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Válaszra váró kérdések Zalaszentgróton
Nyilvános falugyûlést akarnak Csáfordon

Akiktõl a választ várjuk: Baracskai József polgármester
(balról) és Balogh Gábor alpolgármester, a részönkormányzat
vezetõje.
Forrnak az indulatok Zalaszentgrót 300-350 lakossal
bíró csáfordi városrészében.
Az új településrészi önkormányzat – a helyi képviselõ
szerint – még nem tudott alakuló ülést tartani. A részönkormányzat vezetõje, Zalaszentgrót egyik alpolgármestere,
Balogh Gábor nem jelent meg

B&B
DIVAT VILÁG
Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet
Kínálatunkból:

Nyitva tartás:
H-P: 8-17
SZ: 8-12

- Nõi, férfi színes nadrágok
- Tavaszi kabátok
- Szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- Alkalmi egészruhák
- Farmernadrágok (nõi, férfi)
- Nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- Férfi boxerek
- Nõi övek, sálak, nyakláncok, pénztárcák, táskák

az általa kijelölt idõpontban
megtartott nyilvános ülésen.
Az októberi önkormányzati
választásokat követõen, január
6-án falugyûlésen választották
meg a településrész képviselõit a lakosok. A kézfeltartással
megtartott voksoláson nyilvánvalóvá vált: mindenki változást,
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyitva tartás:
Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.

H-P: 8-17
SZ: 8-12

Nõi, férfi cipõ márkáink:
- Tamaris
- Rieker
- Romika
- Joseph Seibel

- Claudio Dessi
- Bio Prego
- Mermaid
- S. Sunny

Gyermek cipõink:
- D.D. Step
- Wink

Márkáink:

Ezen kívül:

- Mayo Chix
- Blue Nature
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk)

- Bõrtáskák
- Bõrövek
- Bõr pénztárcák
Egyes cipõkhöz koktéltáska kapható.

Márciustól minden héten új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat!
Az üzletben ajándékutalvány kapható.

Márciusban 5 000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék!
Köszönjük a bizalmát!
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Válaszra váró kérdések Zalaszentgróton
Nyilvános falugyûlést akarnak Csáfordon
(Folytatás az 1. oldalról)
és új képviselõket szeretne. A
szavazatok 80 százalékát a falubeliek Fülöp Gábor Zsigmondnénak, Mészáros József
Gyulának és Varga Lajos Zoltánnak ítélték oda. A tagok Zalaszentgrót város január 29-iki
nyilvános testületi ülésén esküt tettek. A részönkormányzat átadás-átvétele a mai napig
is várat magára. A múlt évi
költségvetésrõl annyit tudni,
hogy 9 millió bevétel és 7 millió kiadás volt, de hogy mire
költöttek, azt homály fedi… A
részönkormányzati képviselõk
nyomására Balogh Gábor az
alakuló ülés idõpontját február 16-ára tûzte ki és vállalta a
meghívók közmunkásokkal való szétküldését. A meghívókat
azonban senki sem kapta meg.
Mégis a gyûlés idõpontját elõre tudhatta mindenki, ugyanis
a február 14-én tartott jótékonysági polgárõr bálon is kihirdették. A bál a közösség
polgárõrségének segítéséért
szervezõdött, hogy a lakosság
mindennapjait óvó egyesület
saját jármûvet vehessen. A helyiek szerint Balogh Gábor a
gyûlés elõtti délelõtt közölte:
nem lesz megtartva a gyûlés,
mert nem kíván részt venni az
õ lejáratására szervezõdõ esti
ülésen. Másik információ szerint a szentgróti alpolgármester azzal indokolta távolmaradását, hogy a csáfordi ülés idõpontjában az általa is vezetett
városi önkormányzat munkaülést tart. Megjegyzendõ, hogy
a városi önkormányzat összejövetele eredetileg február 17-re
volt tervezve, de az utolsó pillanatban mégis áttették a csáfordi üléssel megegyezõ idõre.
Zavaros a kép, több kérdés is
tisztázásra várna…
Az új részönkormányzat
megválasztása után ismeretlenek egy éjjel kiürítették a kultúrházat annyira, hogy a polgárõr bálon már tükör sem
volt a vécében.
Többen látni vélték, hogy
az éj leple alatt a „lángospénzbõl” vásárolt tûzhelynek is lába
kelt. „A gáztûzhely mindenkié!” – adtak hangot felháborodásuknak a csáfordiak. Ugyanakkor hozzátették, a Lángosfesztivál az elszármazottak
meghívására indult el, a lángos
fogyasztása azonban már fizetõssé vált.
A Balogh Gábort nélkülözõ
falugyûlésen számos kérdés
vetõdött még fel.
Szóba került az Alsóhegyi
úton lévõ Bolókai-híd felújítása, aminek költsége elõször

Fülöp Gábor Zsigmondné, Varga Lajos Zoltán és Mészáros
József Gyula választ nem tudott adni a kérdésekre, hiszen
még õk sem kaptak.
500 ezer, majd késõbb 800
ezer forintra rúgott. A helybéliek a felújítás minõségét is
kifogásolják.
Ugyanígy vitát generált,
hogy miért került 900 ezer
forintba a fûkaszák felújítása,
amibõl több újat is lehetett
volna vásárolni.
A közmunkások munkavégzését nem érte kritika, azonban munkaszervezõjüket annál inkább.
A Kis-Csáfordi árok kitakarítása egyre fontosabb lenne.
A városházáról származó
információ szerint 14 csáfordi
(erdõ)terület eladásáról szóló
beadvány került a gazdasági
bizottság elé. Az iromány állítólag a csáfordi részönkormányzat tagjainak beleegyezésével készült, holott ehhez közülük senki se adta a nevét. A
helybéliek meg szeretnék védeni értékes földjeiket és nem
szeretnék, ha idegenek kezébe
kerülnének. „Eladnák fél Csáfordot, közben meg egy-egy
rendezvény elõtt a kultúrház
evõeszközeit is egyenként leltárba kell venni!”
A falubeliek a zárt kultúrház helyett szerettek volna egy
Ifjúsági Klubot kialakítani,
mely célra az egykori szükséglakás kiváló helynek bizonyult.
Az éves falugyûlésen kérték az
épület használatát, mely igényt
vezetõjük szavazásra se bocsátott. Elmondásuk szerint Balogh Gábor kifogásolta, hogy
nem kérvényezték, hogy használhassák az épületet, majd dr.
Simon Beáta jegyzõ felelõs kijelölését kérte és a létesítmény
utáni forgalmi adóra figyelmeztetett. A felszerelést, felújítást a helyiek társadalmi munkában végezték, Ferenczi Jó-

