolgozni. Újabban akkor járok vissza,
által vezetett fotószakkör mun- „A sokszínû Türje” címmel.
kái, képeslap kiállítás, hímzé– Köszönjük az anyagi tá- amikor a szüleim sírját jövök
sek, üvegfestés és egyéb kéz- mogatásokat, melynek segítsé- gondozni. A barátnõm hívott meg
mûves kiállítások. A mûvelõ- gével sikerült ilyen színvonalas a rendezvényre, nagyon örüdési ház felújított tánctermé- falunapot szervezni. Köszönet lök a programnak, mert mindben a Türjérõl elszármazott jár mindazoknak, akik a falu- két nap sok régi osztálytárssal
Török Tivadar festõmûvész, nap elõkészítésében, lebonyo- sikerült találkoznom. Nagyon
valamint Stekli Ilona népi ipar- lításában részt vettek és részt- tetszik a falu rendezettsége,
mûvész, és a fazekas szakkör vevõi voltak annak! – mondott parkosítása, jó ide visszajönni.
A www.zalatajkiado.hu képalkotásai kerültek bemutatás- köszönetet Nagy Ferenc polgalériájában további fotók látra. A vasárnapi színvonalas gármester.
Az elszármazottak ré- hatók az eseményrõl.
mûsorban többek között fellét-pb
pett Koós János és Oszvald szérõl Guitprecht Mária

Itt az idõ, Zalaszentgrót jövõje a tét

Sámel József: – Szeretnénk, ha Zalaszentgrót végre a jövõjét
meghatározó fejlõdésnek indulna.
(Folytatás az 1. oldalról)
megszépült általános iskola
épületét, ám mindez a korábbi
polgármester, Császár József
és képviselõtársai érdeme –
fogalmazott Sámel József. – Õk
írták, nyerték a pályázatot, indították, s fejezték be a munkát a beruházásoknál. A négy
évvel ezelõtti önkormányzati
választások után tulajdonkép-

Fotó: Gömbös Dániel

pen már csak a szalagot kellett
átvágni... Aztán következett az
elmúlt négy esztendõ, mely – s
bár apróbb fejlesztések azért
történtek – pályázati szempontból sikertelennek bizonyult. Ennek a folyamatnak
szeretnénk véget vetni, s folytatni azt az építõ munkát, mely
2010-ben megszakadt. Ezért
kívánunk dolgozni, konkrétan

azért, hogy a századikként
városi címet kapott Zalaszentgrót ne maradjon le még jobban, ne századik legyen a sorban, hanem igenis dinamikusan fejlõdjön. Erre több garancia is van, szakmai és pénzügyi
egyaránt.
– Azt is megfogalmazta
minap: szeretnék elérni, hogy
az emberek a mindennapjaikban is mielõbb érezzék a
javulást.
– Ez nagyon fontos. S az is,
hogy ezt nem csak ígérjük,
hanem – a jól mûködõ dolgokat meghagyva – tesszük is, ha
bizalmat kapok, kapunk a város lakóitól. A gyermekes családok támogatása mellett az idõsekre is kiemelt figyelmet
kívánunk fordítani, a cél, hogy
rendszeresen segítsük õket a
mindennapokban. A felnõttek
tekintetében elsõsorban a munkahelyek megtartása, teremtése a fõ cél, hiszen fizetésbõl
tudnak megélni. E téren már
vannak konkrét ígéretek, hiszen több vállalkozás is jelezte,
hogy megtelepedne a városban. Ez persze csak az indulás,
a tárgyalások jelenleg is zajlanak a cél érdekében. Mindez
a fiatalok megtartását is szolgálná. Külön fejezetet kap a
városrészek helyzete, nem szabad hagyni, hogy továbbra is

másodrangú polgárok legyenek az ott lakók. Elképzelésünk szerint – hiszen a települések szervesen Zalaszentgróthoz tartoznak – a beruházásaikat a város kasszájából finanszíroznánk, s megteremtenénk
azokat a körülményeket (élelmiszerbolt, egyéb szolgáltatások), melyek élhetõbbé tennék a városrészeket. Az utóbbiakkal kapcsolatos megbeszélések elkezdõdtek. Lényeges,
hogy Zalaszentgrót valóban a
térség központjává váljon, minden tekintetben.
– Az aláírásokat mindenkinek sikerült összegyûjteni?
– Igen. Az aláírásgyûjtést
augusztus 25-én délután kezdtük, s csütörtökön mindanynyian leadtuk az elvárt menynyiség dupláját. Tehát most
már hivatalosan is jelöltekké
váltunk.
– Polgármesterként menynyi szavazatot gyûjtött?
– Negyvennégy ívet igényeltem, melyek darabonként
nyolc aláírást tartalmaznak.
Öröm, hogy a gyûjtés közben
sikerült beszélgetni, ismerkedni az emberekkel, s elmondani
azokat a tényeket, melyek Zalaszentgrótot és a benne élõket kívánják szolgálni a jövõben, ha a csapatunk bizalmat kap.

2014. augusztus
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„Fecskeház” avatása Zalacsányban
Augusztus 14-én átadóünnepségre várta Zalacsány Község Önkormányzata a projekt
megvalósításában résztvevõket, helyi érdeklõdõket és a
sajtó munkatársait. A számos
országban sikeresen mûködõ
„Fecskeház Program” 2010-ben
lett ismét a kormány által felélesztve, és nyert újra teret,
mint a fiatalok otthonteremtésének egyik megoldása. A tanulmányaikat befejezõ és hazatérni kívánó fiatalok letelepedését szolgálva, hálózatszerûen, fõként a falvakra irányulva, az elvándorlás megállítására irányul. A dinamikusan
fejlõdõ település polgármesterasszonya, Nagy Lászlóné,
beszédében utalt rá, hogy
2013 õszén az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Zala Termálvölgy Egyesület
Leader pályázat kiírására, Fecskeház létesítése címén, amely
kedvezõ elbírálásában részesült. E közös és hasznos beruházás megvalósításáért kö-

szönetét fejezte ki az érintettek felé.
– Egy ilyen létesítmény átadása jelentõs eseménynek
számít településünk életében,
több szempontból is fontosnak tartom a Fecskeház átadását. Fontosnak tartom egyrészt
azért, mert az elavult, korszerûtlen önkormányzati épület
felújításra került és egy újabb
színfolttal gazdagodott a falunk. Továbbá fontosnak tartom
azért is, mert ezzel talán némileg csökkenthetjük a fiatalok elvándorlását – szólt a polgármester köszöntõ beszéde.
A projekt megvalósításához
9.985.086 Ft támogatást kaptak, melyhez Zalacsány Község
Önkormányzata saját önerõt,
2.696.261 Ft-ot biztosított. A
kivitelezési munkálatokat Vajda József vezetésével a VajdaÉp Kft. végezte, s ez az épület
teljes tetõ- és nyílászáró cseréjét, hõszigetelését, víz-és fûtési
rendszer és a villamos hálózat
korszerûsítését jelentette.

