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Az eddigi városvezetõ,
maradt tovább-

ra is polgár-
mestere, aki a
színeiben a szavazatok 56,34 %-
át (1599) megszerezve nyert

(Fidesz-KDNP)
elõtt, aki 43,66 %-ot (1239)
ért el.

Ba-
racskai József

Zalaszentgrót
Szentgrót Most

Sámel József

Továbbra is Baracskai József a polgármester
Az új képviselõ-testület tag-

jai:
(Fidesz-KDNP),

(Fidesz-KDNP),

(Szentgrót Most),
(Fidesz-KDNP),

(Szentgrót Most),
(Fidesz-KDNP).

Balogh Gábor, Beke László
Ferenc Gelen-
csér István Ko-
vács László, Takács Tibor

dr. Tihanyi
Ottó László
Vári Mária
Veress János

Az új képviselõ-testület alakuló ülése.

Fotó: FacebookFotó: Facebook

Az önkormányzati választá-
sokat követõen október 27-én
tartották az új
önkormányzat alakuló ülését.
Elõbb a helyi választási bizott-
ság elnöke, is-

Zalacsányban

Kozma Józsefné

Támogatják a helyben maradást, a turizmust
Megalakult az új önkormányzat Zalacsányban

mertette a voksolás eredmé-
nyét, majd a megbízólevelek
átvétele után a képviselõk és a
polgármester letette az esküt.
A tanácskozás további részé-
ben megalakították az ügyren-

di és a szociális bizottságot, a
titkos szavazást követõen

választották
alpolgármesternek.

– Elõször is szeretném meg-
köszönni Zalacsány lakosságá-
nak, hogy október 12-én le-
adott szavazataikkal ismételten
támogatták a polgármesterré
választásomat. Nagyon örülök,
hogy ismételten bizalmat kap-
tam és a munkámat ott tudom
folytatni, ahol abbahagytam.
Nagyon fontos, hogy továbbra
is zökkenõmentesen tudjuk
mûködtetni óvodánkat, orvosi
rendelõnket, postánkat és a
hivatalunkat – emelte ki

újra megválasztott
polgármester.

A zalacsányi általános isko-
lásoknak továbbra is ingyen
biztosítják a tankönyvet, a más

Ré-
tiné Végh Katalint

Nagy
Lászlóné

településekrõl járó gyerekek
bérletét átvállalják, ezzel is se-
gítve az iskola további fenn-
maradását. A felsõoktatási in-
tézménybe járó tanulók számá-
ra Bursa Hungarica önkor-
mányzati ösztöndíjat hirdet-
nek meg. 2014-tõl a helyben
született gyermekek részére
80 ezer forint összegû baba-
kötvényt biztosítanak, melyet
3 részletben fizetnek ki (a szü-
letés évében 30, a zalacsányi
óvodába beiratkozáskor 20, a
helyi iskolába történõ beje-
lentkezést követõen 30 ezer
forint kerül a számlára). Ezzel
is szeretnék elérni, hogy a te-
lepülésrõl ne vigyék el a
gyerekeket.

– Másik fontos felada-
tunknak tartjuk a pályázati

Zalacsány új képviselõ-testülete. Elsõ sor, balról jobbra: Vajda
Ildikó, Rétiné Végh Katalin alpolgármester, Nagy Lászlóné,
Sabjánné Gondos Beáta, felsõ sor, balról jobbra: Gondos Jó-
zsef, Németh József, Gellén Krisztián.
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Nagy Ferenc

óvodások
iskolások

Õszirózsa Nyug-
díjasklub. Orfeum vándor-
színház Bálint Csa-
ba Jurina Beáta

polgármester
köszöntötte az ünnepségen
megjelent több mint 200 tür-
jei nyugdíjast. Az és

elõadása után fellé-
pett a helybéli

Az
mûvészei,

és folyamatos
tapsvihar közepette magas

Az idõsek köszöntése Türjén

színvonalú mûsorral szórakoz-
tatták a közönséget. A mûsort
a
meglepetés mûsora zárta.

A köszöntésen az idõseket
vacsorával vendégelték meg az
idén felújított táncteremben. A
további jó hangulatról

harmonikás gondoskodott.

Hétszínvirág énekegyüttes

Szabó La-
jos

S.É.

Több, mint 200 nyugdíjas vett részt az ünnepségen.

Az önkormányzati választá-
sok után október 15-én tartot-
ták az új képviselõ-testület ala-
kuló ülését, melynek munkáját

, harmadszorra is
megválasztott polgármester ve-
zeti. Képviselõként kapott meg-
bízást a választóktól az ügyren-
di bizottságban is tevékeny-
kedõ

és

ebben a ciklusban is alpolgár-
mesterként segíti a munkát.

– Továbbra is szolgálni sze-
retnék, szívvel, tudással és ta-
pasztalattal minden nemes
célt, hogy Pakod lakossága

Halek László

Borostyán Lajos, Né-
methné Tarsoly Gyöngyi
Németh Róbert, Vízvári Ottó

Széleskörû tervek, új feladatok Pakodon

könnyebben boldoguljon, tele-
pülésünk erõs bázisává váljon
a fiataloknak, megtartójává a
gyermekeknek, támogató kö-
zösségévé az idõsebbeknek.
A polgármesteri programom
összeállításánál a település
fejlõdésének érdekeit, további
célok megvalósítását tartottam
szem elõtt – fejtette ki Halek
László polgármester.

A jövõbeni tervek között
szerepel a faluközpont fejlesz-
tésének folytatása, ahol egy
pihenõ parkot szeretnének lét-
rehozni, mellette kültéri erõ-
gépeket telepítenének, és mû-
füves focipályát alakítanának

ki. Megfogalmazódott az igény
a gyógyszertári ellátásra, mely-
nek érdekében legalább egy
fiókgyógyszertár létesítését
szeretnék megoldani. Fontos
teendõ térfigyelõ kamerarend-
szerek kiépítése, mely a tele-
pülés közterületeit hivatott
megvédeni és egyben a lakos-
ság közbiztonságának javítását
is elõsegíti. Ugyancsak hason-
ló céllal gondolkoznak mezõõr
szolgálat felállításán, rendõr-
õrs létrehozásán és a polgárõr-
ség talpra állításán. A már
meglévõ és jól mûködõ civil
szervezetekkel való kapcsolat-
tartást és együttmûködést még
szorosabbá kívánják tenni, az
egyesületek munkájának segí-
tésével a lakosság is további
elõnyökhöz juthat. Jól mûkö-
dik a megújuló energiát hasz-
náló, önkormányzati épülete-
ket fûtõ új faelgázosító kazán.
A villamosenergia felhasználás
csökkentése érdekében nap-
elemes rendszer kialakítását
megcélzó pályázatot nyújtot-
tak be.

– Vállalkozások betelepíté-
sével továbbra is törekedni kí-
vánunk a településen arra,
hogy bõvítsük a foglalkoztatási
lehetõségeket. Áthidaló megol-
dásként folyamatos pályázatok-
kal kívánjuk segíteni a szo-

ciálisan rászorulók számára a
közmunkaprogramban törté-
nõ foglalkoztatást. Az idei költ-
ségvetésben terveztük az utak
és hegyi feljárók karbantartá-
sát. Nemrég fejezték be 150
méter hosszban a Borbás-he-
gyi út felújítását, a napokban
is zajlik 180 méter hosszban
a Kisfaludy utca aszfaltozása,
a belvizek miatt kiemelten
fontos feladat az árkok, át-
ereszek tisztítása – egészítet-
te ki a célkitûzéseket a pol-
gármester.

