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Karácsony: szívünk jászola
Ólomcsönd. Künn levél se
rezdül, s mintha valaki egy
nagy korongecsettel bemeszelte volna az eget, a színek szürke ködpaplan alatt alszanak.
Kopasz bodzabokron tollait
felborzolt verébcsapat didereg, s álmodja vissza a nyarat.
A naptárban fogy a december. Sorra gyúlnak az adventi
koszorún a gyertyák, mintegy
jeladásként, hogy közeleg a
karácsony. Karácsony? De hát
mi is a karácsony? Három méteres felcicomázott fenyõ a
szobánk sarkában? Csilli-villi
fényfüzérek végtelen lánca a
város fõutcáján? Karácsonyi
akció a Tescóban? Kötött sap-

ka és sál, pulóver, nyakkendõ
vagy éppen okostelefon elrejtve a szekrény mélyén? Rántott
hal, töltött pulyka, bejgli és mézes puszedli az ünnepi asztalon?
Ez lenne a karácsony? Nem.
A karácsony a Kisjézusnak, a
világ megváltójának születésnapja. Kétezer éve múlt már
annak a misztikus éjszakának,
amikor Betlehemben, egy városszéli rongyos istállóban
megszületett az Isten Fia.
„Nem ragyogó fény közt született” – amint a karácsonyi ének szól róla, hanem a
városból kitagadottan, barmok hálóhelyén hozta világra
(Folytatás a 2. oldalon)

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás minden csütörtökön 14 órától.
Idõpont egyeztetés személyesen vagy telefonon.
Januárban a hirdetés felmutatójának a szemüvegkeret árából

50%-ot elengedek.
AKCIÓ!
CooperVision kontaktlencsék diákigazolványra

20% kedvezménnyel kaphatók.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely!
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

A szerzõ illusztrációja.
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Programok és számvetés Tekenyén
November 29-én idõsek töltötték meg ismét a kultúrházat
Tekenyén. A helybéli gyerekek
verssel, dalokkal és jelenetekkel szórakoztatták a megjelenteket. Ezt követõen a Hévízi Új
Színpad fellépését követte vastaps, a dalok és táncok sikert
arattak. Muhari Mária iparmûvész és Hideg Gyuláné pedagógus segítségével helyben
készített falevél mintájú kiégetett agyag gyertyatartót örömmel vették át a falu öregjei,
majd vidám beszélgetéssel folytatódott az este.
A Mikulás december 4-én
látogatta meg a gyerekeket,
akik dalokkal, versekkel köszöntötték és köszönték meg a
csomagokat. Az estét jó hangulatú kézmûves-foglalkozással folytatták, szülõk és felnõttek egyaránt. A karácsony
elõtti kézmûves foglalkozásra
december 18-án 17 órakor találkoznak ismét.

Karácsonyvárásra hagyományosan a Hõskertben felállított
gyertya körül gyûlnek össze a
lakosok Advent vasárnapjain.
Az ünnepi gyertyagyújtást kellemes hangulatú beszélgetések
követik, üdítõvel, forralt borral
és házi készítésû süteményekkel. A harmadik vasárnapot
Kiss Zoltán élménybeszámolója zárta, fényképeket osztott
meg a figyelmes hallgatósággal
a Betlehemben tett kirándulásról.
A pásztorjátékra lelkesen
készülnek a fiatalok; a misével
egybekötött ünnepi mûsor
december 24-én 15 órakor lesz
a templomban.
Az év vége kicsit a számvetés ideje is. A folyamatban lévõ
munkák befejezése, a pályázatok lezárása történik:
– A TÁMOP 6.1.2 pályázat
sikeres programokkal, rendezvénysorozatokkal és eszközök
vásárlásával állt a lakosság ren-

Köszöntötték az idõseket…

Karácsony: szívünk jászola
(Folytatás az 1. oldalról)
édesanyja, a Szent Szûz. Nem
fogadta kandalló melegen lobbanó lángja, a bekötött jószágok testmeleg párája vette
csak el valamennyire a külsõ
sötétség leple alatt beólálkodó
fagy erejét. Így született meg a
legnagyobb király, a mindenség urának, a világ teremtõjének egyszülött fia.
Mi hát a karácsony? A haszontalan csillogás, a javak
birtoklásának múlhatatlan vágya és egyúttal múló öröme?
Nem. A karácsony szívünk jászola. Szeretet-szalmaszálak ezrébõl vackolt nyughely, ahová
befogadjuk a Megváltót, a
számtalan bûnünktõl vacogó
Kisjézust. Karácsony éjszakáján, amikor a szél szétosztja az
éjféli misére hívó harangszót a

Elkészült a ravatalozó feljárójának térkövezése.
delkezésére az elmúlt év folyamán.
– A Generációk Háza nyílászáró cserével, felújított fürdõvel, meszelt és parkettázott helyiségekkel várja a látogatókat.
– Az adósságkonszolidációban kapott keretbõl megvalósult nyílászáró cserék a kultúrház szigetelését javították, a
járda és a település rendezési
terv pedig elõkészületben van
a közeljövõ feladataként.
házak fölött, legyen készen
szívünk jászola. Hogy megérezzük, hogy megtudjuk: mi is a
karácsony.
f.l.