Györkös Dezsõ kitüntetése
2014. augusztus 28án elsõ alkalommal ítélték oda a „Tekenye Jövõjéért” díjat. Az elismerést a képviselõ-testület döntése alapján
Györkös Dezsõ vehette
át, aki Tekenye településért végzett közösségi munkájával érdemelte ki a kitüntetésre
történõ felterjesztést. A Tarsoly Róbert polgármester adta át
falu önállóvá válását a díjat.
megelõzõen, mint Zalaszent- lõdést. A településen megvagrót Város Önkormányzat Kép- lósuló fejlesztések és a közösviselõ-testületének tagja, és ségépítés terén elért eredmémint Tekenye városrész rész- nyek igazolják Györkös Dezsõ
önkormányzatának
vezetõje elképzelésének megalapozotttevékenykedett aktívan a köz- ságát, tekintettel arra, hogy az
életben. Példaértékû munká- önállóság meghozta a remélt
jával hozzájárult a település fejlõdést.
fejlõdéséhez, fejlesztéséhez. A
Az õ nevéhez fûzõdik az
képviselõ-testületi tagsága ré- Összefogás Tekenye Alapítvén szerzett tapasztalatok és a vány létrehozásának megszerfalu közösségéért érzett fele- vezése, a Tekenyei Egyházközlõsség tudatában felismerte a ség újraszervezése, valamint
településeket megilletõ helyi jelentõs részt vállalt a templom
önkormányzás jogában rejlõ külsõ és belsõ renoválásában, a
lehetõségeket, ezért kezdemé- templomdomb támfalának kinyezte a község Zalaszentgrót alakításában, és a templomkert
várostól történõ leválását. A megszépítésében is.
nehézségek és akadályok elleEzúton is köszönjük a munnére feltétlenül hitt az önál- káját és további jó egészséget
lóság sikerében, amely meg- kívánunk!
hozhatja a falu számára a felTekenye Község
zárkózás lehetõségét és a fejÖnkormányzata

A polgármester több szempontból is fontosnak tartja az épület
átadását.
Manninger Jenõ, a térség
országgyûlési képviselõje hangsúlyozta, hogy a megyében
már akadnak települések, ahol
ilyen házak vannak. Ezek számának növekedése bíztató a
jövõre nézve.
A Csányi László Általános
Iskola egyik tanulójának tolmácsolásában Wass Albert alkalomhoz illõ sorai hangzottak
el: „Igen, valahogy így van: otthon az ahova hazatérsz. Ahol
valaki vár este. Ahol ismered a

fal kopásait, a szõnyeg foltjait,
a bútorok apró nyikorgásait…”
Végül Nagy Lászlóné, Manninger Jenõ és a Zala Termálvölgye Egyesület elnöke,
Guitprechtné Molnár Erzsébet
részvételével felavatásra került
a zalacsányi Fecskeház.
Az esztétikus kül-és beltérrel rendelkezõ épületben a
kedvezményes lakhatási lehetõség nyílt pályázat útján kerül
majd meghirdetésre.
Török Irén

FELHÍVÁS!
A köznyelvben devizamentõ törvénynek nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.
A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartalmazzák:
– az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási árfolyamok alkalmazását
vagy
– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a 2004. május 1.
és 2014. július 26. napja között kötött, fenti két kritériumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban közvetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.
Ennek fényében tájékoztatunk minden érintett munkavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a munkáltató a letiltást foganatosítja, akkor haladéktalanul
végrehajtási kifogással élhetnek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási kifogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!
Rigó Csaba
kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal
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Falunap Pakodon
A reggeli órákban – régi
szokás szerint – kezdõdött a
fõzõverseny a „Nagy Kötény
Díjért”, melynek gyõztese idén
Szalai Csaba pakodi lakos lett,
betyárlecsó ételével.
A délelõtti órákban folyamatos gyermekprogramok
zajlottak: Pakod-totó a könyvtárban (gyermek és felnõtt is),
aszfaltrajzverseny (épület elõtti külsõ járdán), ifi kispályás
labdarúgás, kerékpáros ügyességi játékok; játékdzsungel,
arcfestéssel, gyöngyfûzéssel,
egyéb kézmûves foglalkozással, trambulin, ugrálóvár.
Megtekinthetõ volt a Margaréta dalkör szervezésében a
retró kiállítás (minden évben
más és más kiállítást rendez a
dalkör, tavaly hagyományõrzõ
volt, idén retró a helyi kincsekbõl).
A foglalkoztató ZalA-KAR
Nonprofit Kft. szervezésében
a hagyományos gyümölcsfák
terméseibõl rendeztek kóstolóval egybekötött bemutatót,

illetve „A megújuló energiák
használata a háztartásokban”
címmel egy tájékoztató elõadást.
A nyugdíjas klub és Margaréta dalkör tagjai folyamatos
lángos- és gofrisütéssel kényeztették a haspártiakat.
A falunapon 11 órai kezdettel átadó ünnepségre is sor
került. A meghívott vendégek
között volt Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ, Rétvári Róbert járási hivatalvezetõ, Baracskai József Zalaszentgrót, Lázár István Kehidakustány, Farkas Andrásné
Kallósd, Boda Istvánné Dötk
polgármestere, továbbá projektgazdák, kivitelezõk. Átadásra került a település életében nagy jelentõséggel bíró
felépítmény, a kazánház. (EU-s
projekt átadása elsõként a járásban, korábban már esett szó
róla a lapban – a szerk.). Verset mondott két pakodi iskolás, Polmüller Nikolett és
Födemes Fanni.

Az átadott kazánház igen fontos a falu számára.
Sor került a Pakodért Díj verseny eredményhirdetésére.
átadására, amelyet dr. Simon- A pályán a Végh Farm Pakod né Halász Adrienn védõnõ Zalaszentiván bajnoki mérkõkapott a településért végzett zésen szurkolhattak a nézõk.
A sztármûsor fellépõi volmunkájáért.
A kulturális program is gaz- tak: A két zsivány, a Kehidádag volt. Felléptek: Tüsi bohóc, mák, Lendvay Dominika és
Bonita tánccsoport, Pakodi Dömötör Balázs.
A falunapot hajnalig tartó
Pántlikák, a Pókaszepetki
Nyugdíjas Klub tánccsoportja, bál zárta, a zenét az István Music szolgáltatta, miközben tûzia pakodi Margaréta Daloskör.
Közben sor került a kispá- játékban gyönyörködhettek a
lyás labdarúgótorna és a fõzõ- vendégek.

