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- 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

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

Kínálatunkból:

Márkáink:

B & B

DIVAT VILÁG Nyitva tartás:

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.

Nõi-férfi divatáru üzlet

- Tamaris - Claudio Dessi
- Rieker - Bio Prego
- Romika - Mermaid
- Joseph Seibel - S. Sunny

- D.D. Step
- Wink

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

Nõi, férfi cipõ márkáink:

Gyermek cipõink:

Ezen kívül:

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.

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

Márciusban 5 000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék!
Köszönjük a bizalmát!

H-P: 8-17

SZ: 8-12

Nyitva tartás:
H-P: 8-17

SZ: 8-12

Forrnak az indulatok
300-350 lakossal

bíró városrészében.
Az új településrészi önkor-
mányzat – a helyi képviselõ
szerint – még nem tudott ala-
kuló ülést tartani. A részönkor-
mányzat vezetõje, Zalaszent-
grót egyik alpolgármestere,

nem jelent meg

Za-
laszentgrót

csáfordi

Balogh Gábor

Válaszra váró kérdések Zalaszentgróton
Nyilvános falugyûlést akarnak Csáfordon

az általa kijelölt idõpontban
megtartott nyilvános ülésen.

Az októberi önkormányzati
választásokat követõen, január
6-án falugyûlésen választották
meg a településrész képvise-
lõit a lakosok. A kézfeltartással
megtartott voksoláson nyilván-
valóvá vált: mindenki változást,

Akiktõl a választ várjuk: Baracskai József polgármester
(balról) és Balogh Gábor alpolgármester, a részönkormányzat
vezetõje.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Válaszra váró kérdések Zalaszentgróton
Nyilvános falugyûlést akarnak Csáfordon

és új képviselõket szeretne. A
szavazatok 80 százalékát a fa-
lubeliek

és
ítélték oda. A tagok Za-

laszentgrót város január 29-iki
nyilvános testületi ülésén es-
küt tettek. A részönkormány-
zat átadás-átvétele a mai napig
is várat magára. A múlt évi
költségvetésrõl annyit tudni,
hogy 9 millió bevétel és 7 mil-
lió kiadás volt, de hogy mire
költöttek, azt homály fedi… A
részönkormányzati képviselõk
nyomására Balogh Gábor az
alakuló ülés idõpontját feb-
ruár 16-ára tûzte ki és vállalta a
meghívók közmunkásokkal va-
ló szétküldését. A meghívókat
azonban senki sem kapta meg.
Mégis a gyûlés idõpontját elõ-
re tudhatta mindenki, ugyanis
a február 14-én tartott jóté-
konysági polgárõr bálon is ki-
hirdették. A bál a közösség
polgárõrségének segítéséért
szervezõdött, hogy a lakosság
mindennapjait óvó egyesület
saját jármûvet vehessen. A he-
lyiek 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 sze-
rint a szentgróti alpolgármes-
ter azzal indokolta távolmara-
dását, hogy a csáfordi ülés idõ-
pontjában az általa is vezetett
városi önkormányzat munka-
ülést tart. Megjegyzendõ, hogy
a városi önkormányzat összejö-
vetele eredetileg február 17-re
volt tervezve, de az utolsó pil-
lanatban mégis áttették a csá-
fordi üléssel megegyezõ idõre.
Zavaros a kép, több kérdés is
tisztázásra várna…

Az új részönkormányzat
megválasztása után ismeretle-
nek egy éjjel kiürítették a kul-
túrházat annyira, hogy a pol-
gárõr bálon már tükör sem
volt a vécében.

Többen látni vélték, hogy
az éj leple alatt a „lángospénz-
bõl” vásárolt tûzhelynek is lába
kelt. „A gáztûzhely minden-
kié!” – adtak hangot felháboro-
dásuknak a csáfordiak. Ugyan-
akkor hozzátették, a Lángos-
fesztivál az elszármazottak
meghívására indult el, a lángos
fogyasztása azonban már fize-
tõssé vált.

A Balogh Gábort nélkülözõ
falugyûlésen számos kérdés
vetõdött még fel.