A temetõben urnafal építé-
se szerepel a tervek között, a
termelõk részére helyi piacte-
ret, igény esetén boltot alakí-
tanának ki. Növelnék a mezõ-
gazdasági területeket, mellette
üvegházzal ellátott szociális
kertet hoznának létre. A kikap-
csolódást kerékpár- és túraút-
vonal tervezésével illetve fej-
lesztésével segítenék, mellette
a meglévõ rendezvényeken
(farsang, szüret, falukarácsony)
túl új programként jelentkezik
majd az IKSZT által szervezett,
mindenkit megszólító az ad-
venti készülõdés. A rászorulók
részére növelnék a szociális
lakásállományt, melyet kom-
fortos 1-1 szobás lakások biz-
tosításával kívánnak elérni.

-pb-

Elsõ feladatként jelenleg is zajlik Kisfaludy utca aszfaltozása.

Megalakult az új önkormányzat Zalacsányban
lehetõségek kihasználását. Ön-
kormányzatunk már rendelke-
zik elnyert pályázattal az álta-
lános iskola udvarán kialakí-
tandó mûfüves futballpálya lé-
tesítésére, melyre 32 millió
forint áll rendelkezésünkre. A
60 millió forintos támogatásra
benyújtott energetikai pályá-
zatból az általános iskola hom-
lokzatának hõszigetelését, nyí-
lászárók cseréjét és a fûtés kor-
szerûsítését szeretnénk meg-
valósítani. Az orvosi rendelõ
tetõhéjazatának teljes cseréjé-
re 6 millió, fa szerkezetû ren-
dezvény épület és az iskola ud-
varán helyi piac kialakítására
6,8 millió forintos pályázat
készült. Az óvoda udvarára ovi
foci pályázat íródott 2,5 millió
támogatást igényelve. Az ön-
kormányzat fontos célkitûzé-
se, hogy a vendégeknek kü-
lönbözõ programokat szervez-
zen, érezzék jól magukat és jó
hírnevünket elvigyék maguk-

kal – vázolta fel a telepü-
lésvezetõ.

A munkanélküliséget to-
vábbra is alacsony szinten sze-
retnék tartani, melyhez a Start
munkaprogram biztosít lehe-
tõségeket. Tervek között sze-
repel a rossz állapotú járdák
felújítása és az utak helyreál-
lítása. A település fejlõdésében
nagy lendületet adott, hogy
2012 decemberében

nagyvállalkozó megvásárol-
ta a , a hoz-
zátartozó , a pár éve ma-
gára hagyott területét
és az üvegdarabolót.
Sikeres beruházási terveinek
köszönhetõen rövid idõn belül
fontos idegenforgalmi rangra
emelte a települést, a zalacsá-
nyi lakosoknak további mun-
kalehetõséget fog biztosítani. Az
idegenforgalom növekedésé-
nek további lendületet adhat a
nagyvállalkozó által megvásárolt
Sármelléki Reptér fejlesztése.

Széles Gá-
bor

Batthyány-kastélyt
kúriát

golfpálya
Egger Glas

Pataki Balázs
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Október 27-én délelõtt ün-
nepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülé-
sére . Az októ-
ber 12-iki választások eredmé-
nyeként a részé-
rõl

a kép-
viseletében

került a testületbe, e
két párt, illetve pártszövetség
frakciót is alakíthatott. A Fi-
desz-KDNP frakcióvezetõje dr.
Fekete Zoltán, helyettese Mar-
tinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy
Zsuzsanna. Az -t

, a
képviseli az

új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen

részt vett – többek között –
, az országgyûlés

elnöke, kormány-
megbízott, , or-
szággyûlési képviselõ,

Zalaegerszegen

Fidesz-KDNP
dr. Pál Attila, Pintér Lász-

ló, Bene Csaba, Strázsai Zol-
tán, Vajda László, Nagy Kál-
mán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, Jobbik

Zakó László, Sel-
meczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi
Zoltán

MSZP Góra
Balázs Demokratikus Koa-
líciót Nagy Zoltán

dr.
Kövér László

Rigó Csaba
Vigh László

Balaicz

Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen

Zoltán
Naszvadi György

Horváth
Ferenc

dr. Gyi-
mesi Endre

Veér Miklós-
ról

Dr. Tóth László

Sáringer-Kenyeres Tamás

Fodor
Márk

, Zalaegerszeg polgár-
mestere, ál-
lamtitkár, közgazdász,

, a muravidéki nemzeti
közösség elnöke és

volt országgyûlési
képviselõ.

Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a részt-
vevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrend-
jét. A résztvevõk néma fõhaj-
tással emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt

, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.

, a területi
választási bizottság elnöke adott
tájékoztatást a voksolás ered-
ményérõl, s bejelentette, hogy

(Fi-
desz-KDNP) idõközben lemon-
dott mandátumáról. Idõközben
döntés született arról, hogy a
megüresedett helyet

(Fidesz-KDNP) tölti be.
A közgyûlési tagok esküté-

tele után került sor a megye-
gyûlés új elnökének megvá-
lasztására. Erre a posztra a Fi-
desz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét je-

lölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy
pártja nem él jelölési jogával.
A titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.

Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemel-
te a rendszerváltás utáni ma-
gyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerend-
szer, hiszen korábban felvetõ-
dött ennek eltörlése is. Az
országgyûlés elnöke megje-
gyezte, hogy jelenlétével is
szimbolizálni szeretné a me-
gyerendszer fontosságát, hi-
szen ez a keresztény magyar
állammal egyidõs. A megvá-
lasztott új elnöknek és a
megyegyûlés tagjainak sok
sikert kívánt az elkövetke-
zendõ öt évre.

Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október

12-iki szavazáson való résztvé-
telt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a köz-
gyûlésben a többi párt képvi-
selõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.

A közgyûlésen két alelnö-
köt is választottak a képvise-
lõk. Fõállásban
(Fidesz-KDNP), társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.

A közgyûlés döntött a tiszt-
ségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Im-
re fõállású alelnök illetmé-
nyét 605.781 Ft-ban, Bene
Csaba társadalmi megbízatású
alelnök tiszteletdíját pedig
302.891 Ft-ban határozta meg.
A közgyûlés a tisztségviselõk
részére illetményük/tisztelet-
díjuk 15%-ának megfelelõ ösz-
szegû költségtérítés megállapí-
tásáról határozott.

Pácsonyi Imre

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.

Szentgrót és Vidéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Öt év szünet után, 2012
augusztus elsejével nyílt meg
újra az

, mely idén õsztõl már
mû-

ködik. Jelenleg három bölcsõ-
dés gyermeket járatnak az in-

Zalaszentlászlón óvo-
da egy-
séges óvoda-bölcsõdeként

A falu szíve csücske az újraindult óvoda
Bölcsõdei egységgel is kiegészültek

tézménybe, de januártól bõvül
a létszám:

– Óvodaként kezdtünk el
mûködni, de idõközben lehe-
tõségünk nyílt egységes óvo-
dai-bölcsõdei csoportra ki-
bõvíteni a szolgáltatásainkat,

ahol a húszfõs létszámot még
nem érjük el. Jelenleg tizenha-
tan vagyunk, de év közben is
folyamatos a felvétel, mindenkit
szeretettel várunk. Aki betölti
a második életévét, már felve-
hetõ az intézménybe. A két óvó-
nõ és dajka mellett egy gondo-
zónõ is foglalkozik a picikkel.
A csoportszoba mellett kialakí-
tottunk egy különtermet is,
ahol egyéni foglalkozásokat tu-
dunk tartani – foglalta össze

intézményvezetõ.
A gyermekekkel külön fog-

lalkozik logopédus, gyógytest-
nevelõ, a sajátos nevelési igé-
nyûeknek egyéni gyógypeda-
gógiai foglalkozást tartanak. A
kicsik minden kedden délután
ingyenes zenei fejlesztõ foglal-
kozáson vesznek részt egy he-
lyi zenepedagógus hangszeres
munkájával, mellette lehetõ-
ség van úszásoktatásra is. Az
intézmény fenntartója az ön-
kormányzat, a falunak iskola
híján szíve csücske az óvoda.
Nagyon sok segítség érkezik a
szülõktõl, falubeliektõl is, akik
felajánlásokkal és minden év-
ben jótékonysági bállal segítik
a folyamatosan szépülõ intéz-
ményt. Tavasszal az egységes
óvoda-bölcsõde és környékének
parkosítása szerepel a tervekben.