zsef nyilatkozatban jelezte,
hogy vállalja a felelõsséget az
épületért. Az egykori lakás felújítását társadalmi munkában
végzik, amit egy önkormányzatnak is el kellene bírnia.
A kissé paprikás hangulatban megtartott összejövetelen
végül jelenléti ívet írtak, s eldöntötték, hogy a kormányhivatalhoz fordulnak panaszaikkal.
A régi önkormányzati tagok bejárnak a kultúrházba, az
újaknak a nagyteremhez, konyhához, vécéhez még kulcsuk
sincs. „A NASA-t nem õrizték
úgy, mint ezt a kultúrházat! Kilenc éve a kultúrház elõterében a földön kell az éthordókat átadni, mert nem kapunk
konyhakulcsot!” – hangzott egy
vélemény. Február 16-án egyébként az egyik közfoglalkoztatott kulcsával nyitották ki a
nagyterem ajtaját. Az összejövetelen több mint harmincan
jelentek meg és mondták el
véleményüket. A zárt konyhából még egy kancsó vizet sem
tudtak az asztalra tenni, és akire a másfél órás beszélgetés
után rájött a szükség, az hazavihette magával… A hallottakat összegezve az embernek
olyan érzése támad, mintha
lenne is „gazdája” a településrésznek, meg nem is. Az ülésen súlyos vádak hangzottak
el, a kérdések tisztázására természetesen lapunkban helyet
biztosítunk.
Pataki Balázs
***
A fejleményekkel, véleményekkel kapcsolatban megkerestük Balogh Gábor alpolgármestert, a részönkormányzat
vezetõjét, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt február közepén csak rövid tájékoztatást

tudott adni, de megígérte,
hogy a késõbbiekben részletesen reagál a történtekre egy
interjú keretében.
– Mi a véleménye a február tizenhatodikai csáfordi
gyûlésrõl?
– Nem volt hivatalos, nem
én szerveztem, ezért nem is
kívánok róla nyilatkozni. Azt
sem tudom, hogy mi volt a
lényege.
– Ezen elhangzott, hogy
elõtte már jelezte: nem vesz
részt rajta, mert az ön lejáratására irányul.
– Azt mondták, hogy alakuló ülést akarnak, de más forrásból viszont azt hallottam,
hogy velem kívánnak foglalkozni. Sok támadást kaptam
mostanában, ezért sem mentem el. Majd az lesz hivatalos,
amit én hívok össze.
– Mikorra tervezi összehívni az alakuló ülést?
– A falugyûlés tulajdonképpen az alakuló ülés is volt. Hivatalosan nem fogok összehívni alakuló ülést, hanem olyan
összejövetel lesz, amin megbeszéljük Csáford dolgait.
– Ez mikor lesz?
– A munkahelyemen ezen
és a jövõ héten is elfoglalt vagyok. Még nem tudom, hogy
mikor lesz az ülés, ezzel kapcsolatban a többiekkel is
egyeztetnem kell.
A megbeszéltek szerint március 2-án ismét kerestük Balogh Gábort, aki kitért az interjú elõl, mondván: egyelõre
nem nyilatkozik, rágalmazásokkal pedig nem kíván foglalkozni. Amikor arról kérdeztük,
hogy miket tart rágalmazásnak, megismételte, amit korábban mondott: egyelõre nem
nyilatkozik, majd jelentkezik.
Amikor megemlítettük, hogy õ
a településrészi önkormányzat
vezetõje, Zalaszentgrót alpolgármestere, a szabadságát töltõ Baracskai József polgármester helyettesítõje, megszakadt
a telefonvonal.
Szerettük volna természetesen megszólaltatni Baracskai
József polgármestert is, de õt
külföldi szabadsága miatt nem
tudtuk elérni. Más témában tavaly október óta várjuk visszajelzését az interjú idõpontjával
kapcsolatban.
Információnk szerint február 25-én Balogh Gábor kezdeményezésére volt egy összejövetel Csáfordon, ezen az ingatlanügyek voltak terítéken.
Ettõl függetlenül a falusiak továbbra is várják egy nyilvános
falugyûlés összehívását.
E.E.
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30 éves a zalaszentlászlói Makovecz-faluház
Táblát helyeztek el a tervezõ emlékére
Harminc év egy ember életében is fordulópontot jelent,
egy épületnél pedig megfelelõ
alkalom arra, hogy megálljunk,
s tiszteletünket tegyük az építõk, tervezõk elõtt. 30 évvel
ezelõtt a falu lakosságának és a
korabeli országos vezetés példátlan összefogásának eredményeként épülhetett meg a Kossuth-díjas építész, Makovecz
Imre tervei alapján a zalaszentlászlói kulturális központ.
A faluházat a kerek évfordulóra kicsinosították és március
1-én a térség képviselõinek
részvételével jubileumi ünnepség keretében emléktáblát avattak, melyen részt vett Szabó
Marianne iparmûvész, Makovecz Imre özvegye is.
– Több mint harminc évvel
ezelõtt Targuba Miklós tanácselnök Lóránt József titkárral
fejükbe vették, hogy a régi lepusztult kultúrotthon helyett
építeni kellene egy újat. Pénzünk nemigen volt, de gyönyörû hatalmas tölgyfáink annál
több. A tervek elkészítésére
egy híres, zalai származású
építészt, Makovecz Imrét sikerült megnyerni, aki ingyen tervezte meg ezt a csodálatos
épületet. Mi pedig boldogan
jöttünk társadalmi munkában

segíteni! Példaértékû volt az
összefogás, így kevés költséggel épült meg a falu háza. Három évtized elteltével engem
ért az a megtiszteltetés, hogy
irányíthattam a megkopott
épület felújítását, a munkák
rekordidõ alatt befejezõdtek,
melyhez lakóink ismét lelkiismeretesen segítettek – szólt a
megjelentekhez Bohár István
polgármester, aki hozzátette,
hogy az épület csinosítgatása
még nem ért véget, pályázati
úton újítanák fel a bútorzatot
és a könyvtárat.
Beszédében Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ méltatta az épület létrejöttéért sokat tevõk érdemét, s kiemelte,
hogy az uniós források felhasználásával mára szinte minden
mûvelõdési házat sikerült felújítani. Ezek a munkálatok mit
sem érnének, ha nem lennének a közmûvelõdésben résztvevõ emberek, dalkörök, szakkörök, népmûvészeti körök,
akik megtöltik élettel ezeket
mûvelõdési házakat. Örömét fejezte ki, hogy a megye zalavári
jubileumi emlékmûvét is a világhírû építész tervezhette meg.
Az emléktáblát Manninger
Jenõ és Bohár István leplezte
le, majd Koltai Artúr plébános