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!

– A közmunkaprogramon
belül elkészült a kemence építménye és a ravatalozó feljárójának térkövezése. A helyi segítõk közül szeretnénk kiemelni,
megköszönni Mohari Jani munkáját és ezúton is jó egészséget
kívánunk neki!
Békés boldog karácsonyt
és sikeres új évet kívánunk
minden kedves lakosnak!
Tekenye Község
Önkormányzata

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

www.zalatajkiado.hu
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Sikeres önkormányzatok kormányhivatali támogatással
„Együttmûködés kormányhivatal és önkormányzat között a még sikeresebb Zala
megyéért.” – fogalmazott Rigó
Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, amikor a nemrégiben
sikeresen lezajlott önkormányzati képzésrõl kérdeztük.
Közel 1300 önkormányzati
képviselõnek és polgármesternek tartott képzést a Zala
Megyei Kormányhivatal 2014.
november vége és december
eleje közötti idõszakban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
az önkormányzati képviselõ
eskütételét követõen három
hónapon belül köteles részt
venni az illetékes kormányhivatal által szervezett képzésen.
A Zala Megyei Kormányhivatal
október végén, november
elején kezdte meg a szükséges intézkedések megtételét
a Miniszterelnökség részére
megküldött képzési terv alapján. Errõl és a részletekrõl
beszélgettünk Rigó Csabával,

Közel 1300 önkormányzati képviselõnek és polgármesternek
tartott képzést a Zala Megyei Kormányhivatal.
Zala megye kormánymegbízottjával.
– Az októberben lezajlott
helyi önkormányzati választások során a választópolgárok újra bizalmat szavaztak
az önkormányzati képviselõknek és polgármestereknek
a helyi közösség életének
irányítására.
– Igen, ez
nagy felelõsség
és komoly kihívásoknak kell
megfelelniük a
korábbi négy
helyett immár
öt év során.
– Mindez
valóban kihí-

vás számukra, ha Zala különleges aprófalvas jellegét
tekintjük?
– Kevés megyében állít a
polgármesterek és képviselõk
elé az elaprózódott településszerkezet nagy kihívást, de Zala
ezek közé tartozik. Kiemelkedõen fontosnak tartom a kistelepüléseink, községeink és városaink nem csupán gördülékeny mûködését, hanem építését is.
– Milyen konkrét lépésekkel nyújt támogatást a problémamentes mûködéshez a
Zala Megyei Kormányhivatal?
– A képviselõi munka során jelentkezõ feladatok minél
magasabb szintû ellátásához a

Befektetés a jövõbe!

Zala Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,
Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525
E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu
Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,
vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Zala Megyei Kormányhivatal a
Mötv. fõbb rendelkezéseinek
áttekintésén keresztül kívánt
hozzájárulni a képzések lebonyolításával. Ennek alapját egy
tananyag képezte, amely a Belügyminisztérium által készített
Nagy önkormányzati kézikönyvre épült.
– Milyen kérdéseket boncolgattak a képzési napokon?
– A hallgatóság olyan témákról kapott széleskörû tájékoztatást kormányhivatalunk
kollégáitól, mint például a képviselõ-testület és a bizottságok
mûködése, a hivatalok és társulások jellemzõi, a képviselõi
jogok és kötelezettségek, valamint az önkormányzati feladatok és gazdálkodás. A szükséges segédanyagokat a Belügyminisztérium
állította
össze. A Miniszterelnökség útmutatása szerint a képzési nap
zárásaként a személyiségi jogok tiszteletben tartásával,
egy kérdéssor kitöltésével adhattak számot tudásukról a
résztvevõk. Valamennyi önkormányzati képviselõ és polgármester, aki részt vett a képzésen, és kitöltve leadta a
kérdõívet, tanúsítványt kap a
részvételrõl.
– Hány fõt hívtak meg és
mekkora volt a részvételi
arány a képzéssorozaton?
– A kormányhivatal a képzést négy alkalommal bonyolította le a megye valamennyi
önkormányzati képviselõje részére, az összesen meghívott
1040 fõ számára. Ebbõl 993 fõ
vett részt a járásonkénti bontásban lebonyolított képzésen.
Ennek értelmében 95,5%-os
részvételi arányról beszélhetünk – polgármesterek nélkül
– amely elégedettségre ad
okot. 2 fõ kérelmezte, hogy
más megyében teljesíthesse a
képzést, amelyhez segítséget
nyújtottunk. A képzést a polgármesterek részére is felajánlottuk: a meghívott 258 fõ
polgármester közül 135 fõ
jelent meg az oktatáson,
amely 52,3%-os részvételi
arányt mutat.
– Összegezve kijelenthetjük azt, hogy a képzés megalapozta a következõ 5 év
szakmai munkáját?
– Örömmel mondhatom,
hogy a visszajelzések alapján
ez kijelenthetõ. A kormányhivatal a képzések után is minden segítséget megad a jövõben ahhoz, hogy a választott
tisztségviselõk legjobb tudásuk szerint, a jogszabályokat
betartva szolgálhassák településüket. Célunk továbbra is a
hatékony együttmûködés elõsegítése a kormányhivatal és
az önkormányzatok között, egy
még sikeresebb Zala megyéért.
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A hévízi gyógyászatot és a térséget mutatták be