Szóba került az Alsóhegyi
úton lévõ Bolókai-híd felújítá-
sa, aminek költsége elõször

Fülöp Gábor Zsig-
mondnénak, Mészáros József
Gyulának Varga Lajos Zol-
tánnak

500 ezer, majd késõbb 800
ezer forintra rúgott. A hely-
béliek 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 munkavég-
zését nem érte kritika, azon-
ban munkaszervezõjüket an-
nál inkább.

A Kis-Csáfordi árok kitaka-
rítása egyre fontosabb lenne.

A városházáról származó
információ szerint 14 csáfordi
(erdõ)terület eladásáról szóló
beadvány került a gazdasági
bizottság elé. Az iromány állí-
tólag a csáfordi részönkor-
mányzat tagjainak beleegyezé-
sével készült, holott ehhez kö-
zülük senki se adta a nevét. A
helybéliek meg szeretnék vé-
deni értékes földjeiket és nem
szeretnék, ha idegenek kezébe
kerülnének. „Eladnák fél Csá-
fordot, közben meg egy-egy
rendezvény elõtt a kultúrház
evõeszközeit is egyenként lel-
tárba kell venni!”

A falubeliek a zárt kultúr-
ház helyett szerettek volna egy
Ifjúsági Klubot kialakítani,
mely célra az egykori szükség-
lakás kiváló helynek bizonyult.
Az éves falugyûlésen kérték az
épület használatát, mely igényt
vezetõjük szavazásra se bocsá-
tott. Elmondásuk szerint Ba-
logh Gábor kifogásolta, hogy
nem kérvényezték, hogy hasz-
nálhassák az épületet, majd

jegyzõ felelõs ki-
jelölését kérte és a létesítmény
utáni forgalmi adóra figyel-
meztetett. A felszerelést, felújí-
tást a helyiek társadalmi mun-
kában végezték,

dr.
Simon Beáta

Ferenczi Jó-

zsef

Pataki Balázs

Balogh Gábor

nyilatkozatban jelezte,
hogy vállalja a felelõsséget az
épületért. Az egykori lakás fel-
újítását társadalmi munkában
végzik, amit egy önkormány-
zatnak is el kellene bírnia.

A kissé paprikás hangulat-
ban megtartott összejövetelen
végül jelenléti ívet írtak, s el-
döntötték, hogy a kormányhi-
vatalhoz fordulnak panaszaikkal.

A régi önkormányzati ta-
gok bejárnak a kultúrházba, az
újaknak a nagyteremhez, kony-
hához, vécéhez még kulcsuk
sincs. „A NASA-t nem õrizték
úgy, mint ezt a kultúrházat! Ki-
lenc éve a kultúrház elõteré-
ben a földön kell az éthordó-
kat átadni, mert nem kapunk
konyhakulcsot!” – hangzott egy
vélemény. Február 16-án egyéb-
ként az egyik közfoglalkoz-
tatott kulcsával nyitották ki a
nagyterem ajtaját. Az összejö-
vetelen több mint harmincan
jelentek meg és mondták el
véleményüket. A zárt konyhá-
ból még egy kancsó vizet sem
tudtak az asztalra tenni, és aki-
re a másfél órás beszélgetés
után rájött a szükség, az ha-
zavihette magával… A hallotta-
kat összegezve az embernek
olyan érzése támad, mintha
lenne is „gazdája” a település-
résznek, meg nem is. Az ülé-
sen súlyos vádak hangzottak
el, a kérdések tisztázására ter-
mészetesen lapunkban helyet
biztosítunk.

***
A fejleményekkel, vélemé-

nyekkel kapcsolatban megke-
restük alpolgár-
mestert, a részönkormányzat
vezetõjét, aki munkahelyi el-
foglaltsága miatt február köze-
pén csak rövid tájékoztatást

tudott adni, de megígérte,
hogy a késõbbiekben részlete-
sen reagál a történtekre egy
interjú keretében.

– Nem volt hivatalos, nem
én szerveztem, ezért nem is
kívánok róla nyilatkozni. Azt
sem tudom, hogy mi volt a
lényege.

– Azt mondták, hogy ala-
kuló ülést akarnak, de más for-
rásból viszont azt hallottam,
hogy velem kívánnak foglal-
kozni. Sok támadást kaptam
mostanában, ezért sem men-
tem el. Majd az lesz hivatalos,
amit én hívok össze.