Önkéntes mûveleti tartalékos
– avagy egy ifjú lány katonai kiképzésen…
Kosztyú Kamilla 20 éves,
kehidakustányi diáklány. A
zalaegerszegi Ganz Ábrahám
és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskolában
idén érettségizett, majd a
2014/2015-ös tanévet ugyanitt
gépgyártás technológiai technikus szakon folytatja. A következõkben friss élményként
mesél a tatai laktanyában
eltöltött 4 hetérõl.
– 2014. augusztus 8.-án több,
mint 250 önkéntes mûveleti
tartalékos katona tett esküt
Szentendrén a haza és a szerzõdéses katonák megsegítése
érdekében. A kiképzésük két
századra osztva július 15.-én
kezdõdött a szentendrei és a
tatai laktanyában. A kiképzendõ állomány java része a húszas éveiben járó fõiskolás,
egyetemista, akiknek a további
tanulmányaikhoz is nagyban
segített a bevonulás. De bõven
találkozhattunk az idõsebb, 40
életévüket betöltött, érettebb
korosztállyal is. Nemtõl és kortól függetlenül, bátran és kitartóan teljesítette a Tatai 25.
Klapka György Lövészdandár
2. kiképzõalja a nehéz, kime-

rítõ, vidám hangulatban eltelt
négy hetes kiképzést.
A kiképzés során több
hasznos és érdekes oktatáson
vettünk részt, többek között
jogi és hadijogi; nemzetbiztonsági ismeretek; õrszolgálat;
IED; atom, biológiai és vegyi
fegyverek felderítése és az
ellenük való védelem; egészségügy. De az elõadások mellett persze mindig volt idõ egy
kis fegyverkarbantartásra, reggeli tornára vagy éppen akadálypályára, ezek mellett jelentõs idõt fordítottunk a harcászati és alaki foglalkozásokra
is. Egy teljes napot szántunk a
robbantás-foglalkozásokra és a
tényleges robbantás kivitelezésére csakúgy, mint a lõtéren
a fegyverhasználatra és a lövészetre.
Az általános katonai alapismeretek elsajátítása mellett
csapatépítõ programokon is
részt vehettünk. Szerveztek
nekünk kirándulást a komáromi erõdbe, megnézhettük a
tatai várat és elmehettünk sárkányhajózni is. Ezen felül a
kiképzésünket egy bankettel
zártuk, amely még közelebb

Meghallgattam a zalaegerszegi
toborzó irodától kiküldött katonák elõadását az önkéntes
mûveleti tartalékosokról és
úgy döntöttem, hogy kipróbálom. Végül is nem bántam
meg, hogy belefogtam, sõt egy
hatalmas élménynek fogom
fel, ami még az emberek javát
is szolgálhatja. Bizakodva várom a jövõt és ajánlom a kalandvágyó, kitartó embereknek, fõleg azoknak, akik hajlamot éreznek a haza, társuk,
családjuk magasabb szintû védelmére – idézte fel élményeit
Kosztyú Kamilla önkéntes mûveleti tartalékos.

Villanyszerelés,
Villanybojler javítás,
Érintésvédelmi felülvizsgálat
Augusztus 8.-án tett esküt.
hozta egymáshoz kis csapatunk tagjait. Én véletlenül csöppentem bele az egész helyzetbe, jókor voltam jó helyen.

Tóth Róbert
Villanyszerelõ mester
Tel: 06 30 3100 758
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„A közszolga van az állampolgárért, nem fordítva”
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba újabb ciklusra kapott bizalmat Orbán Viktortól.
Zala megye kormánymegbízottja átveszi a kinevezést a
miniszterelnöktõl.
A 2014. év a változások éve terelnökséghez kerültünk. Ez a
a magyar politikai életben. Jól- hivatás megkívánja, hogy légy
lehet, a választások eredménye profi szakember; ösztönzõ, de
hasonlóan alakult, mint négy szigorú vezetõ; de ami igazán
évvel ezelõtt, a kormány újra- elengedhetetlen: embernek is
alakulása számos újdonságot is kell maradni ebben a szolgálathozott magával. A miniszterek ban. Számomra nem okozott
és államtitkárok kinevezése nehézséget az elmúlt négy év,
után döntöttek a kormánymeg- örömmel végeztem a munbízottak személyérõl is. Töb- kám. Minden reggel úgy kelbek között Rigó Csaba, Zala tem fel, hogy mit tudok tenni a
megyei kormánymegbízott is- helyi közösségért az állammét abban a megtiszteltetés- igazgatás területén. Úgy látom,
ben részesült, hogy folytathat- az emberek, a munkatársak érja a négy évvel ezelõtt meg- tékelték a törekvésem. Másnak
kezdett munkáját. A kormány- is azt kívánom, hogy olyan
megbízottal beszélgettünk mun- munkahelye legyen, ahol megkájáról, az elmúlt négy évrõl, találja a számítását.
– Az éremnek mindig két
és természetesen a jövõrõl.
– 2014. július 7-én, a Ma- oldala van. Milyen nehézségyar Közlönyben olvashattuk gekkel, negatív hatásokkal
elõször, hogy újra kormány- kellett megküzdenie?
– Mindig vannak nem várt
megbízotti teendõk elé néz.
Milyen érzésekkel fogadta új- helyzetek. Legyen ez a rendkívüli idõjárás okozta vészhelyraválasztása hírét?
– Másodszori kinevezésem zet, hóhelyzet, árvíz, ezek vaigazi megtiszteltetés számom- lóban nehézségek voltak. Azonra. Felemelõ érzés, hogy meg- ban az is komoly döntések elé
kaptam a bizalmat Orbán Vik- állított, amikor az ország költtor miniszterelnöktõl és újra ségvetési fenntarthatósága érhívott ahhoz a közös munká- dekében egy optimálisabb léthoz, ami a következõ négy év- számú államigazgatás létrehoben várható. Arra számítok, zásáról határozott a kormány.
hogy sok feladatot kapunk, Nyilvánvalóan ez érintette a mi
mellyel újra bizonyítani szeret- területünket is, ami konkrét
nénk, hogy a Zala Megyei Kor- létszámleépítésekkel járt. Ezt
mányhivatal hozzá tud járulni is vezetõként kellett kezelnem,
az ország gazdasági verseny- ugyanakkor a lehetõ leghumánusabb módon, tehát elsõként
képességéhez is.
– Mi az, ami valóban ér- az üres státuszokat szüntettem
dekessé és különlegessé teszi meg. Azonban az, hogy az adóezt a munkakört az Ön szá- fizetõk elvárják, hogy költségmára, mi a valódi oka annak, hatékonyabb államigazgatás jöjhogy vállalta ezt a felelõs- jön létre, az teljesen érthetõ
ségteljes pozíciót 4 évvel ez- kívánalom részükrõl.
– Melyek lesznek a korelõtt?
legfonto– Az vonzott igazán, hogy mánymegbízottak
ez egy nagyon összetett mun- sabb feladatai az új kormányka, hiszen a jogszabályok által zati ciklusban?
– A legfõbb feladatunk,
meghatározott alapfeladataimon túl számos további elvá- hogy a megkezdett államigazrásnak kell megfelelnem, kü- gatási átalakítást úgy folytaslönösen most, hogy a minisz- suk, hogy hozzájáruljunk az