Makkay Lilla tájékoztatja a résztvevõket.
Hévíz fõszereplésével tartott gyógyturisztikai bemutatót december 7-9. között
Stockholmban a stockholmi
Magyar Nagykövetség.
A nagykövetség meghívására Hévíz városát Papp Gábor
polgármester, Kepli József János alpolgármester és Sallai
Istvánné dr. Homoky Mária, a
hévíz Szent András reumakórház reumatológus fõorvosa
képviselte.
Makkay Lilla nagykövet
asszony meghívójában úgy fogalmazott: célközönségként azokat az utazásszervezõket, egészségbiztosítási szakembereket,
szakorvos-csoportokat és páciens-érdekvédelmi szervezeteket hívták meg, akik szakmai
study tourokat szerveznek, illetve arról dönthetnek, hogy
egy-egy kezelést Svédországon kívül kedvezõ feltételek
mellett finanszírozzanak betegeiknek.
A magyar gyógyvíz-kincs és
a hozzá kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások, kiegészülve a turisztikai lehetõségekkel,
gasztronómiával, kultúrával komoly vonzerõt tudnak kifejteni, ha megfelelõ módon mutatják be a közönségnek. Ennek érdekében a hagyományos
turisztikai kedvcsinálók (kisfilm, plakátok, prospektusok,
fotók) mellett orvosi/balneológusi prezentációra is sor került, utóbbit fõorvos asszony
mutatta be. Papp Gábor és
Kepli József János Hévíz városáról tartott elõadást, Székely György, a Magyar Turizmus Zrt. észak-európai piacokért felelõs külképviselõje pedig hazánk egészségturisztikai
jelentõségérõl beszélt.

– A skandináv térséggel kialakítandó turisztikai kapcsolatot erõsítheti, hogy április
végétõl a skandináv országok
vezetõ légitársasága, a Scandinavian Airlines (SAS) heti több
alkalommal indít járatot Stockholm és Budapest között, ami
a Hévízre való eljutást is megkönnyíti. Emellett elképzelhetõ, hogy a Prága és a HévízBalaton Airport között az idei
szezonban minössze hetente
egyszer közlekedõ cseh járat is
gyakrabban jár majd. Ez egyrészt kiváló átszállási lehetõ-

séget biztosít a Skandináviából
hozzánk utazók számára, másrészt jobban alkalmazkodik a
cseh vendégek utazási szokásaihoz, õk ugyanis jellemzõen 3-4 napot töltenek, egy
helyen – mondja Papp Gábor
polgármester.
A fogadtatás kedvezõ volt,
az eredmények a városvezetõ
szerint már jövõre realizálódhatnak. Márciusban pedig egy
norvég prezentációsorozattal
összekötve Göteborgban és
több svéd vidéki városban is
bemutatkozik Hévíz.
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A Zalamenti Vadász Klub története

Könyvbemutató a Hotel Corvinusban
Lassan 20 éves lesz a zalabéri székhelyû Zalamenti
Vadász Klub. Ebbõl az alkalomból egy gazdagon illusztrált könyv jelent meg, aminek
ünnepélyes bemutatójára decemberben 12-én került sor
Zalaszentgróton, a Hotel Corvinusban.
– A klub történetét részletesen feldolgozza a kötet,
ugyanakkor bemutatja a vadászterület növény- és állatvilágát. A könyv szerzõje a
klub egyik ügyvezetõ elnöke,
Badacsonyi Lajos – mondta
lapunknak Halász Béla klubelnök, aki hozzátette, hogy
a másik ügyvezetõ Bálint
László.
A Zalabéri Zalamenti Vadászklub Képes Krónikája címû kötet bemutatóján a vadásztársaság tagjain kívül részt
vettek a térség polgármesterei:
Baracskai József (Zalaszentgrót), Adorján Péter (Batyk),

Marton András (Zalavég), Halek László (Pakod), továbbá
Gyõrvári Attila megyei fõvadász, Lázár Attila, a Zala Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati Osztályának vezetõje és
Hopp Tamás, a Zalai Gímszarvasért Alapítvány kuratóriumának elnöke.
– A krónika nem pályázik
fotómûvészeti babérokra, de
megörökít jellegzetes pillanatokat vadászatainkról, közösségi életünkrõl, vadászterületünkrõl, növényritkaságainkról, 215 fényképen. Nem pályázik irodalmi elismerésre, de
bemutatja a vadászterületünkhöz kapcsolódó kevésbé ismert, ugyanakkor megõrzésre
méltó történeteket. Nem pályázik tudományos-statisztikai
érdemekre, de rögzíti az idõszak zalabéri vadászatainak jellemzõ adatait – fogalmazott
Badacsonyi Lajos.