Ho-
dálik Brigitta

Pataki Balázs

A gyerekek jól felszerelt, szép környezetben töltik napjaikat.

Szabadtéri edzõpályát adott
át minap
polgármester.

A Tavirózsa utcai, úgyneve-
zett street workout pálya a sa-
ját testsúlyos edzésre ad remek
lehetõséget.

A polgármester elmondta:
az utóbbi idõkben mind na-
gyobb népszerûségnek örven-
dõ szabadidõs tevékenység a
sport, nemcsak a fiatalok köré-
ben, de azok esetében is, akik
egészségük megõrzéséért ter-
mészetes módon kívánnak
tenni.

Az iskolákban a napi szintû
testnevelés oktatás bevezetése
ad alapot ahhoz, hogy a fia-
talok mindennapjaiba termé-
szetes módon épüljön be a
rendszeres testmozgás.

Minden kutatás azt támasztja
alá, hogy a leghatékonyabb
edzés akár a zsírégetés, akár az
izomépítés szempontjából a
saját testsúlyos edzés. A street
workout pontosan ezt az ed-
zésformát népszerûsíti.

A szabadtéri pályán olyan
eszközök kapnak helyet, me-

Hévízen Papp Gábor

Szabadtéri edzõpálya épült

lyek elsõsorban a felsõtest, de
természetesen az egész tes-
tünk izmainak hatékony for-
málását segítik elõ, természe-
tesen akkor, ha az eszközöket
rendszeresen és a megfelelõ
módon használják.

– Hévíz városvezetése szá-
mára mindig is fontos volt, a
jövõben pedig szándékaink
szerint még nagyobb szerepet
kap az egészséges életmód
alapját képezõ sport népszerû-
sítése. A néhány éve átadott
focipályák, a multifunkciós pá-
lya, a skate pálya és a senior
játszótér, sõt a kisgyermekek-
nek felújított játszóterek több
eszköze is a mozgáskoordiná-
ció fejlesztését, a fittség meg-
tartását szolgálják. A Hosszú-

földekre tervezett sportcent-
rum is ezt a törekvésünket se-
gíti a jövõben, kiegészülve
majd egy sport- és rekreációs
központ építésével, s ezt a célt
szolgálja a most kiépített street
workout pálya, szabadtéri ed-
zõpálya is, melyet a Tavirózsa
utcában hozott létre az önkor-
mányzat – jelezte a polgár-
mester.

A szabadtéri kondiparkban
9 kondi elemet helyeztek el:
multifunkciós torony, három-
karú függeszkedõ, fekvõtá-
masz csillag, háromelemes hú-
zódzkodó, dupla hát- és has-
izom erõsítõ pad, párhuzamos
korlát, emelkedõ létra, bordás-
fal és kötél, valamint egy ala-
csony fekvõtámasz állvány ka-

pott helyet a területen. Ezek
használatát két keszthelyi fia-
talember, és

mutatta be, egy-
egy edzésformáról

alpolgármester tájékoz-
tatta az átadáson részt vevõ
bibós diákokat, akik közül
egyébként a bemutató végére
többen is kedvet kaptak az
elemek kipróbálására.

A beruházás közel hatmil-
lió forint költséggel épült.

Az önkormányzat bízik ab-
ban, hogy más településeken
épült szabadtéri edzõpályák-
hoz hasonlóan a hévízi is rövid
idõ alatt nagy népszerûségre
tesz szert, s nemcsak a sport-,
de a közösségi élet kiváló szín-
tere is lesz a jövõben.

Tolnai Ferenc
Tóth Gábor

Kepli József
János

Papp Gábor polgármester adta át az edzõpályát, ahol mindjárt bemutatót is tartottak.
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Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

Az Idõsek Világnapja al-
kalmából október 2-án, a nagy-
számban összegyûlt nyugdíjast
elõször – a megyei
közgyûlés alelnöke – köszön-
tötte. Beszédében felidézte a
kormány idõsekkel kapcsola-
tos politikáját, sorolta az elért
eredményeket, amelyek a ma
már idõs embereknek köszön-
hetõek. Elmondta, hogy Zala
megye mindig nagy gondot
fordít az öregekre, ezt bizo-
nyítja, hogy a megyének van
„idõs-stratégiája” is!

Ezt követõen
– a Zala Megyei Idõsügyi Ta-

Pál Attila

Boda László

Elismerés Tekenye Község Önkormányzatának
nács elnöke – az önálló

négy év alatt elért sikereit
méltatta, majd az idõsekért
kifejtett munkáért a Zala Me-
gyei Közgyûlés ,,az Idõsügy
segítéséért” elismerõ oklevelét
adták át pol-
gármesternek. Válaszában a
polgármester köszönetet mon-
dott a nyugdíjasok közösségét
szervezõknek, köztük

, a képviselõtársai-
nak, a rendezvényeket aktívan
segítõ, jóra kapható idõseknek

és a .

Teke-
nye

Tarsoly Robert

Szalay
Csabának

Farkas Gyuláné Gyöngyinek,
Jordanics Lajosné Marianná-
nak közmunkásoknak

Az ünnepi hangulatban az
idõsek nevében a klub vezetõ-
je egy-egy szál virággal köszön-
te meg a képviselõ-testület
idõsbarát munkáját, és kérte,
hogy a jövõbeli képviselõk úgy
gondoljanak az öregekre, hogy
egyszer õk is megöregszenek!

Ezt követõen
alpolgármester vetített képek-
kel illusztrálva felsorolta a falu
közössége által az önállóság el-
sõ négy évében elvégzett mun-
kát, amelyben jelentõs részt

Sinka Imréné

vállaltak az idõsek is. A „hiva-
talos” mûsort a közmunkások
által megtermelt javakból a he-
lyi segítõk által elkészített va-
csora, sütemény és ital kíná-
lása követte, majd a nosz-
talgikus zenére sokan táncra
perdültek, meghazudtolva ko-
rukat. Minden vendég szép
szárazvirág csokorral tért ha-
za, amelyet a közmunkások
neveltek a saját gondozású
kertben.

-tudósító-

Balról Tarsoly Róbert, Boda László és dr. Pál Attila.

A

születésének
211. évfordulója al-
kalmából rendez-
vénysorozatot szer-
vezett a község

és
a

közremû-
ködésével.

A rendezvény-
sorozat elsõ prog-
ramja az október
13-án megtartott, a
környék általános
iskoláinak meghir-
detett versmondó
verseny volt. Két
kategóriát hirdet-
tek a szervezõk:
,,Reformkori köl-
tõk” és ,,Mai köl-
tõk a reformkor

Kehidakus-
tányi Turisztikai
Egyesület Deák Fe-
renc

ön-
kormányzatának

Deák Ferenc Ha-
gyományõrzõ Ala-
pítvány

Megemlékezõ ünnepség Deák Ferenc születésének évfordulóján

eszméirõl” címmel. Kategó-
riánként került ki az elsõ há-

rom helyezett, akik a tárgy-
jutalmakon kívül meghívást

kaptak az október 17-én meg-
rendezésre került megemléke-
zõ mûsorban való szereplésre.
A helyezettek: 1.

(Türjei Szent László
Általános Iskola) 2.

(Deák Ferenc Általános
Iskola Zalaszentgrót) 3.

(Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Deák Ferenc Általános Iskolája
Kehidakustány). 1.
(Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Általános Iskola Gimná-
zium és Kollégium Deák Fe-
renc Általános Iskolája Ke-
hidakustány) 2.
(Zalabéri Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la) 3. (Fazekas
József Általános Iskola Sü-
megcsehi).