ország gazdasági versenyképességéhez. Ez pedig csak úgy
valósulhat meg, ha még hatékonyabb államigazgatási szolgáltatásokat nyújtunk az állampolgároknak. Ez egy sok összetevõs feladat, melybe beletartozik a járási rendszer további
erõsítése, ezen belül a települési ügysegédi hálózat további
fejlesztése, a kormányablakrendszer korszerûsítése. De
idesorolom a jó partneri viszony ápolását a települési önkormányzatokkal, mert a törvényességi felügyelet mellett
fontos a velük való tényleges
együttmûködés is. Ezt szolgálja
az a döntés, hogy immár a járási hivatal vezetõinek is részt
kell venniük a testületi üléseken és ott is felajánlani a segítségüket a helyi közösségeknek. Emellett még több kreatív
ötletet várok el a közös munkában. Jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a zalaistvándi vízfolyásról letermelt 250 m3 tûzifát a közfoglalkoztatási program keretében feldolgozzuk,
ezt követõen pedig 250 rászoruló családnak juttatjuk el.
– Az elmúlt négy évben
rengeteget hallhattunk a „jó
állam” koncepció megvalósításáról is. Arról, hogy a modern, ügyfélközpontú alapelveikkel teljesen úttörõ gyakorlatot indítottak el az elõzõ
ciklusban az államigazgatásban, utalok itt például a járási hivatalok, járási kormányablakok megnyitására,
de idetartozik a települési
ügysegédi hálózat kialakítása
is. Hol tart ez a folyamat és
várható-e további szervezeti,
hatásköri átalakítás a Zala
Megyei Kormányhivatalban?
– A Jó Állam kialakítása a
Magyary Program része, melynek elsõ szakasza lezárult. Az
államigazgatás különbözõ szintjein változások várhatóak, és
ahol szükséges, ott logikus
korrekciók is lesznek. Azt fogjuk tenni, amit az állampolgári
igények megkövetelnek. Tehát
csak akkor hozunk létre újabb
kormányablakokat, ha arra valóban igény van, és az ügyfélforgalom is megkívánja. Tekintettel Zala speciális birtokszerkezetére, emellett aprófalvas
jellegére, közel 290 ezer lakossal rendelkezõ megyénkben
258 település található. Zalában ezért kiemelten fontos az
ügysegédi rendszer fejlesztési
folyamata – a helyi lakossági
visszajelzéseket figyelembe véve. Már a megye 80 %-án jelen
vannak ügysegédeink, hiszen
elsõdleges célunk az, hogy
olyan kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig
nem volt állandó ügyfélfoga-

dás, hogy ne az ügyfél, hanem
inkább az ügyirat utazzon. A
járási rendszer kialakulása pedig lehetõvé tette az állampolgárok számára, hogy közelebb kerüljenek az államigazgatáshoz. Felismertük, hogy
sokan csak ebédidõben sietve,
vagy munkaidõ után tudják
intézni ügyeiket. Ezért bevezettük a hosszabbított nyitva
tartást 08:00-tól 20:00-ig, mely
természetesen továbbra is megmarad. De az államigazgatás
törekvéseit bizonyítja az is,
hogy az ügyintézés idõtartama
30 napról 21-re csökkent, ezt
már törvény írja elõ. Az egyablakos ügyintézési rendszerben
jelenleg 260 ügyet lehet intézni, ez tízszeresére fog nõni
a jövõben. A tervek szerint 50
üggyel bõvül majd az elektronikusan intézhetõ ügyek
száma is. A közfoglalkoztatási
programok hatékony kivitelezése ugyancsak fontos alappillérévé vált munkánknak. Komoly szándékunk, hogy minden olyan ember, aki nem talál
munkát hosszú ideje, visszavezetõdjön a munka világába és
tisztességes bért kapjon a tisztességes munkájáért. És úgy
tûnik, jól haladunk az úton,
hiszen a legfrissebb adataink
szerint az ötezret is elérheti a
közfoglalkoztatottak száma Zala megyében. Jelenleg két ágon
mûködtetjük ezt a folyamatot.
Egyrészt augusztus elsejétõl
további kistérségi Start munkaprogramok indultak, melyek
lényege, hogy olyan fiatal, kezdõ munkavállalók is lehetõséghez jussanak, akik eddig nem
tudtak elhelyezkedni. Másrészt
folytatódik a hosszabb idõtartamú, hagyományos közfoglalkoztatás is.
– Mit jelent ez számokban?
– A kormány Zalában 412
millió forintot biztosít a Start
munkaprogramra, ezzel 61 településen 679 ember jut munkához. A hagyományos 6-8 órás
közfoglalkoztatási programba
pedig plusz 1 255 dolgozót
vonnak be. Zala megyében
igény van a jó munkaerõre,
fiatalokra és idõsebbekre egyaránt. Ezt bizonyítja például az
is, hogy a közfoglalkoztatási
program a kormányhivatal
falain belül is megvalósult. Jelenleg is 20 fõt alkalmazunk e
program keretein belül olyan
munkakörökben, mint munkavezetõ, segédmunkás és ügyviteli munkatárs. Többségük
gimnáziumi és szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, a
legfiatalabbak életkora 20 és
30 év között mozog átlagosan,
az idõsebbek 50 és 55 év közöttiek. Az eddig lezárult közfoglalkoztatási programjainkon

2014. augusztus
60 fõ kapott lehetõséget 2014
áprilisáig hivatalunkban.
– Ön szerint mi az, amiben fejlõdnie kell a magyar
államigazgatásnak?
– Minden területét lehet és
érdemes is fejleszteni. Még inkább törekednünk kell a pontosságra, gyorsaságra, továbbá
az ügyintézés egyszerûbb lebonyolítására, hiszen még mindig rendkívül bürokratikus a
rendszer. Fel kell számolnunk
a párhuzamosságokat. A legésszerûbb az lenne, ha az állampolgárok személyes adatait
egy központi rendszerben tárolnák annak érdekében, hogy
ne kelljen mindenhol megadniuk az adataikat. És ami a
legfontosabb: empatikus ügyintézés az állampolgárokkal,
hiszen munkánk alapja, hogy a
közszolga van az állampolgárért, és nem fordítva. Az
állampolgárnak mindig igaza

van. Ha ez alapján dolgozunk,
nem hibázhatunk.
– Feltételezem, hogy izgatottan tekint az elkövetkezendõ idõszakra. Milyen személyes célkitûzései vannak a jövõre nézve, mi az, amit meg
szeretne valósítani Zala megyében?
– Szeretném kihasználni
azt, hogy a kormányhivatali
rendszer a miniszterelnökséghez került, melyet örömmel fogadtam. Ebbõl adódóan számos új kihívás elé nézünk. Céljaim között szerepel az, hogy
hozzájáruljak a zalai települések fejlõdéséhez, nem pusztán
az üzemeltetésükhöz. Továbbá
szándékomban áll országgyûlési képviselõinket is segíteni
abban, hogy sikerrel lobbizzanak a Zala megyei célokért. A
települési vezetõknek pedig
hathatós segítséget nyújtani a
munkahelyek bõvítéséhez.

Egy korábbi sajtótájékoztatón Rigó Csaba kiemelte a Zalabérben folyó közmunka eredményességét, hatékonyságát.

Ünnep Zalaszentgróton
30 évvel ezelõtt avatták várossá Zalaszentgrótot, éppen századik településként Magyarországon.
Erre is emlékeztek az augusztus huszadiki ünnepségen, amelyen Baracskai József polgármester mondott
beszédet.
Ezt követõen városi kitüntetéseket adtak át. A következõk munkáját ismerték el
az ünnepségen: Guitprechtné
Molnár Erzsébet, a Zala-Kar
Térségi Innovációs Társulás
és számos egyesület alapítója,
vállalkozó,
Bangó
Dezsõ
Györkös Dezsõ - Györkös
Dezsõné pedagógus házaspár, Tarsoly Géza, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola igazgatója, Ferenczi Imre postás,
Lelkes Márk szobrász, Kricsár Kamill színmûvész, Soós
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Ferencné óvónõ, ifj. Krepsz
István pedagógus, képzõmûvész, Varga Gábor, a CocaCola HBC Magyarország zalaszentgróti ásványvíz palackozójának igazgatója, Túrós
Dóra védõnõ, a Zalai Hazatérõk Egyesülete, Köllõ György
és Köllõ Györgyné pedagógus házaspár, Máté P. Gábor
színész, a lángossütõ csáfordi
asszonyok: Németh Lászlóné,
Vasáros Miklósné, Elekes Gézáné, Szabó Béláné, Juhász
Beáta, a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus, Csiszár
Tibor kovácsmester és Csiszár Tiborné mézeskalácskészítõ.
Pro Urbe díjat kapott Baráth Józsefné óvodavezetõ,
Zalaszentgrót város közösségi
életében végzett munkája elismeréseként.