Sokan eljöttek a könyvbemutatóra.

Stílszerû, alkalomhoz illõ volt a hangulat.

Balról jobbra: Bálint László, Badacsonyi Lajos, Kiss János
zalabéri plébános és Halász Béla.
Fotók: Kovács György

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

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090
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• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel
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Babakötvény átadás Zalacsányban
Minden településen fontos,
hogy a lakosság fiatalodjon, s
mellette a gyerekek helyi élményekben gazdagodva nevelkedjenek, kötõdjenek szülõfalujukhoz. Ezen törekvés jegyében döntött Zalacsány önkormányzata szeptemberi rendeletében arról, hogy a település
azon újszülöttjei részére babakötvényt adományoz, akiknek
szülei Zalacsányban élõ, állandó lakcímmel rendelkezõ
lakosok.
– A babakötvény összesen
80 ezer forintos támogatást jelent, melyet három alkalommal, részletekben adunk át. Az
elsõ résznek számító 30 ezer
forintot minden év decemberében adjuk át az elõtte lévõ
idõszakban született babák
szüleinek. A helyi óvodába
való beiratkozáskor 20 ezer forintot, az iskolába történõ belépéskor 30 ezer forintot
adunk. Ezzel a gesztussal szeretnénk elérni, hogy az állandó lakosságszám növekedjen,
illetve az itt élõk az intézményeinkbe járassák a gyerekeiket, biztosítva ott a megfelelõ létszámot – árulta el Nagy
Lászlóné polgármester.
Az elsõ átadásra december
4-én délelõtt négy család gyermekeit várták, ahol ünnepség
keretében egy csokor virággal
köszöntötték az édesanyákat, a
gyermekek egy plüssmaci kísé-

retében kapták meg a babakötvényt. A községháza dísztermében Badacsonyi Tamás és lánya Badacsonyi Julianna,
Soós Krisztián és fia Soós
Bence, Németh Edina és fia,
Kardos Ármin vette át az
elismerést, melyet a betegség
miatt távolmaradó Kardos Szabolcs és Miskolci Kinga gyermeke, Kardos Áron is megkap.
A tõsgyökeres és Zalacsányban
letelepedett családok meglepetten és meghatódva fogadták a nemes gesztust, melyek
egy aprócska alapot adnak
gyermekeik jövõjének.
Pataki Balázs
A helyszínen három család volt jelen.

Soósné Nagy Adrienn Nagy
Lászlónétól vette át a kötvényt.

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

Megváltozott az okmányirodák és kormányablakok nyitva tartása.
Tájékoztatásul közöljük a lap megjelenési körzetéhez tartozó
irodák, kormányablakok ügyfélfogadási rendjét.
Okmányiroda/kormányablak

Cím

Tel/Fax

Ügyfélfogadási rend

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaszentgróti Okmányiroda

8790 Zalaszentgrót,
Dózsa György u. 1.

Tel: (83) 562-977,
(83) 562-966,
(83) 562-967,
Fax: (83) 562-058,

Hétfõ 8 -15 , Kedd 8 -18
Szerdán az ügyfélfogadás szünetel!
00
00
Csütörtök 8 -15
00
00
Péntek 8 -12

Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatal
Keszthelyi
Okmányiroda

8360 Keszthely,
Kossuth L. u. 42.

Tel: (83) 505-197,
Fax: (83) 505-181,

Hétfõ 8 -18 , Kedd 8 -15
00
00
Szerda 8 -18
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
00
00
Péntek 8 -12

Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatal
Hévízi Kormányablak

8380 Hévíz,
Kossuth Lajos u. 1.

Tel: (83) 500-807,
Fax: (83) 500-808,

Hétfõ 7 -17
00
30
Kedd - Szerda 8 -16
00
00
Csütörtök 8 -18
00
30
Péntek 8 -16

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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Várakozás jegyében Kehidakustány
Kehidakustány is készül az
ünnepre! Az adventi készülõdés jegyében novemberben
kézmûves estre invitálták az
érdeklõdõket. Kézzel készített
adventi koszorúkat, asztali és
ajtó díszeket készítettek a
megjelentek.
November 30-ra, advent elsõ vasárnapjára elkészült a település betleheme, melyet a
várakozás idõszakában egyre
többen tekintenek meg.
,,Advent harmadik vasárnapja, örömvasárnap; a várakozás hosszú heteinek a
közepén egyszerre fellobban
az öröm fénye, elõvételezve a
várakozás boldog beteljesülését. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézus megszületésével ad a várakozóknak Karácsonykor.