– A falugyûlés tulajdonkép-
pen az alakuló ülés is volt. Hi-
vatalosan nem fogok összehív-
ni alakuló ülést, hanem olyan
összejövetel lesz, amin megbe-
széljük Csáford dolgait.

– A munkahelyemen ezen
és a jövõ héten is elfoglalt va-
gyok. Még nem tudom, hogy
mikor lesz az ülés, ezzel kap-
csolatban a többiekkel is
egyeztetnem kell.

A megbeszéltek szerint már-
cius 2-án ismét kerestük Ba-
logh Gábort, aki kitért az in-
terjú elõl, mondván: egyelõre
nem nyilatkozik, rágalmazások-
kal pedig nem kíván foglal-
kozni. Amikor arról kérdeztük,
hogy miket tart rágalmazás-
nak, megismételte, amit koráb-
ban mondott: egyelõre nem
nyilatkozik, majd jelentkezik.
Amikor megemlítettük, hogy õ
a településrészi önkormányzat
vezetõje, Zalaszentgrót alpol-
gármestere, a szabadságát töl-
tõ Baracskai József polgármes-
ter helyettesítõje, megszakadt
a telefonvonal.

Szerettük volna természe-
tesen megszólaltatni Baracskai
József polgármestert is, de õt
külföldi szabadsága miatt nem
tudtuk elérni. Más témában ta-
valy október óta várjuk vissza-
jelzését az interjú idõpontjával
kapcsolatban.

Információnk szerint feb-
ruár 25-én Balogh Gábor kez-
deményezésére volt egy össze-
jövetel Csáfordon, ezen az in-
gatlanügyek voltak terítéken.
Ettõl függetlenül a falusiak to-
vábbra is várják egy nyilvános
falugyûlés összehívását.

– Mi a véleménye a feb-
ruár tizenhatodikai csáfordi
gyûlésrõl?

– Ezen elhangzott, hogy
elõtte már jelezte: nem vesz
részt rajta, mert az ön lejá-
ratására irányul.

– Mikorra tervezi összehív-
ni az alakuló ülést?

– Ez mikor lesz?

E.E.

Fülöp Gábor Zsigmondné, Varga Lajos Zoltán és Mészáros
József Gyula választ nem tudott adni a kérdésekre, hiszen
még õk sem kaptak.
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Harminc év egy ember éle-
tében is fordulópontot jelent,
egy épületnél pedig megfelelõ
alkalom arra, hogy megálljunk,
s tiszteletünket tegyük az épí-
tõk, tervezõk elõtt. 30 évvel
ezelõtt a falu lakosságának és a
korabeli országos vezetés pél-
dátlan összefogásának eredmé-
nyeként épülhetett meg a Kos-
suth-díjas építész,

tervei alapján a zala-
szentlászlói kulturális központ.
A faluházat a kerek évfordu-
lóra kicsinosították és március
1-én a térség képviselõinek
részvételével jubileumi ünnep-
ség keretében emléktáblát avat-
tak, melyen részt vett

iparmûvész, Mako-
vecz Imre özvegye is.

– Több mint harminc évvel
ezelõtt Targuba Miklós tanács-
elnök Lóránt József titkárral
fejükbe vették, hogy a régi le-
pusztult kultúrotthon helyett
építeni kellene egy újat. Pén-
zünk nemigen volt, de gyönyö-
rû hatalmas tölgyfáink annál
több. A tervek elkészítésére
egy híres, zalai származású
építészt, Makovecz Imrét sike-
rült megnyerni, aki ingyen ter-
vezte meg ezt a csodálatos
épületet. Mi pedig boldogan
jöttünk társadalmi munkában

Makovecz
Imre

Szabó
Marianne

30 éves a zalaszentlászlói Makovecz-faluház
Táblát helyeztek el a tervezõ emlékére

segíteni! Példaértékû volt az
összefogás, így kevés költség-
gel épült meg a falu háza. Há-
rom évtized elteltével engem
ért az a megtiszteltetés, hogy
irányíthattam a megkopott
épület felújítását, a munkák
rekordidõ alatt befejezõdtek,
melyhez lakóink ismét lelkiis-
meretesen segítettek – szólt a
megjelentekhez
polgármester, aki hozzátette,
hogy az épület csinosítgatása
még nem ért véget, pályázati
úton újítanák fel a bútorzatot
és a könyvtárat.