Kehidámák a fõvárosban

Nagy élmény volt a Parlamentben tett látogatás.
Sok-sok évvel ezelõtt egy
hirtelen ötlettõl vezérelve szerveztünk egy budapesti kirándulást a klub tagjainak! Ez
annyira jól sikerült, hogy állandóan emlegettük. A nagylányok
sokat meséltek róla a kisebbeknek, akik irigykedve hallgatták
a kedves, vidám sztorikat. Ezért
úgy döntött vezetõségünk, hogy
a csapat ifjabb tagjai se maradjanak ki ebbõl a „csapatépítõ tréningbõl”, így június 28-án
reggel 6 órakor útra keltünk…
Elsõ utunk a Parlamentbe
vezetett, ahol egy kedves idegenvezetõ hölgy fogadott minket és miután – kisebb zökkenõkkel – átjutottunk a detektoros kapukon, megláthattuk
Szent István koronázási ékszereit. Szerencsénkre éppen
õrségváltás volt, így gyönyörködhettünk a díszmagyarba
öltözött szép szál katonák
menetelésében is. Az épületben sétálva meséltek nekünk a
felsõház és az alsóház munkájáról, a szivartartók történetérõl… stb. A következõ programunk: hajózás a Dunán! Fantasztikus érzés volt a vízrõl
csodálni a régi építményeket,
figyelni a pezsgõ várost. Miután hajónk kikötött, egy bevásárló- és szórakoztató központ
felé vettük az irányt. Itt több
órát eltöltött csoportunk, volt
látnivaló bõven. Ki-ki érdeklõdésének, pénztárcájának meg-

felelõ programot választhatott.
Legtöbben a Tropicáriumba
siettek, ahol karnyújtásnyira
elúszó hatalmas cápák, simogatható ráják, lusta aligátorok,
sok száz színpompás édes- és
sósvízi hal, egzotikus madarak
és hüllõk, a világ legkisebb
majmocskái láthatók. Voltak,
akik Öveges József professzor
álmának megvalósulására voltak kíváncsiak, ezért ellátogattak a Csodák Palotájába.
Akadtak, akik éhségüket és
„butik kórjukat” csillapították…
Aztán következett a nap
fénypontja: a Mary Poppins címû elõadás megtekintése a
Madách Színházban! Leírhatatlan élmény volt kicsinek,
nagynak egyaránt!
Hazafelé a buszon még
minden kiránduló a musical
hatása alatt volt és sokan megfogadták, hogy hamarosan újra
ellátogatnak a teátrumba.
Mindig nagyon szeretünk
együtt lenni, mert ez a kis közösség szinte már családdá kovácsolódott az évek során, de
amikor nem a megszokott környezetben vagyunk, még jobban felerõsödik az összetartozás érzése. Mindenki nagyon
jól érezte magát, remek, életre
szóló élményeket szerzett. Köszönet ezért a nap szervezõinek, Kaszás Ferencnének és
Törökné Könczöl Anikónak.
Varga Ibolya

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,
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Az Õrségben táboroztak a tekenyei gyerekek
Július 21 és 25 között már
kilencedik alkalommal rendezték meg a NaturAqua, az Összefogás Tekenye Alapítvány és
Tekenye önkormányzatának
támogatásával a gyerekek nyári
életmódtáborát Tekenyén. Az
elsõ résztvevõk elsõsökbõl nyolcadikosokká nõttek, és mára
már tapasztalt tagjai a nyári csapatoknak. A már rutinos táborozók tudják, hogy a hétfõ
az üzemlátogatásé, kedden mindig a strandolásé a fõszerep,
szerda-csütörtök kirándulással
telik és pénteken helyi túrával,
táborzárással fejezõdik be a
program.
– Ez egy általános iskolásoknak szervezett életmódtábor,
melyben a programok összeállításánál próbálunk nagy hangsúlyt fektetni az egészséges
táplálkozásra, a mozgásra, így
mindig van biciklizés, úszás és
gyaloglás is. A gyerekek már
nyár elején mindig érdeklõdnek a programokról, mindenki
más programot szeret, de leginkább annak örülnek, hogy
együtt lehetnek. Az utóbbi
években négy törzsre osztottuk
a táborozókat, akik között a
törzsfõnök felügyelnek a csapataikra. A szülõk sokat segítenek
a szervezésben, az egykori táborozók évek óta segítõként

vagy közösségi munkára visszajönnek a táborba. Minden évben készül egy kis multimédiás
cd, s tervezzük, hogy jövõre a
tizedik táborra készítünk egy,
az összes évet összefoglaló
anyagot is – foglalta össze a
tapasztalatokat Dézsenyi Melinda táborvezetõ.
Idén elsõ nap 46 hátizsákos
gyerkõc jelent meg a tábornyitásnál, akikbõl kicsiket és nagyokat egyenlõen elosztva a
négy törzset (Okoskák, Humbákfalva, Tekenyei Tekergõk,
Tekenyei Csavargók) alakítottak
ki. A táborozók délelõtt a zalaszentgróti varrodát látogatták
meg, ahol többek szülei is dolgoznak. Délután Tekenyén megtartották a Törzsek Hétpróbáját,
ahol ügyességi és elméleti versenyben mérkõztek meg a gyerekek, majd palacsintasütéssel
zárult a nap. Második nap a
Szent Gróth Termálfürdõbe biciklizett strandolni a csapat,
ahonnan sajnos az esõ gyûjtötte
össze a tábor résztvevõit.
Harmadik nap a csapat
busszal Lentibe utazott, majd a
kisvasúttal utaztak Csömödérrõl Bázakerettyére, ahol a Budafai
Arborétum növényeiben gyönyörködtek és a bázakerettyei
strandon hûsítették le magukat.
A törzsek este Õriszentpéteren

Nagy élmény volt a csömödéri kisvasút.
szálltak meg, ahol másnap séta
közben megcsodálták a Szikszay Edit Helytörténeti és Néprajzi Gyûjteményt, Szalafõ-Pityerszeren ellátogattak az Õrségi Népi Mûemlékegyüttes házaihoz és a Zala folyó eredéséhez is. Hegyhátszentjakabon a
sokak által kedvelt Vadása tó
volt az igazi látványosság.
Ötödik nap hagyományosan
a tekenyei határban szerveztek
gyalogtúrát, ahol a hegyi pincéknél is megpihentek a kirán-

dulók. Délután méta csapatbajnokság zajlott a törzsek között,
majd felállították a sátrakat,
ahol az estét is töltötték. Mindenki izgalommal várta a törzsek közti verseny eredményhirdetését, ahol a Humbákfalva
csapata végzett az élen. A gyerekek minden évben a zárónapon
csemegézhetnek a tábor alatt
készült képekbõl és a tábortûz
mellett emlékeztek vissza a közös élményekre.
Pataki Balázs