Betlehemünkben is vasárnapról vasárnapra növekszik
a fény, egyre jobban megvilágítva az ünnepkör szereplõit.
Hogy végre az örömvasárnapon teljes pompájában láthassuk a fény, az öröm, a szeretet
megszületését.”
Ennek szellemében december 14-én, örömvasárnap került sor a betlehem avató rendezvényre, ahol a település
óvodásai és általános iskolásai karácsonyi hangulatot
idézõ pásztorjátékkal kedveskedtek.
Az óvodásokat az óvónõk
és dajkák terelgették a színpadon, míg az iskola 3-4.-es tanulóit Pozsonyi Viktória hitoktató készítette fel.
Gergely János ünnepi versekbõl összeállított, képekkel
illusztrált elõadása gazdagította a programot.

Az általános iskolások elõadásának pillanatképe.
Koltai Artúr atya rövid
megemlékezõ szavaira gyúltak
ki a fények a betlehemben,
majd forró tea és sütemény
várta a megjelenteket.

A rendezvényeket a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és Kehidakustány Község
Önkormányzata szervezte.
H.K.

Közmeghallgatás Kehidakustányban

A település új marketing eszközei.

Lázár István beszámolóját tartja.
Kehidakustány
Község
polgármestere és képviselõtestülete megtartotta éves közmeghallgatását. Lázár István
polgármester beszámolt a településen történt fontosabb közösséget érintõ eseményekrõl,
változásokról. A jelenlevõk értesülhettek a település gazdálkodásáról, a várható fejlesztésekrõl, s a további lehetõségekrõl. Tájékoztatást kaptak a település útjainak, járdáinak, köz-

világításának helyzetérõl, a
várható fejlesztésekrõl. Bemutatásra kerültek a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület település-marketing eszközei.
Lakossági kérdésekre Lázár
István válaszolt. Zárásként a
polgármester kifejtette, hogy
mint Kehidakustány polgármestere nem enged teret a település megosztására irányuló
törekvéseknek.
H.K.

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

www.zalatajkiado.hu
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Elõdök öröksége és utódok merészsége…
Színes kulturális programok Zalabérben

A Lépcsõs Teátrum ebben az évben ünnepelte az ötödik születésnapját.
Két esemény, amely sok
értéket hordozva, sok szálat
összeköt egy település, Zalabér közösségében. 2011 novemberében
hagyományteremtõ szándékkal szervezte
meg a Népi Értékeket Õrzõk
Találkozóját a zalabéri Búzavirág Népdalkör, ahol a helyi
fellépõk mellett a környezõ
települések mûvészeti csoportjai is szerepeltek. 2014.
november 8-án immáron negyedik alkalommal rendezték
meg a dalkörtalálkozót. Idén a
türjei Hétszínvirág Énekegyüt-

tes, a pakodi Margaréta Dalkör, a pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar egy-egy színes dalcsokorral örvendeztette meg a
népdal kedvelõit és a meghívott vendégeket.
A Búzavirág Népdalkör Csiszárné Egyed Alíz vezetésével
nagyon fontosnak tartja a folyamatos utánpótlás kinevelését, így a közösség általános
iskolás korú tagokkal is kibõvülve örökíti tovább a népi
értékeket. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, hogy rendezvényen a Zalabéri Általános Is-

kola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóiból álló csoport is bemutatkozott
Zalai gyermekjátékok címû
mûsorával. A mûsorok folyamának elmaradhatatlan része a
Zalabéri Lépcsõs Teátrum, tagjai Horváth Csaba Bandi címû
komédiájával tették még „ízesebbé” a délutánt. A rendezvény zárásaként a résztvevõk
és a közönség közösen népdaltanulásba, éneklésbe kezdett.
A találkozókat minden évben különbözõ idõszakos kiállításokkal színesíti a csoport.
Ebben az évben Stekli Ilona
türjei fazekas munkáit tekinthették meg a résztvevõk és a
közönség. A szomszédos településekrõl érkezõ csoportok,
„barátok” pedig a nyáron elkészült kiállító teremben Vikár
Tibor tárlatvezetéssel egybekötve ismerkedtek meg a zalabéri Guttman Kastély történetével.
A Zalabéri Mûvelõdési Ház
második alkalommal adott otthont az amatõr színjátszás kedvelõinek. A fõszervezõ és egyben vendéglátó a zalabéri Lépcsõs Teátrum volt, a csoport
ebben az évben ünnepelte az
ötödik születésnapját is. A találkozó apropóját adta, hogy a
tavaly novemberben már meg-