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

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

www.zalatajkiado.hu

Koltai Artúr plébános Bohár István, Lóránt József, Pozsgay
Imre és Manninger Jenõ jelenlétében szentelte fel az emlékmûvet.
szentelte fel és elhelyezték az
emlékezés és a hála koszorúját.
Pozsgay Imre egykori kulturális és mûvelõdési miniszter,
egyetemi tanár a kezdetektõl
fogva nagy figyelemmel kísérte és támogatásáról biztosította
a munkálatokat, örömmel érkezett a jubileumra is:
– Ez a gyönyörû emléktábla valójában mindannyiunk
számára üzenetet hordoz,
hogy tiszteljük az emberi alkotást. Makovecz Imre hírét Sevilláig vitte a világ, minket pedig tehetségével, adományaival ajándékozott meg. Ezek
között az adományok között az
egyik legszebb az itteni faluház. A sors úgy hozta, hogy
barátságunk révén más alkotásainál is jelen lehettem, fi- Makovecz Imre: „Az ember
gyelemmel kísérhettem mun- úgy dolgozzon, hogy szórakásságát. A zalaszentlászlói kö- koztassa az Istent…”.
zösség volt az egyik legszervezettebb, ahol összefogással,
akarattal, az akkori viszonyok
között olcsón és gyönyörûséggel tudott alkotni. Harminc év
után visszatérve a helyszínt
ugyanolyan szépnek látom,
mint 1984-ben az avatáskor
volt – mondta beszédében az
egykori miniszter.
A faluház megépülésének
körülményeirõl, a kor történéseirõl Lóránt József hajdani
tanácstitkár adott részletes betekintést, aki méltatta Makovecz Imre munkásságát is.
– Ha nincs Targuba Miklós
tanácselnök, nem talál ránk
Varga Tamás és Beke Pál a
Népmûvelési Intézettõl. Nem
hozzák el hozzánk Makovecz
Imrét, nem találunk rá Hámori
Judit belsõépítészre, nem moz-

gósítja a zalai népmûvészeket
Kovács Flórián. Ha nem ajánl
fel minden család tíznapi társadalmi munkát és nem állnak
hozzá a helyi építõmesterek
szívvel-lélekkel ehhez a munkához, akkor ez a ház nem áll
itt és most nem ünnepelünk –
idézte a korabeli újságokat.
Az ünnepségen résztvevõk
meghallgatták Nagy Tünde homorodszentlászlói népdalénekes elõadását és Baracskay
Zsófiától Reményik Sándor
Eredj, ha tudsz versét, majd a
faluházban a Makovecz Imre
munkából nyílt tárlat, melyen
több világhírû építménye is
látható a képeken.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Vállalkozásbarát környezet kialakítása Türjén

Manninger Jenõ kiemelte a mikro- és kisvállalkozások támogatásának fontosságát.
Vállalkozói fórumot szervezett a türjei önkormányzat a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával.
Nagy Ferenc polgármester
a kezdeményezésrõl elmondta:
intenzív párbeszéddel és a
helyben lévõ vállalkozások folyamatos tájékoztatásával a jövõben gyakrabban kívánnak
eszmecserét folytatni. A hagyo-

mányteremtõ céllal életre hívott rendezvény elsõdleges
célja, hogy vállalkozásbarát környezetet alakítsanak ki a vállalkozók számára Türjén – fogalmazott Nagy Ferenc. A polgármester hozzátette: Türje
mintegy 400 millió forint körüli költségvetésbõl gazdálkodik, amelybõl a helyi iparûzési
adó 20-30 millió forint közötti
összeget tesz ki. Nagy Ferenc
emlékeztetett arra: helyben má-

ra elengedhetetlenül fontossá
vált a 15 évvel ezelõtt kialakított ipari park infrastrukturális fejlesztése, amely nélkül a
versenyképesség nem jöhet létre a zalai településen, hiszen
annak hiányában a vállalkozások nem költöznek be a parkba.
A fórumon részt vett Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ is, aki elmondta: a kormány egyik fõ célja, hogy a kisés közepes vállalkozások mellett a mikrovállalkozások is hitelhez és támogatáshoz jussanak a fejlesztésük érdekében.
Manninger Jenõ kiemelte:

nagy problémát jelent a megfelelõen képzett szakemberek
hiánya is a vállalkozók számára, ezért a szakképzés tekintetében is fontos lenne az elmozdulás országos szinten.
Kiss Ferenc, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagja elsõsorban arról beszélt, hogy számos megoldásra váró feladatot szükséges rendbe tenni a vállalkozói
környezet kiszámíthatóságát illetõen. Az egyik ilyen a segítõ
családtag munkajogi kérdésének tisztázása.
Zsuppán Beáta

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj. 21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Toszkán varázslat - Elba szigete
Máj. 21-25. (Pünkösd)
82.500,-Ft/fõ
Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 3-7.
79.500,-Ft/fõ
Barangolás Dél-Erdélyben
Jún. 25-30.
78.900,-Ft/fõ
KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Júl. 10-12.
43.900,-Ft/fõ
Párizs gazdagon
Júl. 18-23.
104.900,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
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egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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„Együtt szeretnénk élhetõvé tenni Tekenyét”
Beszélgetés Sinka Imréné polgármesterrel
Tarsoly Róbert négy éven át
vezette Tekenyét, helyét az õszi
önkormányzati választásokat követõen az addigi alpolgármester,
Sinka Imréné vette át, akinek
munkáját
alpolgármesterként
Dézsenyi Melinda segíti. Eltelt
pár hónap, az újdonsült polgármestert kérdeztük a tapasztalatokról, jövõbeni tervekrõl.
Milyen költségvetéssel vág
neki az évnek az önkormányzat? Mik a fejlesztési terveik,
mire szeretnének pályázni?
– Február 11-én fogadta el a
képviselõ-testület a 2015. évi
költségvetést, a közel 25 millió
forint normatív támogatás, a pályázatok elszámolása és az áthúzódó közmunka programok finanszírozásával együtt 53,3 millió forint összegben. Márciustól
21 fõ részére tudunk munkát
biztosítani a START közmunkaprogramokkal, ami további 27,6
millió forint forrást jelent településünknek. A kötelezõ feladatok elvégzése mellett a pályázatok közül a Generációk Háza
projekt lezárása van folyamatban. Az adósságkonszolidációban kapott támogatásból (a kultúrházban megvalósult nyílászárók cseréje után) a Nagyrét út és
az autóbuszöböl közötti járda
megépítését tervezzük, aminek
az engedélyezési tervei elkészültek. További feladat ugyanebbõl