Eredményes a közösségi kert mûvelése Zalabérben

Paprikaszedés közben Pánczélné Németh Zsuzsa és a Kolompár
Márta.
Az elmúlt hetekben a köz- kívüli idõszakok foglalkoztatásámunkaprogram õszi folytatásá- ra is. Ekkor jött az ötlet, hogy
ról szóló sajtótájékoztatón Rigó vágjunk bele a zöldség- és viCsaba kormánymegbízott is rágpalánta-nevelésbe, ezért makiemelte a Zalabérben folyó gokat vásároltunk, melegházat
közmunka eredményességét, béreltünk. Virágokból a büdöshatékonyságát. A település kert- kétõl kezdve a gerberán át, a
jében jelenleg is javában foly- dáliáig, ezüstlevélig tíz fajtát
nak a nyári munkák, idén új- vetettünk magról. Zöldségekbõl
donságként palántákat is ne- többféle paradicsomot és paprikát, így összesen nyolc féle
velnek.
– A korábbi években csak növényt neveltünk. Szinte az
zöldségben és gombában gon- összes palántát sikerült értékedolkodtunk, de próbáltunk meg- síteni – foglalta össze Zsuppán
oldást találni az idénymunkán József polgármester.

Virágból és zöldségbõl is 1010 ezer palántát sikerült kinevelni, melyekbõl a környezõ települések (Batyk, Zalavég)
több száz zöldségpalántát vásároltak, Kehidakustány közel
ezer virággal csinosította a települést. A virágosítás eredménye
természetesen Zalabérben is
látható, közel ezer növény került ki a parkosításra. Májusban
hagyományosan beindult a gombapince és bõvítették a közösségi kertet. Idén újdonságként
Hallottak napjára árvácskákat,
az egyre népszerûbb Halloween
ünnepre tököt termesztenek.
– Most folyamatos a 432
négyzetméteres fóliasátorban a
paprika és a paradicsom szedése, s szedik a burgonyát is. A héten is több száz kiló zöldséget
szállítottunk nagykereskedésbe.
Helyben a régi magtárat alakítottuk ki tárolónak, ahová a bevételbõl hûtõket is fogunk be-

szerezni, hogy a szedés után tovább tudjunk raktározni. A gombaértékesítést szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy tanácsot adunk
a felhasználáshoz – emelte ki a
polgármester, aki mellett egy
operatív irányító és egy adminisztrátor segíti a fõszezonban
hat -, télen háromfõs csapatot.
A közösségi kert terményeit
Zalabérben szerdán és szombaton, a zalaszentgróti piacon
csütörtökön értékesítik. Folyamatos a rendelésfelvétel a vendéglátóegységek részérõl és a
település háztartásai is kaptak
már csomagot a kert terményeibõl. Sajnálatos módon a lopások sem kerülték el a termõföldet, így a bevételbõl be kellett keríteni. Õsztõl saját melegházban folyhat a termelés, melyet a Zalai Falvakért Egyesület
támogatásával komposztkazánnal szeretnének fûteni.
P.B.

Jövedelmét növelheti betétszámla értékesítésével.
Érettségivel jelentkezzen MobilBankárnak.
Pályázatát telefonszámmal a
mobilbankar8@gmail.com címre várjuk.

2014. augusztus
Augusztus 16-án elsõ alkalommal rendezték a Zalaszentgróti Járás polgárõr napját Sümegcsehiben, ahol a zalacsányi, óhídi, csáfordi, zalakoppányi, zalaszentgróti és sümegi polgárõrök is képviseltették magukat. A délelõtt a
foci jegyében telt, ahol 8 csapat két csoportban mérkõzött
egymással. Délután a Zalaszentgróti Lövészklub fegyverbemutatót tartott, a Keszthelyi
Rendõrkapitányság kutyás bemutatóval érkezett, a Vöröskereszt zalaszentgróti szervezete az elsõsegélynyújtó és
gyerekprogramok mellett vérnyomást is mért.
– Szeretnénk a polgárõr napot helyi szinten évente megrendezni, emellett a település
falunapján és családi napján is
mindig aktívan részt veszünk.
Az a lényeg, hogy az emberek

9

Szentgrót és Vidéke

Járási polgárõrnap Sümegcsehiben
együtt legyenek, és jól érezzék
magukat. Hét csapat fõz és
mellette a helyi konyhások készítik az ebédet – összegzett
Kulcsár Attila, a helyi polgárõrség vezetõje.
Farkas Zsolt polgármester
hozzátette: három éve rendezik meg helyben a családi napot, melynek lényege a közösségek összekovácsolódása. Felkérték a települést a járási polgárõrnap megrendezésére, melyet az önkormányzat is örömmel támogatott.
A Zala Megyei Polgárõr
Szövetség a Zala Megyei Balesetmegelõzési Bizottsággal és
a Zalaegerszegi Városi Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési Bizottságával közösen
Népszerûségnek örvendett a KRESZ-park tandemje is.

Mezõgazdasági káresemény bejelentése
Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mérséklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a bekövetkezett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl tevõdik össze: a gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.
Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
1. Ki jelenthet be káreseményt?
Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, akinek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.
2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?
Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az árvízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy speciális feltétele,
mégpedig az, hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszályhelyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisztere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közlemény kiadásának tényétõl függetlenül, a termelõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igénybe venni.
3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?
A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ 15 napon belül kell bejelenteni a
Földmûvelésügyi Igazgatóságra (8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizonyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kezdõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazgatóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továbbítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

közlekedési parkot üzemeltet,
mely méltán volt népszerû.
– 17 éve dolgozunk már
együtt, a balesetvédelmi bizottság szakemberei, rendõrök
készítik fel a gyerekeket a közlekedési szabályok ismeretére.
Mi pedig ezzel a mobil KRESZparkkal, esetenként motorkerékpárokkal, quadokkal teszszük próbára az érdeklõdõket.
Ötödik alkalommal vagyunk
Sümegcsehiben, nagyon jó a
kapcsolatunk a helyi polgárõrséggel. Ezen a polgárõr napon
a felnõttek és gyerekek egyaránt jól szórakoznak, különösen a kétszemélyes tandem kerékpár közkedvelt – árulta el
Donáczi Dezsõ, a Zala Megyei
Polgárõr Szövetség elnökségi
tagja, zalaegerszegi járási koordinátora.
Az akadálypályán a lángosukról megyeszerte ismert csáfordi asszonyok is kipróbálták
magukat:
– A lángos már le van dagasztva, most már 4 adag kel,
amibõl 160 ember tud fogyasztani. Gondoltuk, hogy amíg a
lángos kel, addig körülnézünk
kicsit. Nagyon jó volt az akadálypálya, de hogy ketten haj-

tunk, azt még meg kell tanulni.
Sokat tekerünk, Szentgrótra
csak biciklivel megyünk – mesélte Szabó Béláné és Vasáros
Miklósné, akik másnap Zalakoppányban, a nemzeti ünnepen Zalaszentgróton sütötték
specialitásukat.
Közben a településekrõl
szervezõdött csapatok is fõzték ételeiket, a helyi Judiné
Lõrincz Erzsébet vezetésével
összegyûlt térségi csapat csülök-köröm pörköltet készített,
melyhez már elõzõ nap alaposan elõkészültek. Délután kulturális mûsor, dutrahúzás szórakoztatta a sportközpontba
kilátogatókat. Cserép Gábor
szervezésében rendezték meg
a hagyományokon alapuló, hétpróbás parasztpróbát, ahol kerékhajtás, gyermekcipelés, talicskatolás, karika-lasszózás, hébérszûrés és kosárba dobás is
szerepelt a feladatok között.
Estére több száz fõre duzzadt
az érdeklõdõk száma, és hagyományosan szabadtéri bállal, tábortûzzel ért véget a program.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Téves volt a cím
A Szentgrót és Vidéke júliusi számának a 6. oldalán
tévesen jelent meg az egyik cikk címe. Helyesen: Zoárd-napi
sokadalom Vásárosnaményban.
Az elírásért elnézést kérünk.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Kemence épült, utcát, kultúrházat újítanak
Eredményes évet zárnak Batykon