rendezett program közönség
általi és szakmai sikerét tekintve, szinte adta magát a folytatásra. A program nem titkolt célja
az amatõr színjátszás és a mûvészeti tevékenységek népszerûsítése, környékbeli amatõr csoportok alakulásának generálása.
A borús, esõs, barátságtalan december 6-ai idõ nem
szegte a kedvét senkinek, hiszen a résztvevõ csoportok
elõadásai igazi, színvonalas
színházi élményt nyújtottak a
közönségnek. Elsõként a zalaszentgróti Garabonciás színjátszó csoport elõadásában Slawomir Mrozek: Szerenád címû
darabját, valamint egy kicsit
késõbb a Pitt és Patt címû
darabot láthatta a közönség.
Õket az alibánfai színjátszók
népi komédiája a Helén a tehén, avagy gyalog, mint Balogh Kéri Ferenc népi komédiája követte. A sort természetesen a vendéglátó Lépcsõs
Teátrum vásári komédiája,
Hans Sacks A szatócs meg a
batyuja fergeteges elõadása
zárta. A színpadi díszletek
átrendezése közötti idõket a
Cimborák Néptánccsoport, a
Búzavirág Népdalkör, valamint
Horváth Bálint és Dézsi Réka
elõadásai színesítették.
-Szervezõk-

Adventi készülõdés Zalacsányban
A karácsonyi ünnepekre
való várakozás idõszakában
minden vasárnap tartottak
közös ünneplést, foglalkozást
Zalacsányban. December 7én az adventi idõszak második

vasárnapján Csiszár Tiborné
tartott bemutatót különbözõ
mézeskalács dekorációkból, a
kíváncsiskodók pedig a helyszínen is elleshettek egy-két ötletet a díszítési technikákból.

Fotó: Rétiné Végh Katalin

Az iskolások is ünnepi mûsorral készültek.

Ötletes karácsonyi díszek készültek.
December 14-én már a ágból, papírdekorációból a küharmadik gyertyát gyújtották lönbözõ karácsonyi díszeket.
Advent negyedik vasármeg a falu koszorúján, mely
alkalomra az iskolások és a napján, december 21-én az
nyugdíjasok is ünnepi mûsor- iskolások adják elõ ünnepi
ral készültek. A hivatal nagy- mûsorukat, a vendégeket fortermében tartott foglalkozá- ralt borral, teával, kaláccsal
son a gyerekek és felnõttek is várják.
ügyes kézzel készítették fenyõ- pb -

2014. december

Gyertyák és mobilok
Advent napjait éljük. Biológiai és szakrális értelemben
is az elcsendesedés, a várakozás ideje lenne ez. A természet beburkolózva szunnyad
téli leple alatt, várva az elsõ
tavaszi fuvallatra, mely felveri
hosszú álmából.
Adventkor a lélek is elcsendesedik. A várakozás tölti
be napjainkat. Várakozunk a
Megváltóra, a megváltásra,
lelkeink karácsonyi tavaszára.
A várakozás tárgyiasult jelképe az adventi koszorú – rajta
a négy gyertyával. A karácsonyt megelõzõ négy vasárnapon gyújtunk meg egy-egy
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gyertyát, s a gyertyák egyre
erõsödõ fénye elûzi a sötétséget, hogy karácsony szent estéjén megszülessen a Világosság Istene, a Kisjézus.
Az idei adventra megjelent egy másik jelkép, a mobiltelefonok világító kijelzõje.
Tüntetések szabdalják szét
napjainkban az adventi elcsendesedés idõszakát. Az elsõ nagyobb tüntetés alkalmával, amelyet a kormány internetadó-tervezete ellen szerveztek, kerültek elõ a világító
mobiltelefonok. A több ezer
kijelzõ kékesen villódzó fénye
különös fényárba öltöztette a

mxm lakberendezés rovata
Kossuth teret. Az azóta futószalagon zajló tüntetések alkalmával ismét elõkerülnek a
világító kütyük.
Gyertyák és mobilok. Az
adventi koszorú gyertyái a
békességes várakozás jelképei.
A telefonok kissé kísértetiesnek tûnõ kékes fénye brutális
cselekedetekre ragadtatta az
internetadó elleni tüntetés sok
résztvevõjét. Reménykedjünk,
hogy az adventi békességes
fények végül elnyomják a mobilok hivalkodó villódzását, s
karácsonyra az isteni világosság tölti el lelkeinket.
f.l.