a forrásból a településrendezési
terv véglegesítése, melynek részét képezõ történeti, régészeti
és mûemlékvédelmi áttekintés
már elkészült. A saját fejlesztési
forrás sajnos szûkös, de reméljük elegendõ lesz a temetõ, ravatalozó világításának megoldására, ehhez az egyeztetéseket
elkezdtünk. Következõ feladat a
temetõ területének déli irányba
történõ bõvítése. A 32020 hrsz.ú területet a Nagy családtól
ajándékozással kaptuk meg, a
32019 hrsz.-ú pedig önkormányzati tulajdonban van, így a kerítés áthelyezésével a temetõ területe megfelelõ méretû lesz. A
közmunkaprogramon belül õszszel elkészített térköves feljáró
felsõ szakaszán a domborzati viszonyokhoz igazodva lépcsõket
alakítunk ki. A közfoglalkoztatottak segítségével egy 50 négyzetméteres termény-elõkészítõ építmény elkészítését tervezzük,
amely a kinti munkák mellett
kisebb szabadtéri programok
lebonyolításához is megfelelõ
teret biztosít a Hunyadi út 17.
udvarán. Folytatjuk a mezõgazdasági termelést, a termények
értékesítésére is lehetõségünk
lesz. A mûvelésbe vontak mellett
újabb területek kitakarítását tervezzük, a földutak további megerõsítését, járhatóvá tételét tûztük ki célul. A fagyok megszûn-

Kiszebáb égetés az iskolában

Február 20-án, pénteken a
sümegcsehi iskola udvarán felgyulladt az idei elsõ „tábortûz”.
A kisiskolások és az óvodások a
ragyogó kora tavaszi napsütésben a telet búcsúztatták.
Vidám dalok, mondókák kíséretében kiszebábot égettek,
egy hatalmasat és sok kicsit,
amelyeket a gyerekek maguk
készítettek. A bábokkal elégettük a sötétséget, a hideget, a

félelmeinket, rossz érzéseinket,
és beengedtük, elõhívtuk a
fényt, a kikeletet, a vidámságot.
Az õsi népszokást hagyományként õrizzük hosszú évek óta.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére összeállított Közösen könnyebb „jó gyakorlatunk”
programjának is része ez a kedves, a kicsik által nagyon kedvelt
ünnep. A szertartást önfeledt, szabad játék követte a játszótéren.

A közösségi programokon, így az alapítványi bálon is együtt
van a falu apraja-nagyja.
tével a kátyúzási munkákat feltétlenül szükséges elvégezni,
sajnos az erre fordítható keretünk véges. A terveink között
szerepel a jelenlegi könyvtár
ivóvízbekötése, ahova az orvosi
rendelõ átköltöztetését tervezzük. A könyvtár pedig a kultúrház épületében kerül majd elhelyezésre. Az új pályázati kiírásokat figyelemmel kísérjük, amit
tudunk, a falu javára fordítunk.
Fõ prioritás a szennyvízelvezetés
és az úthálózat.
– Milyen a foglalkoztatottság a Tekenyén?
– Sajnos nagyobb foglalkoztató cégek nincsenek a környéken, így a munkába járás még
plusz idõt, fáradtságot igényel. A
településen jellemzõen idénymunka vállalására van lehetõség.
A közmunka program jelent némi megoldást annak, aki dolgozni szeretne. A helyiek szorgalmas emberek, többségük – még
a munka mellett is – családi gazdaságban mûvel földet, ahol a
háztartáshoz szükséges javakat
megtermelik.
– A helyieket és környékbelieket számos érdekes programmal szórakoztatták az elmúlt években. Mire számíthatnak idén?
– A kedvelt farsangi kézmûves foglalkozás után további rendezvényünk nagyhéten a Húsvét-váró program. Március 28-án,
szombaton 14 órától oltó napra
kerül sor a kultúrház udvarán,
ahol helyi segítõktõl tanulhatják
el a fortélyokat. A szokásos Pünkösdi Piknik-Gyereknap idõpontja pünkösdhétfõ, idõjárástól
függõen vagy a Jégveremben,
vagy a Kultúrházban, a Pogácsa
és Fröccs Fesztivál július 11-én, a
NatúrAqua Életmód tábor július
20-25 között, a szüreti program
szeptember 20-án, az Idõsek
napja novemberben kerül meg-

szervezésre. Az évfordulók közül
a Március 15. ünnepére a szentmisét követõen a Hõskertben
kerül sor.
– Nemrégiben elindult a Baba-Mama Klub. Hogyan sikerül
megszólítani a faluban élõ különbözõ generációkat?
– A Generációk Háza pályázatot Tarsoly Róbert készítette,
melynek segítségével 5 millió
forint támogatással valósult meg
a régi óvodai helyiség felújítása.
Hétfõnként a Baba-Mama Klub
keretén belül szívesen jönnek a
szülõk a kicsikkel, így még az
óvoda elõtt lehetõségük van a
közösséghez szoktatni a gyerekeket, a szülõk pedig tapasztalatot cserélnek. A fiatalok újabb
generációja vette használatba az
Ifjúsági Klubot. Õk jól szórakoztak együtt a kicsikkel a farsangi
kézmûves foglalkozáson. Az idõsebbek is rendszeresen találkoznak, és kellemes délutánokat
töltenek a kultúrházban. A közösségi programokon pedig
együtt van a falu apraja-nagyja,
békés, jó hangulat jellemzi a
rendezvényeinket. Az Összefogás Tekenye Alapítvány bálját
idén is nagy érdeklõdés kísérte,
az estét megnyitó elõadásukra a
fiatalok Hidegné Ilike néni segítségével készültek fel. A 2010. évi
eskütétel során élhetõ lakókörnyezet kialakítását vállaltunk. Ennek a folytatásáért dolgozunk
továbbra is a 2014-ben megválasztott, hasonló összetételû képviselõ-testülettel, alpolgármesterként Dézsenyi Melinda tanárnõvel. Sok-sok segítséget kapunk a lakosságtól, amit ezúton
is szeretnék megköszönni. Építõ
véleményükre, segítõ hozzáállásukra továbbiakban is számítunk,
együtt szeretnénk településünket barátságos, élhetõ hellyé
formálni.
Pataki Balázs
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NemzetköziösszefogásaBaltikumésazAdriai-tengerközöttiközlekedésfejlesztéseérdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnökével
beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.
– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõdésrõl van szó?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a szállítási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel partner régiók bevonásával már ekkor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdeményezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási útvonalak modernizálásának, illetve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvalósítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti formában képzelhetõ el. Így 2014-ben létrehozták az önálló jogi személyiséggel bíró Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének leköszönõ svéd elnöke.