Beszédében
országgyûlési képviselõ mél-

tatta az épület létrejöttéért so-
kat tevõk érdemét, s kiemelte,
hogy az uniós források felhasz-
nálásával mára szinte minden
mûvelõdési házat sikerült fel-
újítani. Ezek a munkálatok mit
sem érnének, ha nem lenné-
nek a közmûvelõdésben részt-
vevõ emberek, dalkörök, szak-
körök, népmûvészeti körök,
akik megtöltik élettel ezeket
mûvelõdési házakat. Örömét fe-
jezte ki, hogy a megye zalavári
jubileumi emlékmûvét is a vi-
lághírû építész tervezhette meg.

Az emléktáblát Manninger
Jenõ és Bohár István leplezte
le, majd plébános

Bohár István

Manninger Je-
nõ

Koltai Artúr

szentelte fel és elhelyezték az
emlékezés és a hála koszorúját.

egykori kulturá-
lis és mûvelõdési miniszter,
egyetemi tanár a kezdetektõl
fogva nagy figyelemmel kísér-
te és támogatásáról biztosította
a munkálatokat, örömmel ér-
kezett a jubileumra is:

– Ez a gyönyörû emléktáb-
la valójában mindannyiunk
számára üzenetet hordoz,
hogy tiszteljük az emberi alko-
tást. Makovecz Imre hírét Se-
villáig vitte a világ, minket pe-
dig tehetségével, adományai-
val ajándékozott meg. Ezek
között az adományok között az
egyik legszebb az itteni falu-
ház. A sors úgy hozta, hogy
barátságunk révén más alko-
tásainál is jelen lehettem, fi-
gyelemmel kísérhettem mun-
kásságát. A zalaszentlászlói kö-
zösség volt az egyik legszerve-
zettebb, ahol összefogással,
akarattal, az akkori viszonyok
között olcsón és gyönyörûség-
gel 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 történé-
seirõl Lóránt József hajdani
tanácstitkár adott részletes be-
tekintést, aki méltatta Mako-
vecz 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-

Pozsgay Imre

Koltai Artúr plébános Bohár István, Lóránt József, Pozsgay
Imre és Manninger Jenõ jelenlétében szentelte fel az emlék-
mûvet.

Makovecz Imre: „Az ember
úgy dolgozzon, hogy szóra-
koztassa az Istent…”.

gósítja a zalai népmûvészeket
Kovács Flórián. Ha nem ajánl
fel minden család tíznapi tár-
sadalmi munkát és nem állnak
hozzá a helyi építõmesterek
szívvel-lélekkel ehhez a mun-
kához, akkor ez a ház nem áll
itt és most nem ünnepelünk –
idézte a korabeli újságokat.

Az ünnepségen résztvevõk
meghallgatták ho-
morodszentlászlói népdaléne-
kes elõadását és

Reményik Sándor
Eredj, ha tudsz versét, majd a
faluházban a Makovecz Imre
munkából nyílt tárlat, melyen
több világhírû építménye is
látható a képeken.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Nagy Tünde

Baracskay
Zsófiától

Pataki Balázs

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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!
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ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

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!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

Vállalkozói fórumot szerve-
zett a a

és a

bevonásával.
polgármester

a kezdeményezésrõl elmondta:
intenzív párbeszéddel és a
helyben lévõ vállalkozások fo-
lyamatos tájékoztatásával a jö-
võben gyakrabban kívánnak
eszmecserét folytatni. A hagyo-

türjei önkormányzat
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány Zala
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara

Nagy Ferenc

Vállalkozásbarát környezet kialakítása Türjén

mányteremtõ céllal életre hí-
vott rendezvény elsõdleges
célja, hogy vállalkozásbarát kör-
nyezetet alakítsanak ki a vál-
lalkozók számára Türjén – fo-
galmazott Nagy Ferenc. A pol-
gármester hozzátette: Türje
mintegy 400 millió forint kö-
rüli költségvetésbõl gazdálko-
dik, 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 kialakí-
tott ipari park infrastrukturá-
lis fejlesztése, amely nélkül a
versenyképesség nem jöhet lét-
re a zalai településen, hiszen
annak hiányában a vállalkozá-
sok nem költöznek be a parkba.