A rendezvénysorozat követ-
kezõ mozzanata a település
általános iskola felsõ tagozato-
sai számára megtartott ,,Deák-
nap” volt október 17-én dél-

Adorján Sza-
bolcs

Németh
Fanni

Pap
Rebeka

Pap Eliza

Szép Leila

Söjtöri Sára

elõtt. Ekkor a diákok Deák
életével, korával ismerkedtek,
feladatokat kaptak, rendhagyó
irodalom órát hallottak, majd
abból az idõbõl származó
játékokkal játszottak.

Október 17. Deák Ferenc
születésének dátuma, így a
nap további részében megem-
lékezõ mûsorra invitálták az
érdeklõdõket, valamint a tanu-
lókat, tanárokat.

A mûsor keretében leleple-
zésre került a történelmi em-
lékhelyet jelzõ sztélé is, melyet

polgármester
mellett a meghívott vendégek,

és
, a Deák Ferenc Hagyo-

mányõrzõ Alapítvány kurató-
rium tagjai, Kehidakustány
díszpolgárai lepleztek le.

Az ünnepséget követõen
Kossuth-díjas író-

nõ tartott elõadást Deák Fe-
renc és a politikai kultúra
címmel.

Lázár István

Nógrádi László dr. Magyar
Károly

Jókai Anna

H.K.

A történelmi emlékhelyet jelzõ sztélé.
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Tekenye

Zalaszentgrót

Tarsoly Róbert

– A szentgróti
képviselõség után ad-

1984 és
2010. október 3. kö-
zött vá-
rosrésze volt, a koráb-
bi egyesítés megszün-
tetésével a 2010-es
önkormányzati válasz-
tások napjától önálló
községgé alakult. A te-
lepülés vezetésével a
szavazók az addig a
várost képviselõként
segítõ
bízták meg, aki négy
év után búcsúzik a
polgármesteri szék-
tõl. Ebbõl az apropó-
ból beszélgettünk ve-
le a múltról és a
jövõrõl.

Az önállóvá vált Tekenye elsõ polgármestere volt
Beszélgetés a búcsúzó Tarsoly Róberttel

ta magát a feladat, hogy
Tekenyét vezesse?

– Hogyan sikerült megte-
remteni egy önálló település
alapjait, közösségét?

– A szentgróti testületben
töltött bõ 3 év alatt megtapasz-
taltam, mit jelent az önkor-
mányzati munka, amit ha lel-
kiismeretesen, megfelelõ hoz-
záállással végez az ember, sok
idõt és energiát kíván. Amikor
családi okok miatt ezt a munkát
abba kellett hagynom, úgy gon-
doltam, jó ideig nem lesz kapa-
citásom hasonló megbízatás
elvégzésére. Amikor Tekenye
különválása zöld utat kapott, a
falu jövõjének megalapozása
iránt érzett felelõsség késztetett
arra, hogy összehozzak egy csa-
patot, tagjaival jó fél éven ke-
resztül elõkészítettük az önál-
lóvá válást. Mivel ennek a kez-
deményezése, vezetése is álta-
lam történt, 2010 õszén többen
felkértek, biztattak a polgár-
mesteri tisztségért való indulás-
ra. Sajnos nem akadt olyan je-
lentkezõ, aki az elõkészítésben
végzett munkánkat folytatni kí-
vánta volna, így két út állt elõt-
tem, vagy elvállalom, vagy az
elvégzett munka kárba veszhet.
Bár számomra nehéz volt ez a
négy év, de nem bántam meg.
2010 õszétõl mindenekelõtt egy
stabil mûködés elérése volt a
cél, nem volt tapasztalatunk egy
önálló település vezetésében. A
testületi tagokkal próbáltunk
reális célokat megfogalmazni,
amelyek mellett voltak álmaink
is. A ciklus elején a közel 40
pontos polgármesteri program
jelentette az alapját a település
gazdasági programjának. Teke-
nye fejlõdését a helyi értékekre
és termékekre alapozott turiz-
mus, valamint a városban dolgo-
zó családok számára vonzó la-
kóhely kialakításában láttuk.

– Az Elõkészítõ Bizottság
olyan alapokat biztosított a ké-
sõbbi testület munkájához, ami-

re bizton támaszkodhattunk,
így nem teljesen „zöldfülûként”
csöppentünk a rendszerbe. A
testületi tagoknak a falu érde-
keit szem elõtt tartó, kompro-
misszumra törekvõ hozzáállása
volt az alap, amire polgármes-
terként is mindig számíthattam.
Szinte már legendás a „tekenyei
összefogás”, ami akár egy-egy
nagyobb cél érdekében, de akár
apróbb, köznapi dolgokban is
mindig megnyilvánul, legyen
szó akár az ifjúságról, akár az
idõsebb korosztályról. Ezt a falu
lakóinak ezúton is köszönöm.

– Ezek a programok a „szí-
vem csücskei”. Történetileg a
Pogácsa és Fröccs Fesztivál az
elsõ, amelynek térségi jelentõ-
ségû eseménnyé válását még a
2002-2006-os ciklus részönkor-
mányzata által nyert pályázat
tette lehetõvé. 2007-ben láttuk,
hogy ez jó, így pályázati for-
rásoknak, egyéb támogatások-
nak köszönhetõen évrõl évre
megvalósult, a családok, kikap-
csolódásra vágyók, de elsõsor-
ban a falu közösségének ünne-
pévé vált. A legkedvesebb azon-
ban a NaturAqua Életmódtábor,
aminek az elindítása szintén a
részönkormányzati idõkre nyú-
lik vissza. A gyerekek önfeledt
vidámságát végigkísérni egy
héten keresztül nekünk, szer-
vezõknek, segítõknek is felejt-
hetetlen élmény. A „Tõkétõl a
Pohárig” szõlõhegyi futóverse-
nyünk létszáma idén már meg-
haladta a 200 fõt, a nevezõk a
Dunántúl számos településérõl
érkeznek, versenynaptárukban
elõkelõ helyen szerepel a te-
kenyei helyszín. A hagyomá-
nyos, évekre visszatekintõ múl-
tú tekenyei „márkanevû” prog-
ramok mellett érdemes megem-
líteni a Leader mintaprojekt
keretében megvalósuló tánc-
ház-sorozatot, aminek célja a

– Több program is a telepü-
lés nevéhez kötõdik, hogy ér-
tékeli ezeket?

település kulturális örökségé-
nek feltárása is.

– A település önálló mûkö-
désének, gazdálkodásának meg-
alapozása és folyamatos biztosí-
tása; a testületi munkában az el-
képzelések összehangolása, kö-
zös álláspont kialakítása és kép-
viselete. Ami elõször szemébe
ötlik az itt élõknek és a ritkáb-
ban idelátogatóknak az a meg-
változott, rendezettebb, esztéti-
kusabb falukép. A költségvetés
adta kereteken belül folyama-
tosan pályáztunk, szinte kizáró-
lag pályázati önrészekre költöt-
tünk, így a költségvetésbõl Te-
kenyére jutott forintok jóval
nagyobb értékû beruházásokra
fordítódtak. Példaként említhe-
tõ a csapadékvíz-elvezetés meg-
oldása, a Fecskeház és a Gene-
rációk Háza (befejezése hama-
rosan), valamint a Pusztai út fel-
újítása, ami példaszerû össze-
fogás keretében valósult meg.
Az eredményes Start közmunka
programban végig a lehetõ leg-
több embernek biztosítottunk
munkát. Kapcsolódtunk a moz-
gókönyvtári rendszerhez, meg-

– Mit tart a legnagyobb
eredményeknek az eltelt négy
év alatt?

szerveztük a falugondnoki szol-
gálatot, melyhez egy új Volks-
wagen mikrobuszt szereztünk
be. Nagyon bíztunk a szennyvíz-
hálózat kiépítésére Zalakop-
pány városrészével közösen be-
adott pályázatunkban is, de az
egyelõre sajnos elutasításra ke-
rült. Rengeteg munkánk fekszik
benne, de abban bízunk, hogy
az elkészíttetett tervek, tanul-
mányok és a lakossági megtaka-
rítások a nem túl távoli jövõben
felhasználhatóvá válnak.