a további gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásának és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.
– Miért érdeke Zala megyének a társulásban való részvétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?
– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rendkívüli mértékben megnövekedett kamionforgalma miatti nehézségeket. A megye gazdaságának fejlõdéséhez pedig elengedhetetlen a gyorsforgalmi úthálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és
munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére
Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.
A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állampolgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.
Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.
Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkormányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)
A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb 2015.
április 3-ig közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.
Zalaegerszeg, 2015. február 20.
Dr. Pál Attila
a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

tõség biztosítása. Mindkét problémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közlekedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgalmi út mielõbbi megvalósulásának elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel ezelõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Térségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé tevõ társuláshoz. Ez utóbbi szervezet közgyûlése épp a napokban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû stratégiai központ felállítására 2015ben kerül sor a jelenleg is folyamatban lévõ elõkészítõ munkát követõen. Jelenleg is dolgozunk a szczeceni (Lengyelország) székhelyû társulás jövõbeni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatástanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amelynek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tényleges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bizottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.
– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?
– Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya az Európai Unióval egyetértésben erõsíteni kívánja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók közötti együttmûködés elõmozdítása érdekében létrejövõ európai területi társulások mûködésében való részvételhez. A Zala Megyei Önkormányzat „CETCEGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartásba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támogatást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képviselt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására” meghirdetett pályázati felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezel) a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezésére a 2014. június 1 - 2015. május 31. közötti idõszakra.
– Vannak-e már kézzel fogható eredményei a közös munkának?
– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Európai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közlekedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt keretében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruktúra kompatibilitása fejlesztésének lehetõségei – az M9 gyorsforgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésében” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú európai fõút Zala megyei szakaszának gyors megépítése révén elérhetõ elõnyöket ipari, foglalkoztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi
szempontból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen napirendjére tûzi az M9 gyorsforgalmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájékoztatót. Az elõterjesztés határozati javaslatában az M9 Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyomvonala vonatkozásában szükséges valamennyi tervezési munka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklusban gondoskodjon a teljes nyomvonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.
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Változik a segélyezési rendszer Az égi pályákon…
Márciustól változik a szociális ellátórendszer. A kormányzat törekvése, hogy minél több ember jusson munkához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzottabban segíteni a korszerûbb
rendszer.
Március elsejétõl az önkormányzatok maguk dönthetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határozhatják meg. A szociális biztonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint például a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.
A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás (FHT) megmarad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette bevezetésre kerül az „egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás”.
A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:
– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapössze-

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátásokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat
polgármesteri hivatalánál, a közös önkormányzati hivataloknál, a kormányablakoknál, a járási
hivataloknál, valamint a települési ügysegédeknél is
benyújthatók. A március elsejétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hivatalhoz továbbításra kerülnek, az állampolgároknak ezzel kapcsolatban egyéb teendõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok
nem
változnak. Az ellátások folyósítása a továbbiakban bankszámlára, vagy lakcímre történõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztárból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a településeken járási ügyfélszolgálatot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

Emlékezés Kópicz Csabára

A pályáról is hiányozni fog…
Kópicz Csaba, a zalacsányi általános iskola igazgatója január 25-én hirtelen itt
hagyott bennünket. Aznap
váratlanul rosszul lett, életét a
több órás szívmûtét sem
tudta megmenteni.
A gyerekek Csaba bácsija
1960. március 1-jén született
Zalaszentgróton.
Földrajztestnevelés szakon szerzett
diplomát Pécsett. Életét hivatásának szentelte. 1993. szeptemberétõl volt a zalacsányi
iskola igazgatója, mellette
földrajzot, természetismeretet, testnevelést, az utóbbi
idõszakban erkölcstant is
tanított.
Igazgatói pályafutása alatt
mindig arra törekedett, hogy
kollégáinak és az iskola tanulóinak nyugodt, családias
légkört biztosítson. Igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak.
Folyamatosan képezte magát,
nyitott volt az új ismeretek
befogadására és alkalmazására. A vezetõképzõn túl elvégezte az erkölcstan tanításához szükséges tanfolyamot,
önszorgalomból nyelvet tanult, ezzel is példát mutatott
az iskola közösségének.

Szívén viselte az iskola
sportéletét. A 90-es években,
a környék kisiskoláiban népszerû „Kisiskolák a kosárlabdáért” bajnokságban csapatai
több korcsoportban is elõkelõ helyet szereztek. A diákolimpia szervezésében labdarúgócsapatai a körzeti bajnokságokon túl megyei megmérettetésekre is rendre eljutottak. Személyének köszönhetõen a gyerekek kicsi
koruktól kezdve nagyon szerették az általa tartott edzéseket. Gyümölcsözõ kapcsolatot alakított ki a karate, a
tájfutás sportágakban és a
labdarúgó és Bozsik-programban dolgozó edzõkkel.
Feleségével több, mint 30
évig élt harmonikus házasságban. Közel 10 éve döntöttek úgy, hogy Zalacsányba költöznek. Az utóbbi években
már a helyi polgárõr szervezet is tagjai között tudhatta.
A család kérésére szûk
körben helyezték örök nyugalomra. A barátok, ismerõsök és diákok február 6-án
délután a zalacsányi iskola
tornatermében rótták le kegyeletüket.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
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Családi teadélután Türjén „Tollfosztóban voltam az este…”

Fotó: Gömbös Dániel
A kicsik is élvezték a színpadon való szereplést.
A türjei Szent László Óvo- kicsik körében. Meglepetésda, Egységes Óvoda Bölcsõde ként felléptek az óvodai doldolgozói és a szülõi munkakö- gozók, akik narancssárga és
zösség tagjai február 14-én ha- rózsaszín fényjátékkal készülgyományteremtõ szándékkal tek. Csontos Marianna óvónõ
immár másodszor rendezték pedig a gyerekeknek énekelt
meg a Türjei Mûvelõdési pár ismert dalt, majd zenei
Ház színháztermében a Csa- elõadás és néptánc szórakozládi Teadélután elnevezésû tatta az érdeklõdõket. A renrendezvényüket. A két órás dezvény a Zala Zenekar táncmûsor során felléptek az óvo- házával zárult.
A táncteremben forró tea
dai csoportok, az óvodai néptánccsoport és a zeneovi részt- és finom sütemények várták a
vendégeket. A mozogni vágyók
vevõi.
A szereplést a kicsik és pedig bekapcsolódhattak a
nagyok egyaránt nagyon élvez- tánctanulásba. A rendezvényt
ték, táncoltak és énekeltek a az idei évben is nagy érdekszínpadon. A türjei általános lõdés övezte, a befolyt adomáiskola 4. osztályos tanulói a nyokat pedig az óvoda szépíLudas Matyit mutatták be, tésére fordítjuk.
elõadásuk nagy sikert aratott a
f.zs.