A fórumon részt vett
országgyûlési kép-

viselõ is, aki elmondta: a kor-
mány egyik fõ célja, hogy a kis-
és közepes vállalkozások mel-
lett a mikrovállalkozások is hi-
telhez és támogatáshoz jussa-
nak a fejlesztésük érdekében.
Manninger Jenõ kiemelte:

Man-
ninger Jenõ

nagy problémát jelent a meg-
felelõen képzett szakemberek
hiánya is a vállalkozók számá-
ra, ezért a szakképzés tekin-
tetében is fontos lenne az el-
mozdulás országos szinten.

, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagja elsõsorban ar-
ról beszélt, hogy számos meg-
oldásra váró feladatot szüksé-
ges rendbe tenni a vállalkozói
környezet kiszámíthatóságát il-
letõen. Az egyik ilyen a segítõ
családtag munkajogi kérdésé-
nek tisztázása.

Kiss Ferenc

Zsuppán BeátaManninger Jenõ kiemelte a mikro- és kisvállalkozások támoga-
tásának fontosságát.

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

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…
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Február 20-án, pénteken a
iskola udvarán fel-

gyulladt az idei elsõ „tábortûz”.
A kisiskolások és az óvodások a
ragyogó kora tavaszi napsütés-
ben a telet búcsúztatták.

Vidám dalok, mondókák kí-
séretében kiszebábot égettek,
egy hatalmasat és sok kicsit,
amelyeket a gyerekek maguk
készítettek. A bábokkal eléget-
tük a sötétséget, a hideget, a

sümegcsehi

Kiszebáb égetés az iskolában

félelmeinket, rossz érzéseinket,
és beengedtük, elõhívtuk a
fényt, a kikeletet, a vidámságot.
Az õsi népszokást hagyomány-
ként õrizzük hosszú évek óta.

Az óvoda-iskola átmenet meg-
könnyítésére összeállított Közö-
sen könnyebb „jó gyakorlatunk”
programjának is része ez a ked-
ves, a kicsik által nagyon kedvelt
ünnep. A szertartást önfeledt, sza-
bad játék követte a játszótéren.

Tarsoly Róbert
Tekenyét

Sinka Imréné

Dézsenyi Melinda

Milyen költségvetéssel vág
neki az évnek az önkormány-
zat? Mik a fejlesztési terveik,
mire szeretnének pályázni?

négy éven át
vezette , helyét az õszi
önkormányzati választásokat kö-
vetõen az addigi alpolgármester,

vette át, akinek
munkáját alpolgármesterként

segíti. Eltelt
pár hónap, az újdonsült polgár-
mestert kérdeztük a tapasztala-
tokról, jövõbeni tervekrõl.

– Február 11-én fogadta el a
képviselõ-testület a 2015. évi
költségvetést, a közel 25 millió
forint normatív támogatás, a pá-
lyázatok elszámolása és az áthú-
zódó közmunka programok fi-
nanszírozásával együtt 53,3 mil-
lió forint összegben. Márciustól
21 fõ részére tudunk munkát
biztosítani a START közmunka-
programokkal, ami további 27,6
millió forint forrást jelent tele-
pülésünknek. A kötelezõ felada-
tok elvégzése mellett a pályáza-
tok közül a Generációk Háza
projekt lezárása van folyamat-
ban. Az adósságkonszolidáció-
ban kapott támogatásból (a kul-
túrházban megvalósult nyílászá-
rók cseréje után) a Nagyrét út és
az autóbuszöböl közötti járda
megépítését tervezzük, aminek
az engedélyezési tervei elkészül-
tek. További feladat ugyanebbõl