Elkészült a kemence, hamarosan (elõ)tetõt is kap.
Eredményes évzárás elé adóssága sem, így az ennek
néznek Batykon. Erre az évre köszönhetõ állami jóvátételbõl
tervezték a kultúrház újraszi- szeretnénk ezt az utcát felújígetelését, melyet tavasszal si- tatni. Jelenleg az árajánlatkerül megoldani. Az épület je- kérés, engedélyeztetés folyik,
lenleg kívül és belül is a mun- remélhetõleg szeptemberben
kák folytatására vár, melyet a elkezdõdhet a munka – vázolta
vakolat kiszáradása után ha- fel az elképzeléseket Adorján
marosan befejeznek. A kultúr- Péter polgármester.
ház új színpadot is kapott,
Múlt évben újult meg a
melyre ezután szívesen meg- templom, amelynek tetejét,
hívnák falujárásra a Hevesi toronysisakját állították helyre,
Sándor Színház társulatát is. hátra van a külsõ, belsõ falak
Szintén a közelmúltban cserél- felújítása, szigetelt vízelvezetõ
ték le a hivatal nyílászáróit, a árok kiépítése és a parasztbajátszótér mellé kemencét épí- rokk szószék restaurálása. A
tettek, ami hamarosan (elõ)te- település lélekszámához mértõt kap, így a lakosság ren- ten 12 fõt foglalkoztatnak közdezvényeken, összejöveteleken munka programban:
használhatja.
– A faluban egyre gördülé– Batyk településrésze a kenyebben folyik a közmunka,
patak túlsó oldalán lévõ Csa- melynek köszönhetõen tiszpó, ahol a Petõfi utca a név- tább, rendezettebb lett Batyk.
adóhoz méltatlan állapotban A fizetést olykor keveslik a
van. A településnek az elmúlt munkások, de a városban sem
idõszakban nem volt egy fillér biztos, hogy többet keresné-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

nek és az utazás több órát venne igénybe. A közmunka igazából egy ugródeszka az igazi
munkaerõpiacon való munkavállaláshoz. Kezdetben voltak
hiányosságok, de mostanára
elértük azt, hogy irigylésre
méltó a közmunkások krumplitermése – foglalta össze a
településvezetõ, aki elõrevetítette, hogy a jövõben a munkásaik segítséget nyújtathatnak a lakóházak konyhakertjeinek mûvelésében is. Szintén
jövõbeni elképzelés, hogy a
település lakosságának szükségleteit is kielégítõ mennyiségû zöldséget termeljenek.
Batykon mûködik az ország egyik legkisebb iskolája.
1993-ben döntött úgy a képviselõ-testület, hogy szeretne a
településen alsó tagozatos iskolát és óvodát létesíteni. Ezt

követõen 1993 õszén az óvoda,
rá egy évre az iskola is beindult.
– Õsszel 15 gyermekünk
lesz az óvodában. Elvárnánk a
batykiaktól, hogy a helyi intézményekbe járassák a gyerekeket, itt is megkapják ugyanazt a színvonalat, amit a környékben máshol, vagy Zalaegerszegen – hívta fel a figyelmet Adorján Péter.
A falu fiatalsága aktívan
részt vesz a közösségi életben,
új klubjukban rendszeresen
szerveznek összejöveteleket és
felléptek a falunapon is. A településrõl régebben több kirándulást szerveztek Ipolytarnócra, Visegrádra is, Adorján Péter õsztõl szeretné újra feléleszteni ezeket a barangolásokat.
Pataki Balázs

Bohár Kupa Zalaszentgróton
Hagyományosan minden
évben megrendezésre kerül
Zalaszentgróton a Bohár Kupa tekeverseny, mely a Zalaszentgróti Tekeklub egykori
elnökének állít emléket.
Idén Zalát is túlnõtte a verseny, mivel Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyébõl is érkeztek versenyzõk. A viadal 100
vegyes gurításból állt. Egyéni
és csapatversenyt is rendeztek.
Az egyéni versenyt (61
induló) Farkas Ádám (Jóbarátok) nyerte, csapatban (14
résztvevõ) a zalaszentgróti Jóbarátok végzett az élen.
Eredmények. Egyéni: 1. Farkas Ádám (Jóbarátok) 464, 2.

Lénert Sándor (Vonyarcvashegy SE) 459, 3. Nagy Attila
(Négy mesterlövész) 453, 4.
Balaskó Tamás (Kertvárosi
LSC) 449, 5. Tóth Zoltán (Sárvári Kinizsi SE) 448, 6. Gróf
László (Négy mesterlövész)
447, 7. Rozmán Szabolcs (Sárvári Kinizsi SE) 445, 8. Badics
Attila (Négy mesterlövész),
445, 9. Kovács Gyula (Mosonszolnok) 439, 10. Takács István
(Zalakaros I.), 439 fa.
Csapat: 1. Jóbarátok 1759,
2. Négy mesterlövész 1729, 3.
Zalakaros II. 1717, 4. Sárvári
Kinizsi SE 1704, 5. Mosonszolnok 1695, 6. Titánok
1695 fa.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke

Balról jobbra: Volner György, a ZTK elnöke, Bohár József,
Farkas Ádám, Gróf László és Nagy Attila.
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Kiváló játék és szellemiség
Ünnepélyes éremátadó a zalaszentgróti nõi kéziseknél
A Zalaszentgróti Kézilabda Club nõi csapata megtartotta éremátadó ünnepségét.
Az együttes tagjai ezüstérmet
vehettek át a Somogy-Zala megye összevont bajnokság második helyezettjeként.
Varga Sándor, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnöke megköszönte Zala megye
bajnokcsapatának a kiemelkedõ teljesítményt és a szakmai
munkát.