Türje Község Önkormányzatának szervezésében a kulturális bizottság hagyományos
tollfosztó rendezvényre hívta
a falu lakosságát. Az 1650 lakosú településen számos közösségi kezdeményezés õrzi
és ápolja a népi kultúrát, a
helyi hagyományokat, szellemi és tárgyi örökségeinket, ezek közé tartozik a tollfosztás is.
Az Illés Károlyné, Szilvia
óvónõ és Székely Júlia mûvelõdésszervezõ által megálmodott programnak a mûvelõdési
ház adott otthont, ahol az
idõsebb korosztály és a fiatal
generáció egyaránt képviseltette magát. A tollfosztás egykoron a télen végezendõ munkák egyike volt, amikor a falu
asszonyai az összegyûjtött tollakból puha párnának és dunnának valót készítettek, amelyek az eladósorban lévõ leányok hozományául szolgáltak.
A liba- és kacsatollak keményszáráról finom kézimunkával
szedték le az ügyes asszonyok
a kis pihetollakat.

A türjei rendezvényen nem
csak lányok és asszonyok, hanem a falu férfi tagjai is részt
vettek, akik borral kínálták és
népdalokkal szórakoztatták a
résztvevõket. A fosztás során
az idõsebbek anekdotákat, vicces történeteket meséltek egymásnak és a fiataloknak, akik
között apróságok is jelen voltak. A program felvonultatta a
hagyományos gasztronómiát,
ami a tollfosztáskor szokásos
ételekbõl állt. A hófehér abrosszal terített asztalon a nyugdíjas klub tagjai által sütött
finomságok sorakoztak: kalácsok többféle töltelékkel, sajtos és túrós pogácsák, mákos
guba, diós laska és egyéb finomságok.
A program népszerûségét
mutatta, hogy a helyi nyugdíjas klub által szervezett tollfosztáson is teltház volt. A településen március 7-én hagyományõrzõ borversenyen vehetnek részt a türjei boros gazdák, ahol népdalok és a népzene szórakoztatja a résztvevõket.
n.k.a.

Tölgyvári Kör
Január végén a zalaszentgróti VMK keretében Tölgyvári Kör néven új civil csoport alakult, amelynek mûködési területe Tekenye, Türje,
Zalabér és Zalaszentgrót. Az
alakuló összejövetelen Szalay
Csaba, a Kör vezetõje elmondta, hogy a legenda szerint a késõ-középkorban Tekenye határában álló „tölgyvár” veszély esetén menedéket adott a környék lakóinak,
ezért nem csak egy község,
hanem több település is érintett. Célként jelölte meg a
közös múlt helytörténetének
kutatását, a népszokások fel-

tárását, õrzését. A Kör feladatának tartja a kulturális és
szakrális emlékek-hagyományok kutatásán túl az õshonos állat- és növényvilág megmentését, megismertetését is.
Tervezik tanulmányok készítését a különbözõ történelmi
korok eseményeirõl, azok térségi összefüggéseirõl, hatásáról, és a gyûjtött anyagot vándorkiállításon bemutatni, illetve füzetekben megjelentetni.
A Körnek – amely összejöveteleit változó helyszínen tartja – minden érdeklõdõ tagja
lehet életkortól függetlenül!
Sz. Cs.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

Fotó: Gömbös Dániel
A türjei asszonyok is õrzik a tollfosztó néphagyományt.
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Új funkciót kap a tejcsarnok
Folytatnák az utak felújítását
Az elõzõ években Pakodra
közel 100 millió forint támogatás került, a településen a
jövõben is hasonló nagyságrendû forrásokat szeretnének
kihasználni. Február 26-án elfogadták Pakodon a költségvetést és az öt évet átfogó gazdasági programot.
– Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy az önkormányzat a jó gazdálkodásból fakadóan minden évben tudott fejlesztéseket és beruházásokat
teremteni. Az idei költségvetésünk 120 millióból áll, aminek
javarészét az állami normatíva,
illetve az iparûzési adó bevételei adják. A kiadási oldal
nagy részét a kötelezõen ellátandó üzemeltetési feladatok
adják. Idei fejlesztések között
szerepel a temetõben történõ
térkövezés, urnafal építés.
Ezekkel párhuzamosan szeretnénk a közterületeinket is
rendbe tenni – jegyezte meg
Halek László polgármester.
A fiatalok számára kültéri
erõgépeket, szabadtéri sporto-

lási lehetõséget szeretnének
biztosítani. A korábban tejcsarnokként használt épületet
megvásárolta az önkormányzat, ahová majd az építési engedély tulajdonában helyi piacteret hoznának létre. A szociális támogatások eddigi mértékét megõrzik, azonban annak
fedezetéhez adómértéket nem
szeretnének emelni, inkább kigazdálkodják. A segítségre szorulókat ezután sem fõként
anyagilag, hanem munkához
való jutással, információnyújtással segítik.
– A múlt évet pozitív mérleggel, megtakarítással zártuk.
Hitelfelvételt idén nem terveztünk, a költségvetésünk feladatfinanszírozottá vált, így
célzottan kapjuk a forrásokat.
Tavaly olyan útfelújításokat sikerült elvégezni, amik már idõszerûek voltak. Foltozgatás helyett inkább egy adott útszakasz és annak minél jobb minõségû felújítása a fontos. Vetésforgó rendszerben haladva
szeretnénk az utakat karban-

Az egykori tejcsarnok helyén a helyi termelõk boltja nyílhat meg.

tartani. Az eddigi szolgáltatásokat ezután is szeretnénk biztosítani: továbbra is fontos a
házi segítségnyújtás és a gyerekeknek helyben óvoda, illetve iskolai alsó tagozat biztosítása – tette hozzá a településvezetõ.
A civil szervezeteknek az
önkormányzat továbbra is se-

Dalcsokrokkal köszöntötték a tavaszt
Harmadik dalkörtalálkozó Zalaszentlászlón

hogy megismerjük egymást és
kapcsolatokat teremtsünk. Mindenki elfogadta meghívásunkat, így évrõl évre több mint
százan jönnek el hozzánk énekelni. Sajnos idén három településrõl az utolsó pillanatban
mondták vissza a részvételt.
Nagyon jó a kapcsolatunk a
dalkörökkel, a türjeiekkel gyakran együtt is lépünk fel. Több

gít a pályázati források felkutatásában, önrész biztosításában, ami elengedhetetlen a
további fejlõdésükhöz. Pakodon március 3-án információs napot tartottak, melyen a
térségi szervezeteket jövõre
érintõ törvényi változásokról
esett szó.
Pataki Balázs
mint húszan vagyunk, ami
nagynak mondható itt a környéken. Büszkék vagyunk a tavaly Gellénházán szerzett arany
minõsítésünkre is, amihez nagyon sok segítséget kaptunk a
többi népdalkör vezetõtõl is –
foglalta össze a csoport vezetõje, Bakosné Szalai Zsuzsa.
Az idei mûsort Berta
Alexandra Junior Prima díjas
citerás, népdalénekes, Csenki
Talán kobzos mûsora és Nagy
Tünde
homorodszentlászlói
népdalénekes elõadása tette
különlegessé.
-pb-