Fõzni jó!
Ól inclusive ellátás…
Év végén mindenkit szeretünk és ezt ajándékozással
nyilvánítjuk ki. Még mindig
a legjobb ajándék a saját
magunk által készített. Hiszen a kézzel és legfõképp
szeretettel készült ajándéknál nem tudnak jobbat kitalálni.
Akinek nincs kézügyessége, annak sem kell pánikba esni, mert a nagy elõdök
szerint fõzni mindenki tud,
és melyik családban nincs
egy régi, szupertitkos családi recept, amit ilyenkor
meg lehet csinálni.
Decemberben több olyan
ismerõsömmel is találkozom, akin látszik, hogy a sikert nem bízza a véletlenre.
Több héttel a fõzés elõtt
keresi a TÖKÉLETES alapanyagot.
Tavaly Ernõvel alig tudtam szót váltani, mert anynyira ideges és zaklatott
volt, mert még mindig a
tökéletes alapanyagra vadászott. Ezért idén már óvatosan mentem hozzá, de
örömmel láttam, az ideges
tömegben mosolyogva áll.
– Úgy látom, minden
meg van a nagy recepthez.
Mikor tudtad beszerezni?
Már januárban – válaszolta
nevetve. Idén úgy döntöttem, nem bízom a szerencsére, vettem egy kicsit,
én neveltem fel. Vigyáztam
rá egész évben. Kapott mindig valami finomságot. Sokat szaladgált, jól érezte
magát.
– Igazi ól inclusive ellátásban részesült – mondtam
mosolyogva. Igen válaszolta,
én mindent megadtam neki
azért, hogy jól érezze magát
és ettõl igazán finom legyen
a húsa…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Adventi Kuckó A Mikulás Türjén
A tavalyi év eredményein
fellelkesedve
hagyományteremtõ céllal idén is megrendeztük az Adventi Kuckót a
türjei mûvelõdési házban. December 14-én volt az elsõ
vásárunk, amely már az elsõ
alkalommal meghozta a várt
sikert.
Úgy tûnik ez évben is
szépen gyûlik majd a támo-

gatás a türjei óvoda gyerkõceinek. Legközelebb december 21-én vasárnap 9-tõl 13
óráig várja a Kuckó a kedves
látogatókat forralt borral, mézeskaláccsal, csupa karácsonyi
aprósággal. Sok szeretettel várunk mindenkit egy kis ünnepi ráhangolódásra.
Baumler Zsófia és
Kovács Andrea

Türjén az ovisoknál és a Baba-Mama Klubnál is járt a Mikulás.

Az más...

Idén is sokféle terméket kínálnak.

– Biztos úr, még mielõtt végzetesen félreértené a szitut,
közlöm, hogy most éppen forgalomlassító demonstrációt
tartok!...
Rajz: Farkas László

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Közmeghallgatást tartottak Pakodon
Számos fejlesztési lehetõség hangzott el
A napokban közmeghallgatás keretében tartottak bemutatóval színesített beszámolót
Dötk és Pakod önkormányzatai a képviselõ-testületek 20102014-ben végzett munkájáról.
Takácsné Martincsevics Veronika, illetve Halek László polgármesterek tájékoztatást adtak a képviselõtestületek és a
hivatalok idei tevékenységérõl,
majd azt követõen a következõ
év terveirõl, lehetõségeirõl.
Meghívást kapott a Zalaszentgróti Rendõrkapitányság képviselõje is, aki beszámolt a
bûnmegelõzési tevékenységrõl, és tanácsokkal látta el a
jelenlévõket.
Az óvodában 26 pakodi és
2 dötki gyermeket látnak el, az
iskolában 21 fõ Pakodon, 24 fõ
Pókaszepetken tanul. Pakodon 2014. november 30-ig
9.929.471, Dötkön 342.391 Ft
bevétel származott az adókból.
Folyamatosan zajlik a községek
parkosítása és szebbé tétele,
amit fontos feladatnak tekintenek. Ebben jelentõs segítség
a közmunkaprogram keretei
között foglalkoztatottak munkája. A kirendeltség ez évben
1157 ügyben járt el, a lakosságot leginkább érintõ és az
ügyek számában is jelentõs
számot képvisel az adóváltozáshoz, szociális és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó ügyintézés.
Foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban Pakodon 7 fõ
részesül, rendszeres szociális
segélyt Pakodon 3, Dötkön 1
fõ kap. Ápolási díjban 2 fõ
részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt Pako-

don 26 család 54 gyermeke,
Dötkön 1 család 2 gyermeke
kap. Lakásfenntartási támogatásban Pakodon 53, Dötkön 7
fõ részesül. Az álláskeresõk és
aktív korú ellátott segélyezettek számára szinte folyamatosan közcélú foglalkoztatás keretében tudnak munkavégzést
biztosítani. Jelenleg 24 fõ közfoglalkoztatottja van az önkormányzatnak. Továbbra is gond,
hogy kevés a helyben történõ
foglalkoztatási lehetõség, így a
lakosság nagy része ingázásra
kényszerül.
Bõvült a szociális szolgáltatások köre a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társuláson keresztül, a Vöröskereszt biztosítja a
községekben is a szenvedélybetegeknek nyújtandó közösségi ellátást, a fogyatékosokat
segítõ támogató szolgáltatást.
A rendelkezésre álló számadatok alapján a jövõ évi gazdálkodásban ismét jelentõs megszorítások, új szabályozások
várhatók. Egyre jobban elõtérbe kerül a feladatok térségi
szintû ellátásának ösztönzése,
az alacsony kihasználtság intézmények
mûködtetésének
racionalizálása.
Pakodon a jövõ évi tervben
szerepel a faluközpont fejlesztésének folytatása, pihenõ
park létrehozása. Edzéslehetõség biztosítása miatt kültéri
erõgépek telepítése, mûfüves
pálya kialakítása is szerepel a
tervek között.
Igény merült fel gyógyszertár vagy legalább egy fiókgyógyszertár létesítésére, térfigyelõ kamerarendszerek kiépítésére, mely a település