– Látom, hogy az eredmé-
nyes mûködéshez, fejlesztéshez
mennyi energiára, idõre van
szüksége egy jó polgármester-
nek. Az én életem úgy alakult,
hogy a család és a munkahely
mellett ezt tiszta lelkiismerettel
nem tudom vállalni. Jól esett a
sok biztatás, hogy folytassam,
de számtalanszor átgondolva,
felelõs döntést hoztam. A vá-
lasztások eredményei alapján
nyugodt vagyok a tekintetben,
hogy a megkezdett munka foly-
tatódni fog, Tekenye lakossága a
fejlõdés mellett kötelezte el
magát.

– Miért döntött úgy, hogy
nem indul a választásokon?

Pataki Balázs

Tarsoly Róbert: – Felelõs döntést hoztam.
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Régen szerveztek már
szüreti felvonulást,

így az Ifjúsági Klub tagjai fe-
jükbe vették, hogy felelevení-
tik az elfeledett hagyományt.
Mozgalmas volt az õsz a tele-
pülésen, így az október 24-én
tartott mulatságot már kicsit
hûvösebb idõjárás fogadta. A
vidám menet végighaladt
Batyk utcáin, s közben

játszott szintetizátoron,
mellette az alkalmi batyki
asszonykórus énekelt.

– A környezõ falvakban si-
keresek a felvonulások, így úgy
gondoltuk, hogy itt is lehetne
tartani. Elõtte nap pogácsát sü-
töttünk, hogy minden kocsira
jusson, mellette a boltból is
kaptunk a szendvicsekhez ke-
nyeret. Négy traktor és a falu-
gondnoki busz mellett Tür-
jérõl is jöttek felvonulók. So-
kan beöltöztünk, így bíró és

Batykon

Dudli
József

Felélesztették a hagyományt
Szüreti felvonulás Batykon

bíróné, férj és feleség is volt a
menetben. Több helyen meg-
álltunk, és felolvastam a közö-
sen írt humoros szöveget, ami-
ben csipkelõdõen foglaltuk
össze a falu híreit. A progra-
mon a batykiak a klubunkat is
támogatták adományaikkal,
melyért cserébe sütemények-
kel kedveskedtünk nekik. Ez-
úton is köszönjük mindenki-
nek a segítséget – mondta a
kisbíró, a szervezõk egyike,

.
A felvonulás után a kultúr-

házban a türjei és a zalabéri
dalkör, majd a helyi asszony-
kórus adta elõ mûsorát. Este
jótékony célú batyusbált tar-
tottak az Ifjúsági Klubban,
melyre szép számmal érkeztek
a falubeliek. A fiatalok már
készülõdnek a karácsonyi mû-
sorra, melyre idén is szere-
tettel várják a lakosságot.

Farkas Eszter

A kisbíró ismertette a falu történéseit.

Az önkormányzati választá-
sokat követõen október 20-án
letette esküjét az új képviselõ-
testület , amely a
jelölések alapján biztos volt,
hogy megújul. A korábbi tes-
tületbõl ketten már nem vállal-
ták a további megbízatást.

már a tanácsi
rendszerben is szerepet vállalt,
majd 24 évig volt képviselõ.

elõbb
polgármesterként, utóbb al-
polgármesterként segítette a
munkát, idén õ sem jelöltette
magát. újravá-
lasztott polgármester mellett
ismét képviselõ lett

, újként

és

Zalabérben

Bangó Sándor

Gérczei Ildikó Ibolya

Zsuppán József

Kiss Al-
bert Körmendy Ma-
rianna, Gergályné Szabó Re-
náta Ilona Horváth Ta-

Megújult testület, munkamegosztás Zalabérben
másné Mónika kapott megbí-
zást a választóktól.

– A választáson három pol-
gármester és tíz képviselõje-
lölt mérettette meg magát. A
képviselõjelölteknél igen szo-
ros verseny alakult ki, a több
ciklusban képviselõként tevé-
kenykedõ Szakály Károly két
szavazattal maradt ki a testü-
letbõl. Köszönjük az eddigi
munkáját és számítunk rá a
késõbbiekben is. Az alakuló
ülésen Kiss Albert iskolaigaz-
gatót választottuk meg alpol-
gármesternek, a képviselõk
közül Körmendy Marianna a
civil szervezet vezetõje és a
kulturális közfoglalkoztatásban
vesz részt. Gergályné Szabó
Renáta Ilonát postásként is-

merhetik a falubeliek, Horváth
Tamásné Mónika már egy ideje
a Közösségi Kert operatív irá-
nyítását végzi – adott tájékoz-
tatást Zsuppán József újravá-
lasztott polgármester, aki a
szavazatok 68 százalékát kapta
meg a választóktól.

A civil életben végzett
munkák alapján alakították ki
az új képviselõ-testület munka-
megosztását is. Körmendy Ma-
rianna és Gergályné Szabó
Renáta Ilona feladata lesz a kö-
zösségi élet szervezése, utóbbi
munkája révén tartja a kapcso-
latot a lakossággal. Horváth
Tamásné Mónika és Zsuppán
József foglalkozik a közmun-
kával, közalkalmazottakkal, te-
lepülésüzemeltetéssel. Kiss Al-
bert és Zsuppán József lesz a
felelõs a közfeladatok szerve-

zéséért és az intézmények ügy-
intézéséért.

A templom felújítása a na-
pokban is zajlik, melyhez a
képviselõ-testület korábban 3
milliós gyorssegéllyel, vala-
mint 1 millió forintos támo-
gatással is hozzájárult. A temp-
lom tetõszerkezete új lécezést,
fóliázást, cserepezést kap, bi-
zonyos helyeken a bádog is ki
lesz cserélve. Rigó Csaba kor-
mánymegbízott és a helyi vál-
lalkozók is felajánlották támo-
gatásukat, így már majdnem
rendelkezésre áll a teljes ösz-
szeg. A lakosság is kiveszi a
részét a munkákból: a közmun-
kások takarítják össze a tetõ-
rõl leszórt elhasznált anya-
gokat, melyeket egy vállalkozó
szállít el.

Pataki Balázs

Körmendy Marianna, Gergályné Szabó Renáta Ilona, Horváth
Tamásné az eskütétel közben.
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Dr. Matus Péter

– 2014. október 16-tól a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának hivatalveze-
tõjeként tevékenykedik. Minek
köszönheti Rigó Csaba kor-
mánymegbízott megtisztelõ
bizalmát e poszt betöltésére?

– Ennek megfelelõen mi-
lyen célokat tûzött ki magá-
nak, mint a földhivatal ve-
zetõje?

– Munkaügy, és most föld-
hivatal. A két terület között
bizonyára fellelhetõek kü-
lönbségek.

szemé-
lyében új vezetõje van a me-
gyei földhivatalnak. Vele be-
szélgettünk.

– Ezt megelõzõen is a Zala
Megyei Kormányhivatalnál dol-
goztam, a Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv Munkaügyi Felügyelõ-
ségét vezettem. Úgy gondo-
lom, hogy az ott elvégzett
munkámnak, illetve hozzáállá-
somnak köszönhetõ a felkérés.

– Mindenképpen szeret-
ném átvilágítani a megyei föld-
hivatal, illetve a járási földhiva-
talok mûködését. Szeretném
átlátni, hogy mely területek
azok, ahol javítani lehet, to-
vábbá át kell nézni a folya-
matokat abból a célból, hogy
hol valósítható meg egysze-
rûsítés, hatékonyabb mûkö-
dés. A kormány programjához
illeszkedve számomra is a leg-
fontosabb cél a gyors ügyinté-
zés, az állampolgárok kiszol-
gálása, tájékoztatása. Nyilván
ez az elkövetkezendõ hónapok
komoly feladata lesz.

Cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása
Interjú dr. Matus Péterrel, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetõjével

– Egymástól távol álló jog-
területekrõl van szó, a két szak-
igazgatási szerv alapvetõen
más jellegû munkát végez és a
szervezeti felépítés is különbö-
zik. Míg elõbbi esetben – az
állampolgárok részére nyújtott
tájékoztató, felvilágosító tevé-
kenységen túl – munkaügyi
ellenõrzés keretében a munka-
vállalók foglalkoztatásának sza-
bályosságát vizsgáltuk, addig a
földhivatali feladatoknál a
szolgáltató jelleg domborodik
ki, mely ingatlanok nyilvántar-
tásában, a változások vezetésé-
ben, a termõföldek védelmé-
ben nyilvánul meg.

– Valóban, és ennek elõz-
ménye az, hogy Magyarorszá-
gon 1994 óta nem vásárolhat
termõföldet külföldi magán-
személy, valamint – akár ma-
gyar – jogi személy sem. A
következõ állomás 2002 volt,
amióta nem lehet termõföldre
új haszonélvezeti szerzõdést
kötni.

– Azért, mert a külföldi
személyek haszonélvezeti szer-
zõdést kötöttek a magyar föld-
tulajdonosokkal, megváltva így
a föld használatát. A 2002 elõtt
kötött ilyen szerzõdések azon-
ban tovább éltek, egészen ez
év májusáig, amikor is hatály-
ba lépett az a tavaly decem-
berben hozott törvény, amely

– És ha már a szakmánál
tartunk: jelentõsen módosult
a termõföldekre alapított ha-
szonélvezeti jogokra vonatko-
zó jogi szabályozás.

– Miért volt szükség ezekre
a szabályokra?

megszüntetett minden olyan
haszonélvezeti szerzõdést, amely
nem közeli hozzátartozók kö-
zött köttetett.

– Ezzel azt szeretnénk el-
érni, hogy a föld a helyben
lakó, földmûvelõ gazdák tulaj-
donába, használatába kerüljön,
és hogy a termõföldet nemzeti
hatáskörben tartsa, összhang-
ban az európai uniós szabályo-
zással. A jogszabály egyik leg-
hangsúlyosabb eleme, hogy
határozottan leszûkíti azoknak
a körét, akik földet szerezhet-
nek Magyarországon. További
cél, hogy kiszûrje a bel- és
külföldi spekulánsokat; a jog-
szabályok igyekeznek megaka-
dályozni, hogy a jogellenesen
kötött szerzõdések a morató-
rium – 2014. május 01. – lejár-
ta után életbe lépjenek.

– Igen, mivel ez által a me-
zõ- és erdõgazdasági földekre
szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határo-
zatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hozzá-
tartozók között létesített ha-
szonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1-
jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A megszûnt jogokat
egy külön eljárás szerint törlik
az ingatlan-nyilvántartásból. A
földhivatalok 2014. október
31. napjáig felhívják a mezõ- és
erdõgazdasági földekre be-
jegyzett haszonélvezeti jogok
(használat joga) természetes
személy jogosultjait a közeli
hozzátartozói jogviszony fenn-
állásáról történõ nyilatkozat-
tételre. A jogi személyek javára
bejegyzett haszonélvezeti jo-
gokat a földhivatal 2014. de-
cember 31. napjáig külön jog-

– Mi tehát a törvény konk-
rét célja?

– Van-e törvénynek bármi-
lyen következménye az eddig
fennálló haszonélvezeti jogok-
ra nézve?

nyilatkozat nélkül, hivatalból
törli az ingatlan-nyilvántar-
tásból.

– A nyilatkozatot a jogo-
sultnak a megküldött forma-
nyomtatványon, annak kitölté-
sével kell megtennie, mégpe-
dig a felhívás kézbesítésétõl
számított 15 napon belül.

– A határidõ esetleges el-
mulasztása miatt legkésõbb
2014. december 31. napjáig
lesz lehetõség igazolással élni,
illetve a mulasztást pótolni, ezt
követõen a földhivatal a ren-
delkezésére álló adatok alap-
ján hivatalból dönt a törlésrõl.

– A nyilatkozatok valóság-
tartalmát a földhivatalok az
anyakönyvvezetõ megkeresé-
sével ellenõrzik. Ha a jogosult
kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy a közeli hozzátartozói
viszony nem áll fenn, vagy ha
fenti jogvesztõ határidõben a
jogosult nem tesz nyilatkoza-
tot, a földhivatal legkésõbb
2015. július 31. napjáig törli a
tulajdoni lapra bejegyzett ha-
szonélvezeti jogot. Természe-
tesen 2015. július 31. napjáig a
jogosult megfelelõ okirati for-
mába foglalt törlési engedélye
alapján is sor kerülhet a tör-
vény alapján megszûnt haszon-
élvezeti jogtörlésére az általá-
nos ingatlan-nyilvántartási sza-
bályok szerint. Felhívjuk tisz-
telt ügyfeleink figyelmét, hogy
a fentiekkel kapcsolatos bár-
milyen kérdés esetén felkeres-
hetik a járási földhivatalok
ügyfélszolgálatait, a szükséges
tájékoztatás érdekében.

– Az elõbbiek szerint csak
a természetes személy jogosul-
taknak kell nyilatkozniuk.
Milyen módon tehetik ezt
meg?

– Ha valaki a fenti határ-
idõben nem tud eleget tenni
kötelezettségének, pótolhatja-
e azt valamilyen módon?

– Mit tesz a földhivatal a
nyilatkozatok alapján?

Dr. Matus Péter: – A termõföldet nemzeti hatáskörben kell

tartani.

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Szentgrót és Vidéke
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Lassan két év telt el az
ügysegédi rendszer bevezeté-
se óta. A

munkatársát,
kérdeztük ed-

digi tapasztalatairól.

Zalaszentgróti Já-
rási Hivatal
Süslecz Petrát

– Mióta lát el ügysegédi
feladatokat?

Négy falu ügysegéde

Feketéné Tarpál Ibolya
Bohár

István
Zalaszentlászlót

má-
jus végi lemondása után

alpolgármester irányí-
totta , aki az
önkormányzati választásokat kö-
vetõen már megválasztott pol-
gármesterként kapott bizalmat.

– Megválasztásom elõtt a
tanácsi rendszerben és több
ciklusban is voltam képviselõ.
Elõször nem szándékoztam in-
dulni, de annyian kértek, hogy
vállaljam, míg végül elfogad-
tam a felkérést. A mezõgazda-
ságban és földmunkákkal fog-
lalkozom, munkám eddig is
sok volt, de ezután még több
lesz. Sokat ezután sem leszek
bent az irodában, inkább meg-
csinálom kint a munkát, akár
meg is mutatom, mit hogyan
kell – mondta Bohár István.

Az október 21-én esküt tett
képviselõ-testület egységes, csa-
patban dolgozva képzelik el a
munkát. Az alakuló ülésen tit-
kos szavazással a korábban
több cikluson a települést

„Próbaidõ” után folytatja Bohár István
Elkezdõdött a faluház felújítása

vezetõ Tóth Imréné kapta meg
a bizalmat az alpolgármesteri
megbízatásra. A falunak kevés
a pénze, de lakossága társadal-
mi munkákkal igyekszik segí-
teni az út- és tetõjavítások
megvalósítását. Az önkormány-
zatnak van fája, így a faluház
fûtése nem probléma, az épü-
let így a programok, látogatók
számára mindig nyitva állhat.