Vörös tojótyúkok
Akció
A program a Mákvirág Népdalkör fellépésével és közös énekléssel kezdõdött.
A zalaszentlászlói faluház
jubileumi ünnepségét követõen március elsején délután
rendezték meg a III. Tavaszköszöntõ Népdalkör Találkozót, ahol idén a helyi Mákvirág Népdalkör mellett a türjei
Hétszínvirág Énekegyüttes, a
zalabéri Búzavirág Népdal-

kör, a sümegcsehi Pávakör és
az alsópáhoki Bodzavirág
Népdalkör lépett színpadra.
– Ez most már a harmadik
alkalom, hogy összegyûlünk a
dalkörökkel. Mi még csak négy
évesek vagyunk a dalkörrel, de
amikor egy évesek voltunk,
azért is szerveztük a találkozót,

Zalaszentgrót piac
2015. március 21.,10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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2015. február 24.
Kehidakustány Község Önkormányzat

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0074

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INDUL A „KÖZVILÁGÍTÁSI ELEMEK ENERGIATAKARÉKOS
ÁTALAKÍTÁSA KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉGBEN” CÍMÛ FEJLESZTÉS
Elkezdõdött Kehidakustány Község közvilágítás korszerûsítése, mely során a meglevõ fényforrásokat led
technológiára cserélik ki. Az enegriahatékonysági átalakítás az Európai Unió 43,1 millió forintos, 100 %-os
támogatásával valósul meg 2015 májusára.

Minden osztály tanulói jelmezt öltöttek.
Az idei évben a farsangi
karnevál ideje február 13.-ára,
péntekre esett, ami akár (ha
babonásak vagyunk) rossz elõjel is lehetett volna, de szerencsére nagyon jó hangulatú
mulatságban volt részünk.
A hagyományoknak megfelelõen a program délután 14
órakor kezdõdött a zsúfolásig
megtelt kultúrházban. Nagyon
sok szülõ és korábbi években
végzett diák várta izgatottan a
mûsort.
Elsõként az 1. osztályosok
mutatkoztak be, mindenki nagyon ötletes jelmezt öltött magára. Ezt követõen sorban minden osztály színpadra lépett és
mindenki bemutatta saját mûsorát. A produkciókat jó zenék, ügyes táncok és a közönség részérõl hangos taps kí-

sérte. Az egy órás bemutatkozás után mindenki csinos ruhát vett fel, ugyanis kezdõdött
a diszkó.
A szülõi munkaközösség
tagjai büfével kedveskedtek a
gyerekeknek, bõven fogyott a
szendvics és az üdítõ.
A karnevál fénypontja
minden évben a pedagógusok jelmezes felvonulása,
amely idén is fergetegesre sikeredett.
A legjobban azonban a
tombolasorsolást várta mindenki, hiszen rengeteg torta és
további értékes nyeremények
várták a gyerekeket. A mulatság 21 óráig tartott.
Köszönetet mondunk a pedagógusoknak és a szülõi
munkaközösség tagjainak áldozatos munkájukért.

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

Projekt megvalósítási helyszínek:
A fejlesztés a Kehidakustány egész területét érinti.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû
konstrukcióra benyújtott, majd 2014. decemberében támogatásra érdemesnek ítélt pályázat által, a projekt keretében, összesen 386 db, a településen elhelyezett fényforrás, energiahatékony LED-es világítótestekre történõ cseréje valósul meg. A közvilágítás korszerûsítéssel a meglévõ
lámpatestek cseréje során nem állítunk fel új oszlopokat,
kizárólag a lámpatesteket váltjuk ki egy korszerû, mai
igénynek megfelelõ lámpatesttel, amelyek a korábbiaknál
kisebb fogyasztásúak, ezért az elektromos hálózat átalakítására nincs szükség. A lámpatestek cseréjének köszönhetõen
éves szinten több millió forintos megtakarítással tudunk
számolni, energiát takarítunk meg.
A fejlesztés hozzájárul a Környezet és Energia Operatív
Program szellemében az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozásához, a közvilágítás villamos energiafelhasználásának csökkentéséhez. A projekt eredményeként jelentõs mértékben csökken az üvegházhatású gázok
kibocsátása, valamint jelentõs mértékben nõ a villamosenergia megtakarítás.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!

Az Európa 2020 stratégia és országunk célkitûzéseivel
összhangban Kehidakustány Község Önkormányzata kiemelt
prioritásként kezeli a fenntarthatóság elõmozdítását, különös
tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését és a megújuló erõforrásokra való áttérés lehetõségeinek maximális kihasználását. Jelen projekt keretében
Kehidakustány teljes közvilágítási rendszerének energiatakarékos korszerûsítését valósítjuk meg, a jelenlegi nátriumos
fényforrásokat, energiahatékony LED-es világítótestekre cseréljük. A projekt hatására a megvalósítását követõen üvegházgáz-kibocsátás csökkenést, valamint energiahordozómegtakarítást prognosztizálunk.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

www.zalatajkiado.hu
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Megújítják a település rendezési tervét
Folytatódik a sikeres zalabéri közmunka
A szociális támogatásra rászorulók segítése március elsejétõl a települési önkormányzatok feladatává vált. Február 28ig kaptak határidõt a települési
támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására. Zalabérben
a költségvetés kialakításakor is
számoltak az új rendelettel:
– Az elõzõ években inkább
természetbeni támogatással segítettük a rászorulókat, amit
idén is folytatunk. 500 ezer forinttal tudtunk emelni a szociális támogatás összegén. A
családok gazdálkodásához többek között szociális faprogrammal, palántákkal, baromfival
járultunk hozzá. Minden eddigi
támogatási forma megmaradt,
az újonnan megállapítandó lakásfenntartási
támogatásban
másfajta számítási rendet alakítottunk ki. Az idei költségvetésben hozzávetõlegesen 170
millió forinttal számolunk,
mely már a tavaly önkormányzati fenntartásba átkerült Kastélykert Óvoda és a Szent Rita
Idõsek Otthona finanszírozását
is tartalmazza. Sajnos idén nagy
fejlesztéseket nem tervezhetünk, viszont a költségvetés
egyik legnagyobb tétele a település rendezési tervének megújítása, ami 5 millió forintból
valósul meg. Emellett 3,5 millió