Baracskai József polgármester nem tudott részt venni
az éremátadáson, de levélben
gratulált a csapatnak és ígéretet tett a további anyagi és
erkölcsi támogatásra.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei
közgyûlés elnöke is megtisztelte a csapatot. Mazzag Albert, a klub elnöke kiemelte a
csapat kiváló szellemiségét és
megköszönte a támogatóknak

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SÜMEGCSEHI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INTÉZMÉNYEINEK,
ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE VALAMINT
KÉZMÛVES ÉS FALUHÁZ FELÚJÍTÁSA MEGVALÓSULT

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

és a sikerbõl is. A IV. korcsoportos lányok megnyerték
a megyei kézilabda diákolimpiát és jól szerepeltek az Erima
régiós bajnokságban is. A csapat célja a jövõben is az élmezõnyben maradás, akár a
bajnoki cím megszerzése.

ng

A jelenlegi helyzetet tekintve a projektben szereplõ intézmények igen
jelentõs földgáz fogyasztással bírnak, amelyek finanszírozása egyre
nagyobb terhet jelentett az üzemeltetõ önkormányzat részére. A
nyertes pályázat segítségével az általános iskola külsõ utólagos homlokzati hõszigetelést kapott mely a meglévõ mûanyag nyílászárókkal
együtt jelentõsen csökkentette az épület hõveszteségét, javította a
dolgozók és gyermekek komfortérzetét valamint az épület külsõ
megjelenését is. A Kézmûves és Faluház épületébe új kondenzációs
kazán került beépítésre, mely nagyban segíti a fûtési energia igény
minimalizálását.
Az elnyert 15 555 000 forint támogatás a beruházás 85 %-át teszi ki.
A beruházások keretében a Kedvezményezett az Iskola épület
hõszigetelését valamint a Faluház fûtési rendszerének korszerûsítését
hajtotta végre. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium önerõ támogatás 15 %,
2 745 000 forint.
Ezáltal az intézmények energia fogyasztása nagymértékben csökkeni
fog a jövõben, s ez szintén nagymértékû megtakarításként fog jelentkezni. Környezetvédelmi szempontból is jelentõs értékû a beruházás, mivel épületek kisebb mértékû fûtési igénye jóvoltából a levegõbe kerülõ káros üvegház hatású gázok mennyisége is kevesebb lesz.
A pályázatoknak és az általa elérhetõ fejlesztéseknek köszönhetõen
Sümegcsehi Község Önkormányzata a fejlesztések bevezetése által
környezettudatosabb hozzáállásáról biztosítja a lakosságot, az intézmények mûködése fenntarthatóbbá válik. A fejlesztés egy fajta példamutatás, hogy a közhasznú intézmények is mûködhetnek gazdaságosan és környezet kímélõen. A beruházások jelentõs marketing
értékkel is rendelkeznek, ezáltal a jövõben további környezetvédelmi
beruházásokat tervezõ befektetõket vonzhat a térségbe.
Ez a folyamat célja, hogy ösztönözze a gyerekek, szülõk, rokonok
szemléletváltását.
A beruházások az Európai Regionális Fejlesztési Alap által valósulhattak meg.

az anyagi hozzájárulást, ami lehetõvé tette a stabil mûködést.
Császár Renáta, az együttes edzõje mindenkinek megköszönte áldozatos munkáját
és kiemelte, hogy a tapasztalt
játékosok mellett a fiatalok is
kiveszik részüket a munkából

Hu

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû pályázati konstrukció keretein belül 15 555 000
forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el Sümegcsehi
Község Önkormányzata, mely projekt keretében az Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsõde valamint a Kézmûves és Faluház
épülete került korszerûsítésre.

Álló sor balról: Dobiné Tóth Tímea, Husz Ferenc, Szalai Szabina,
Rácz Vanessza, Góczi Zsóka, Varga Beáta, Korcsmáros Letícia,
Egyed Zsófia. Térdelnek balról: Mester Anita, Horváth Krisztina,
Góczi Réka, Oláh Katalin, Süle Júlia, Császár Renáta, Kocsis
Erika. Elõl: Juhász Edina. A képrõl hiányoznak: Bella Anett,
Laskai Annamária, Lábodi Klaudia, Molnár Panna, Király Liliána,
Molnár Jázmin.
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Falunap Zalaszentlászlón
– Több, mint két évtizede,
amióta a búcsúk úgymond feledésbe merültek, azóta minden esztendõben tartanak falunapot Zalaszentlászlón –
mondta el lapunknak Bohár
István László, a település alpolgármestere.
– Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a szûkös költségvetés ellenére legyen a helyieknek egy napja, amikor meghívhatják vendégeiket, családtagjaikat és a környéken élõket
a közös beszélgetés, szórakozás és együtt töltött szabadidõ
jegyében – tette hozzá a polgármester.
A programok szervezéséhez rendszeresen csatlakoznak

a helyben mûködõ civil szervezetek és anyagilag is jó pár vállalkozás támogatja a rendezvény színvonalának folyamatos
emelését. Bohár István László
hozzátette: örömteli számukra, hogy a mecénások között
akad olyan is, aki Zalaszentlászló 15 km-es körzetében él
és gazdálkodik, de fontosnak
tartja a helyi falunap megrendezését.
Bográcsos finomságok és
friss, helyben készült lángos
illatára lett figyelmes elõször,
aki ellátogatott a zalaszentlászlói faluház udvarán megtartott falunapra. A lángost
készítõ asszonyoknak a kezében mindig volt tejföl és
A környezõ településekrõl is szép számmal érkeztek vendégek.

Mezõgazdasági káresemény bejelentése
Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mérséklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a bekövetkezett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl tevõdik össze: a gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.
Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
1. Ki jelenthet be káreseményt?
Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, akinek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.
2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?
Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az árvízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy speciális feltétele,
mégpedig az, hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszályhelyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisztere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közlemény kiadásának tényétõl függetlenül, a termelõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igénybe venni.
3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?
A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ 15 napon belül kell bejelenteni a
Földmûvelésügyi Igazgatóságra (8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizonyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kezdõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazgatóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továbbítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

sajtreszelõ, hiszen folyamatosan szolgálták ki az éhes vendégeket.
Hajnalban horgászversenynyel kezdõdtek az idei falunapi programok. A délelõtt a
futball jegyében telt. A délutáni gyermekmûsorral párhuzamosan az íjászatot próbálták ki
a legtöbben a rendezvényre
érkezõk közül.

A kulturális programkavalkádban fellépett többek között
a helyi Mákvirág együttes, de
érkeztek táncosok és zenészek
Zalaszentgrótról, Bókaházáról.
Türjérõl egy meglepetés hastáncos mûsort vittek Zalaszentlászlóra. A hagyományokhoz híven
az idei falunapot is hajnalig
tartó bál zárta a településen.
Zsuppán Beáta

GYÓGYÍTÁS FÁJDALOM ÉS GYÓGYSZER NÉLKÜL
ALENTI GYÓGYFÜRDÕN!
Mágnes terápiás kezelések BEMER 3000 készülékkel!

Akezelés az alábbi problémák és betegségek gyógyítására alkalmas:
• Mozgásszervi megbetegedések:
reuma, porckorongsérv, artrózis stb.
• Stressz, asztma, migrén
• Alvászavar
• Infarktus utáni rehabilitáció
• Vérkeringési és vérellátási problémák
• Agyvérzés és balesetek utáni rehabilitáció
• Csont és sebgyógyulás elõsegítése
• Idegrendszeri problémák
valamint
erõsíti az immunrendszert, növeli a
teljesítõképességet, fokozza a vitalitást!
További információ és idõpont egyeztetés:
Tel.: 0692/ 351-320; furdo@lenti.hu
www.lentifurdo.hu