– Nem szorultunk adósság-
konszolidációra, a kárpótlás-
ként kapott 10 millió forintot a
faluházra szeretnénk fordítani.
A tetõszerkezetben és az abla-
koknál beázások vannak, a le-
mezelés pótlása már elkezdõ-
dött, a tetõ után a külsõ festés,
mellékhelyiségek, vizesblok-
kok felújítása, esetleg belsõ
festés valósul majd meg. Az
egész faluházat nem tudjuk fel-
újítani, de legfontosabb teen-
dõket a helyi iparosok bevo-
násával szeretnék elvégezni,
akiknek nem kell útiköltséget
fizetni és az õ foglalkoztatá-

sukkal helyben marad a pénz.
Szeretnénk a saját és hegyi
útjainkat, faluházunkat, játszó-
terünket társadalmi munkával
folyamatosan karban tartani.
Az üresen álló iskolaépületet
pályázati támogatással idõsek
otthonának alakítanánk át –
fejtette ki a polgármester.

A faluházban tervezett kö-
vetkezõ program alatt még zaj-
lanak a munkálatok, november
23-án 14 órakor idõsek napját
tartanak, amelyhez a képvise-
lõ-testület tagjai személyesen
adják át a falubelieknek a meg-
hívókat. A Makovecz Imre által
tervezett épület jövõre lesz a
harminc éves, amire be szeret-

nék fejezni a felújításokat, a
jubileumot március elsején
egy népdalkör találkozóval ün-
nepelnek meg.

Zalaszentlászló lakosai már
lassacskán 30 éve tartják a kap-
csolatot francia testvértelepü-
lésükkel, a Párizstól 180 kilo-
méterre fekvõ

-vel. Legutóbb a Zalaszent-
lászlóról és Zalaszentgrótról
verbuválódott csapat vendé-
geskedett Franciaországban,
október 31-tõl három hétig
uniós pályázat részeként fran-
cia diákok gyakorlatoznak napi
hét órában a zalaszentlászlói
konyhán.

Manneville sur
Risle

Pataki Balázs

A jubileumra mindent szeretnének helyreállítani az épületen.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal Zalaszentgróti Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendelt-
ségén 2013. november 01-tõl
TÁMOP 2.1.6. ügyintézõként
dolgoztam, majd 2014. június
1-tól a Hatósági Osztályra ke-
rültem, ahol hatósági ügyin-
tézõként végzem munkámat.
A Zala Megyei Kormányhi-
vatal Zalaszentgróti Járási
Hivatala Hatósági Osztályá-
nak ügyintézõjeként 2014.
szeptember 1-tõl ügysegédi
feladatokat is ellátok. Ezt a
feladatkörömet heti 2 alka-
lommal, hétfõ és keddi na-
pokon teljesítem.

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal Zalaszentgróti Járási
Hivatal Hatósági Osztályán

– Mely települések tartoz-
nak Önhöz?

dolgozó hatósági ügyintézõk
összesen 15 településen vég-
zik ügysegédi feladatukat. A
15 települést 3 ügysegéd kö-
zött osztották fel. Hatósági
ügyintézõként 2014. szep-
tember 1-tõl látok el a hoz-
zám tartozó településeken
ügysegédi feladatokat. Hétfõi
napokon Óhidon 8.20-10.00-
ig, Mihályfán 10.10-11.00-ig és
Szalapán 11.10-12.00-ig tar-
tózkodom. 2014. október 29-
tõl Tekenye településsel bõ-
vült az általam ellátott köz-
ségek száma, ahol kedden-
ként 8.00-9.00-ig segítek az
ügyfelek hatósági ügyeinek
intézésében.

– Települési ügysegéd-
ként a járási hivatal hatás-
körébe tartozó ügyekben tá-
jékoztatást nyújtok az ügy-
feleknek, biztosítom a szük-

– Melyek azok az ügytí-
pusok, amelyekkel leggyak-
rabban felkeresik?

séges nyomtatványokat és se-
gítséget nyújtok azok kitöl-
tésében, illetve az illetékes
szervek felé történõ továbbí-
tásban. A személyesen megje-
lenõ ügyfelek többsége elsõ-
sorban a szociális hatósági
ügyek intézésében kér segít-
séget, fõként a közgyógyellá-
tásra való jogosultság, vala-
mint az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság
ügyében.

– Ügyfeleink között min-
den korosztály megtalálható,
azonban legfõképp az 50 év
felettiek keresnek fel kérdé-
seikkel. Az idõsebb korosz-
tály sok esetben más jellegû
feladatokban is kéri a segít-
ségemet, nyomtatványok ki-
töltésében, valamint az inter-
netes felületen való tájékozó-
dásban is.

– Mely korosztály veszi
leginkább igénybe az ügyse-
gédi szolgáltatást?
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A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos be-
tegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot gya-
korló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a ma-
gyarországi betegellátás biztonságosabbá tétele érdekében.

Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a bete-
gek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk
arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, ve-
szélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap mint nap a gyó-
gyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában
véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy apró figyelmetlenség,
ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egész-
ségügyi szakemberek ezek alapján olyan mûködési szabályo-
kat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a
gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek
elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködé-
sét is elõsegítik.

A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt szer-
zõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók több
figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékoztatására,
oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak az állapo-
táról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal
együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kór-
házba kerülõ betegek jelentõs része sokszor a rosszul szedett
vagy nem beszedett gyógyszerek miatt szorul ellátásra. A BEL-
LA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigiek-
nél nagyobb figyelmet fordítanak a betegekre. Ennek jelentõ-
sége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következ-
tében elkerülhetõek pl. azok a kockázatok, amik az együtt sze-
dett gyógyszerek, vagy rosszul alkalmazott szerek követ-
keztében léphetnek fel.

A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve pél-
dául a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukor-
betegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók, a
gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni.
Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók felis-
merjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket, hiszen a
szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze
is biztonságosabbá válik.

A program (TÁMOP - 6.2.5./A) uniós támogatásból a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet koordinációjával valósul meg.

Szabályozó rendszer született a
betegellátók mindennapi munkájának

megkönnyítése, a nagyobb
betegbiztonság érdekében

2014. szeptember 20-21-én
a WUKF Karate Világszövetség
Kolozsvárott rendezte meg 5.
Európa Kupáját. A karatékák
küzdelemben és formagyakor-
latban mérték össze tudásukat.

Ezen a rangos nemzetközi
versenyen 10 ország, 52 nem-
zeti karate egyesülete 348 ver-
senyzõje nevezett, köztük a

két versenyzõje, a kehi-
dakustányi és a
zalaszentgróti

Eszter küzdelemben volt
eredményes, hiszen a 18 év
feletti korcsoportban a nagyon
elõkelõ harmadik helyezést
érte el. Eredménye bíztató,
hiszen a magyar válogatott
tagjaként indul a lengyelor-
szági Szczecinben megrende-
zésre kerülõ karate világbaj-
nokságon.

Zalaszentgróti Karate Egye-

sület

Török Eszter

Kapocsi Bence.

Karate sikerek
Bence formagyakorlatban

7. helyezést ért el, ami nagyon
bíztató, hiszen több mint 20
induló volt csoportjában.

2014. szeptember 28-án a
Terrorelhárítási Központ a Bu-
dapesti SYMA csarnokban ren-
dezte meg a 2014. évi Küzdõ-
sport és Budo gálát. A gálán a
Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság karate csapata is in-
dult. A hat fõs csapat négy
tagja a Zalaszentgróti Karate
Egyesületben gyakorol.

A rendõrök kimagasló tel-
jesítményt nyújtottak, hiszen

küzdelemben
és formagyakorlatban egyaránt
3. helyen végzett,
küzdelemben 2.,

küzdelemben szintén 2.,
míg felkészítõjük,

formagyakorlatban 3.
helyezést ért el.

Balázs Bianka

Sági Dávid

Kozma Ist-

ván

Komáromy

József

A zalai rendõrcsapat.