forintot terveztünk egyéb fejlesztésekre – fejtette ki Zsuppán József polgármester.
A rendezési tervet 10 évente
kötelezõ felülvizsgálni, Zalabérben több helyütt indokolt volt
már a tervezet megújítása. A
lepotyi településrészen régóta
jogosan elvárt kérés a járda
építése, illetve az egyik lakóház
szobával való bõvítése, melyet
eddig az elavult szabályozás
nem engedélyezett. Az új rendezési tervben a helyi vállalkozók igényeit is figyelembe
veszik. Járóbeteg, illetve egészségügyi alapellátási, óvodai,
közlekedésfejlesztési projektterveket is beadtak.
– A költségvetésnek minden
évben nagy részét teszi ki a
közmunka program. A Start
program mellett fut a téli közfoglalkoztatás és újraindul a Zalabéri Közösségi Kert program.
Utóbbi 8-10 fõvel, jövõ február
28-ig Dötkkel közösen valósul
meg. Rövidesen piacra kerülnek a zöldségpalántáink és Dötkön egy területen virágkötészeti
alapanyagokat, fûszer- és gyógynövényeket termesztünk. A Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit
Közhasznú Kft.-val közösen
három programban veszünk
részt. Folytatódik a betonelemeket gyártó Betonbrigád Prog-

Farsang Pakodon

Ötletes jelmezeket öltöttek magukra.
A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó farsangi idõszakot hagyományosan bálok, karneválok, lakomák, jelmezversenyek jellemzik. Nem volt ez
másként Pakod községben sem,
ahol kicsik és nagyok egyaránt
tartottak farsangi mulatságot.
A helyi Szivárvány Óvoda
gyermekei február 6-án ötletes
jelmezekben vonultak fel, szüleik és óvónõik legnagyobb örömére. Volt köztük hercegnõ,
Rubik-kocka, tigris, boszorkány,
varázsló, kalóz és rendõr is, akik

a jelmezbemutató után farsangi
bálon táncoltatták meg szüleiket.
Az általános iskola növendékei február 20-án mutatták be a
mulatságos és ötletes jelmezeket, melyet háromtagú zsûri értékelt. A tornateremben tartott
ünnepségen népes vendégsereg gyûlt össze, akik tapssal köszöntötték a – többek között –
mobiltelefonnak, boszorkánynak, Piroskának, pólyás babának, habos süteménynek, csontváznak, dalmatának és Spongya-

Horváth Tamásné a Zalabéri Közösségi Kert muskátli palántáival.
ram, elindul az itteni növényeket felhasználó Kertépítõ Program és a pakodi Varrodai Programban itteni hölgyek is varrnak munkaruhát a térségi közfoglalkoztatottaknak – tette hozzá Zsuppán József.
Tavasszal folytatódnak a
templom felújítási munkái, amihez az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2 millió forint támogatást nyújtott, melyet ezúton szeretnének megköszönni
a zalai kormánymegbízottnak

is. A templom az eddigi munkálatoknak köszönhetõen már
nem ázik be, az elnyert támogatásból pedig a torony is megújulhat. A településen március
7-én tartják az iskola szülõi
munkaközösségének bálját, 15én ünnepi megemlékezés lesz.
Továbbra is havonta szerveznek
túrákat és március 17-én hat
elõadásból álló programsorozat
indul, mely a házkörüli gazdálkodáshoz nyújt ismereteket.
Pataki Balázs

bobnak öltözött iskolásokat. A
jelmezversenyt követõen Polmüller Nikolett, Födemes Fanni és Nagy Zoltán negyedik
osztályos tanulók saját táncos
koreográfiájukat mutatták be a
szülõknek, vendégeknek, melylyel hatalmas sikert arattak.
Hagyományteremtõ
szándékkal, a helyi Margaréta Kulturális Egyesület, a Közmûvelõdési és Sport Egyesület, valamint Pakod Község Önkormányzata szervezett farsangi
bált a helyi és környékbeli lakók legnagyobb örömére. A február 14-én tartott mulatságon
zsúfolásig megtelt a helyi tornaterem. A rendezvény nyitóbeszédét Halek László polgár-

mester mondta el, melyben felkonferálta a zalabéri Lépcsõs
Teátrum mûsorát, amelyet vastapssal fogadott a nagyérdemû.
Ezt követõen a vendégek jóízûen elfogyasztották a disznótoros vacsorát, melynek elkészítéséhez nélkülözhetetlen sertést a helyi Végh Farm Kft. ajánlott fel, s a szervezõ egyesületek
és önkormányzat tagjai, dolgozói dolgoztak fel az esemény
napján. Vacsora után Prokk
Tibor szolgáltatta a talpalávalót
a hajnalig tartó táncos mulatsághoz, melyet jelmezverseny
szakított meg. Ezt Hajdu Éva
nyerte, aki nõvérként „védõitalt” is kínált, megóvva a vendégeket a vírusos betegségektõl.
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Zala megyei Társaság,
zalaszentgróti üzemmérnökségére,

villanyszerelõ munkatársakat keres.
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villanyszerelõ szakmunkás végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat
• Számítógép felhasználói ismeretek
• „B” kategóriás jogosítvány
• önálló munkavégzésre alkalmas személy

2015. február

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 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

Fõbb feladatok, munkák:
• Villamos berendezések karbantartása
• Villamos és elektromos berendezések hibaelhárítása, gépek javítása
• Elvégzett munkák megfelelõ dokumentálása

Az önéletrajzokat a Zalatáj Kiadó
ügyfélszolgálatára kérnénk küldeni
„villanyszerelõ Zalaszentgrót” jeligére.
A cím: zalataj@zelkanet.hu,
illetve 8901, Zalaegerszeg Pf.: 381.

Elegáns környezet – megfizethet õ árak
Zalaszentgrót központjában

Hotel Corvinus

* céges csapattréningek * érettségi bankettek
* lakodalmak
* konferenciák
* ballagások
* kulturális rendezvények
Étterem, wellness, ingyenes internetkapcsolat,
biztonságos parkolási lehet õség

Nyitva tartás:
szálloda: 0-24 óra,
étterem: 8-21 óra, péntek és szombat: 8-22 óra.
Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2.
Tel.: 83/362-200, 30/748-5886
hotelcorvinus@gmail.com • facebook/hotelcorvinus
www.hotelcorvinus.hu

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

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

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok
áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/kg.
Ugyanitt takarmány burgonya eladó.
Ár: 20 Ft/kg.

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

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