Falukarácsonyi mûsor Pakodon
Tisztelt Szülõk, Gyermekek és minden
pakodi, dötki lakos!
Közeledik az év vége, ilyenkor megállunk, hogy családunkkal,
szeretteinkkel, barátainkkal együtt megünnepeljük a Szeretet
Ünnepét, az elmúlt és még ránk váró sikereket és az új
reményeket!
A pakodi Szivárvány Óvoda és Általános Iskola növendékei,
óvónõi, tanárai, valamint a Margaréta Kulturális Egyesület és a
Nyugdíjas Klub tagjai a hagyományokhoz híven idén is
karácsonyi mûsorral, koncerttel ünnepelnek. Kicsik és
nagyok, óvónénik és tanárok is lelkesen készülnek a
fellépésre.
Ünnepi dísz… Ünnepi hangulat… Ünnepi zene…
Kérem, fogadják el meghívásunkat, jöjjenek el a
pakodi Általános Iskola tornatermébe, tekintsék meg
ünnepi mûsorunkat, vegyenek részt ezen a meghitt
eseményen!
A falukarácsonyi mûsor idõpontja:

2014. december 19. 16 óra
SZERETETTEL VÁRJUK!

Adventi gyertyagyújtás Pakodon.
közterületeit hivatott megvédeni és egyben a lakosság közbiztonságának javítását is elõsegíteni. Szintén fontos lenne
a polgárõrség talpra állítása, a
mezõõr szolgálat felállítása és
a településen rendõrõrs kialakítása. A már meglévõ és jól
mûködõ civil szervezetekkel
való kapcsolattartás és együttgondolkodás, az együttmûködés még szorosabbá tétele.
Folyamatos pályázatokkal
segítenék a szociálisan rászorulók számára a közmunkaprogramban történõ foglalkoztatást. Villamosenergia felhasználás csökkentése érdekében
napelemes pályázatot nyújtanak be, a beruházással további
energiamegtakarítás elérése a
cél. A temetõben urnafal építés, a faluközpontban helyi
piactér kialakítása, esetlegesen
bolthelyiséggel való ellátása a
cél. Szóba került üvegházzal
ellátott szociális kert létrehozása és a mezõgazdasági területek növelése. Közlekedési és
szabadidõs szempontból fontos lenne kerékpár- és túraútvonal tervezése, fejlesztése.
Komfortos 1-1 szobás lakásokkal növelnék a szociális

lakásállományt is. A meglévõ
rendezvényeket (farsang, szüret, falukarácsony) tovább színesítenék és „új” rendezvényekkel (Advent) teremtenének helyi hagyományt.
Megkezdõdtek azon elõkészítõ munkálatok, amelyek
alapján Pakod település külterületi és Újfalu településrészére jóváhagyást követõen kiterjesztheti szolgáltatását a Dötki
Falugondnoki szolgálat. A
szolgáltatást Pakod község finanszírozni köteles jóléti szolgáltatásként, arra támogatást
nem fog kapni, de már így is
segítséget nyújthat az elesetteknek.
A sportkör részére – a
nyújtott támogatáson felül –
pályázatot szeretnének benyújtani és segíteni õket a szervezésben. A Nyugdíjasklubbal, a Bugyborék Vízitúra és
Szabadidõsport Egyesülettel
és a Margaréta Kulturális
Egyesülettel folytatnák az eddigi együttmûködést, utóbbi
szervezettel a közösségi térben szervezett programok
megrendezése kapcsán folyamatos a közös munka.
Pataki Balázs
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„Távol a nyüzsgést õl, de mindenhez közel”

Hotel Corvinus
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót központjában várja vendégeit az újonnan felújított 3 *-os Hotel Corvinus. A jól felszerelt szál- Három szobakategóriát különböztetünk meg:
- Corvinus Classic
loda egész évben kényelmes szálláslehet õséget, konfe- Corvinus Superior
rencia-helyszínt biztosít az ide látogatóknak. A város a
terület közlekedési központja. Könnyen és gyorsan elér- Corvinus Lakosztály
A classic és superior szobák között csak méretbeni
het õk a nagyobb városok és fürd õhelyek (Hévíz 23 km,
Keszthely 30 km, Zalaegerszeg 32 km, Kehidakustány különbség van.
13 km) a zalai borvidék állomása, történelmi múltját kasté- Ingyenes szolgáltatások:
lya jelzi.
- internetkapcsolat a szálloda halljában
- parkolás
A szállodában 19 szoba található, 38 fér õhellyel
(+ pótágyak)
- törölköz õ

Finn szauna

Corvinus lakosztály

Étterem

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft*
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

Elérhetõségeink:
*(Az ár 2014.12.31-ig érvényes. 2015.01.01-tõl 1 600 Ft.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

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