Török Eszter és Kapocsi Bence Komáromy József edzõvel.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p
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Farkas Zsolt
Sümegcsehi

Sziva Eri-
ka Ildikónak

dr. Juhász
Sándor

– Milyen formában talál-
kozhattak eddig Önnel a fa-
lubeliek?

két cikluson
át volt polgármes-
tere, a lakosság az október 12-
én tartott önkormányzati vá-
lasztásokon ezúttal

szavazott bizal-
mat, aki a voksok 67 százalékát
szerezte meg. Az új polgármes-
ter a fõiskolán gazdasági mér-
nökként szerzett diplomát,
banki területen dolgozott, har-
madik gyermeke megszületé-
sét követõen férje,

háziorvosi vállalkozá-
sát segítette.

– 2011-ben költöztünk csa-
ládunkkal a településre. Fér-
jem révén is gyakran találko-
zom a helybeliekkel. A gyerme-
keink által bekapcsolódtam a
bölcsõdei, óvodai és iskolai
életbe. Kézmûves és barkács

„Költségtakarékosak, hatékonyak szeretnénk lenni”
Új polgármester és testület Sümegcsehiben

foglalkozásokat, úszásoktatást
szervezek, részt veszek az idõ-
sek napján, a családi napon,
ingyenes nõgyógyászati szû-
rést szervezek a praxisban
bejelentkezett hölgyeknek, a
falu tehát minden korosztályá-
val felvettem a kapcsolatot.

– Megismertük és megsze-
rettük Sümegcsehit. Vannak
olyan dolgok, amik a helybe-
lieknek is újdonságok. Például
többen nem tudták, hogy ki-
halása elõtt a kendermagos
tyúk utolsó példányát innen
sikerült visszahonosítania a
Gödöllõi Egyetemnek. Az sem
köztudott, hogy él a falunkban
egy meseíró és egyik idõs
asszonyunk verseket ír.

– Mennyire sikerült ennyi
idõ alatt megismerni a te-
lepülést?

– Eddig nem vett részt az
önkormányzat munkájában?

– A hivatali munkában nem
vettem részt, tisztséget nem
töltöttem be. A falu felkérésé-
nek eleget téve vállaltam el a
jelöltséget, mert érzek magam-
ban annyi ambíciót, hogy el-
képzeléseimet megvalósítsam.
A gazdasági téren otthonosan
mozgok, a bankban csoportve-
zetõ feladatkörben dolgoztam,
tudom, hogyan lehet az embe-
reket hatékony munkára moti-
válni. Alpolgármesternek Bor-
si Károlyt választottuk meg,
mindketten társadalmi meg-
bízatásban látjuk el a munkát.
Tudjuk, hogy milyen a költ-
ségvetés, ezzel a gesztussal is
költségtakarékosak szeretnénk
lenni.

– Négy kategóriába csopor-
tosítottuk a célokat, vannak fon-
tosabb feladatok, melyek szin-
te semmibe se kerülnek. Ilyen
például a
honlap rendbetétele, hogy in-
formációkban bõvelkedõ oldal
legyen. Szeretnénk megcsinál-

– Milyen célokat fogalmaz-
tak meg az alakuló ülésen?

www.sumegcsehi.hu

tatni az önkormányzat gyalog-
hídját. A csatornázás, szenny-
vízelvezetés kiépítése nem megy
önerõbõl, ezekre pályázati tá-
mogatást szeretnénk nyerni. A
közmunkaprogramot úgy kí-
vánjuk kibõvíteni, hogy abban
a hölgyek is lehetõséghez jus-
sanak. Az iskola fejlõdése szem-
pontjából fontosnak tartjuk a
jövõben testvériskolai kapcso-
latok kialakítását, a gyerekek
néptánc oktatásának újraindí-
tását. Lassan itt az advent, de-
cember 20-a körül idõsek ka-
rácsonyát tartunk. A faluban
nagy az összetartás, ami jelen-
tõs értéke egy ekkora közös-
ségnek. A szavazók a teljes
testületet kicserélték, az új ta-
gokból egy nagyon aktív csa-
patot szeretnék létrehozni. A
gyermeknevelés mellett tovább-
ra is ellátom a mindennapi te-
endõim, de polgármesterként
sürgõs dolgokkal kapcsolat-
ban bármikor hívhatnak, de
hetente két alkalommal foga-
dóórát is tartok.

Pataki Balázs

Sziva Erika: – Sok ismeretlen kincse van Sümegcsehinek.

Megemlékezõ mûsort tar-
tottak az 1956-os forradalom
hõseinek emlékére a

. A szervezõk, a

és az önkormányzat szín-
vonalas és egyben megható
programot állítottak össze.

közremûkö-
désével képes bemutatóval
egybekötött gondolatok hang-
zottak el '56-ról.

A helyi általános iskola
diákja a forradalom mozzana-
tait elevenítették fel színpadi

kehida-
kustányi Deák Ferenc Kultu-
rális Rendezvény és Közösségi
Házban Kehi-
dakustányi Turisztikai Egye-
sület

Gergely János

1956-os megemlékezés Kehidakustányban

produkciójukban. Ezt követõ-
en mécsesekbõl kirakott 56-os
szám lángjait gyújtották meg a
jelenlévõk a megemlékezés je-
gyében. A forradalom és sza-
badságharc versei mellett kis-
filmek és dalok hangzottak el
az ünnepnek tisztelegve. A
mûsort követõen a megjelent
vendégek kivonultak a temp-
lomkertben lévõ emlékûmhöz,
ahol plébános
mondott pár gondolatot, majd

polgármesterrel
elhelyezték a megemlékezés
koszorúját.

Koltai Artúr

Lázár István

H.K.

Kigyúlnak a megemlékezés fényei….
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Négyesmentes állományból,

25-30 kg-os

eladók.

süldõk

Ár: 700 Ft/kg.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Villanyszerelés,
Villanybojler javítás,

Érintésvédelmi
felülvizsgálat

Tóth Róbert
Villanyszerelõ mester

Tel: 06 30 3100 758

Batyk:

Kehidakustány:

Pakod:

Sümegcsehi:

Tekenye:

Türje:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Adorján Pé-
ter Géza.

Csordás Imre
Jánosné, Egyedné Varga Kata-
lin, Horváth Tamás, Iszály
Tünde.

Lázár István.
Bóbics József

László, Horváth Ferencné,
Horváth Zoltán, Kutnyák Má-
rió Ferenc, Németh Fe-
rencné, Schulcz Béláné.

Halek László.
Borostyán La-

jos, Némethné Tarsoly Gyön-
gyi, Németh Róbert, Vizvári
Ottó János.

Sziva Erika
Ildikó.

Borsi Károly,
Gergely Irén, Némethné Cse-
rép Erzsébet, Pap Jánosné.

Sinka Imréné.
Dézsenyi Me-

linda Mária, Kiss András,
Márton Lajos, Tarsoly Róbert.

Nagy Fe-
renc László.

Köllisné Bu-
bernik Andrea Valéria, Ko-

vács László, Nagyné Szabó
Éva, Pacsi Krisztián, Szabó
István, Székely Júlia.

Zsuppán
József.

Gergályné Sza-
bó Renáta Ilona, Horváth Ta-
másné, Kiss Albert, Kör-
mendy Marianna.

Nagy Lász-
lóné.

Gellén Krisz-
tián, Gondos József, Németh
József, Rétiné Végh Katalin
Mária, Sabjánné Gondos
Beáta, Vajda Ildikó Beáta.

Baracskai
József (Szentgrót Most).

Balogh Gá-
bor, Beke László Ferenc (Fi-
desz-KDNP), Gelencsér Ist-
ván (Fidesz-KDNP), Kovács
László, Takács Tibor (Szent-
grót Most), dr. Tihanyi Ottó
László (Fidesz-KDNP), Vári
Mária (Szentgrót Most), Ve-
ress János (Fidesz-KDNP).

Bohár Ist-
ván László.

Bóbics Lajos,
Bodor Ferenc József, Eichin-
ger Lajos Ferenc, Tóth Im-
réné.

Zalabér:

Zalacsány:

Zalaszentgrót:

Zalaszentlászló:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Választás után…
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