„Együtt szeretnénk élhetõvé tenni Tekenyét”
Beszélgetés Sinka Imréné polgármesterrel

a forrásból a településrendezési
terv véglegesítése, melynek ré-
szét képezõ történeti, régészeti
és mûemlékvédelmi áttekintés
már elkészült. A saját fejlesztési
forrás sajnos szûkös, de remél-
jük elegendõ lesz a temetõ, ra-
vatalozó világításának megoldá-
sára, 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 önkormány-
zati tulajdonban van, így a kerí-
tés áthelyezésével a temetõ te-
rülete megfelelõ méretû lesz. A
közmunkaprogramon belül õsz-
szel elkészített térköves feljáró
felsõ szakaszán a domborzati vi-
szonyokhoz igazodva lépcsõket
alakítunk ki. A közfoglalkoztatot-
tak segítségével egy 50 négyzet-
méteres termény-elõkészítõ épít-
mény elkészítését tervezzük,
amely a kinti munkák mellett
kisebb szabadtéri programok
lebonyolításához is megfelelõ
teret biztosít a Hunyadi út 17.
udvarán. Folytatjuk a mezõgaz-
dasági termelést, a termények
értékesítésére is lehetõségünk
lesz. A mûvelésbe vontak mellett
újabb területek kitakarítását ter-
vezzük, a földutak további meg-
erõsítését, járhatóvá tételét tûz-
tük ki célul. A fagyok megszûn-

tével a kátyúzási munkákat fel-
tétlenül szükséges elvégezni,
sajnos az erre fordítható kere-
tünk véges. A terveink között
szerepel a jelenlegi könyvtár
ivóvízbekötése, ahova az orvosi
rendelõ átköltöztetését tervez-
zük. A könyvtár pedig a kultúr-
ház épületében kerül majd el-
helyezésre. Az új pályázati kiírá-
sokat figyelemmel kísérjük, amit
tudunk, a falu javára fordítunk.
Fõ prioritás a szennyvízelvezetés
és az úthálózat.

– Sajnos nagyobb foglalkoz-
tató cégek nincsenek a környé-
ken, így a munkába járás még
plusz idõt, fáradtságot igényel. A
településen jellemzõen idény-
munka vállalására van lehetõség.
A közmunka program jelent né-
mi megoldást annak, aki dolgoz-
ni szeretne. A helyiek szorgal-
mas emberek, többségük – még
a munka mellett is – családi gaz-
daságban mûvel földet, ahol a
háztartáshoz szükséges javakat
megtermelik.

– A kedvelt farsangi kézmû-
ves foglalkozás után további ren-
dezvényünk nagyhéten a Hús-
vét-váró program. Március 28-án,
szombaton 14 órától oltó napra
kerül sor a kultúrház udvarán,
ahol helyi segítõktõl tanulhatják
el a fortélyokat. A szokásos Pün-
kösdi Piknik-Gyereknap idõ-
pontja 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-

– Milyen a foglalkoztatott-
ság a Tekenyén?

– A helyieket és környék-
belieket számos érdekes prog-
rammal szórakoztatták az el-
múlt években. Mire számíthat-
nak idén?

szervezésre. Az évfordulók közül
a Március 15. ünnepére a szent-
misét követõen a Hõskertben
kerül sor.

– A Generációk Háza pályá-
zatot 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 gyere-
keket, a szülõk pedig tapaszta-
latot cserélnek. A fiatalok újabb
generációja vette használatba az
Ifjúsági Klubot. Õk jól szórakoz-
tak együtt a kicsikkel a farsangi
kézmûves foglalkozáson. Az idõ-
sebbek is rendszeresen talál-
koznak, és kellemes délutánokat
töltenek a kultúrházban. A kö-
zösségi programokon pedig
együtt van a falu apraja-nagyja,
békés, jó hangulat jellemzi a
rendezvényeinket. Az Összefo-
gás Tekenye Alapítvány bálját
idén is nagy érdeklõdés kísérte,
az estét megnyitó elõadásukra a
fiatalok Hidegné Ilike néni segít-
ségével készültek fel. A 2010. évi
eskütétel során élhetõ lakókör-
nyezet kialakítását vállaltunk. En-
nek a folytatásáért dolgozunk
továbbra is a 2014-ben megvá-
lasztott, hasonló összetételû kép-
viselõ-testülettel, alpolgármes-
terként Dézsenyi Melinda ta-
nárnõvel. Sok-sok segítséget ka-
punk a lakosságtól, amit ezúton
is szeretnék megköszönni. Építõ
véleményükre, segítõ hozzáállá-
sukra továbbiakban is számítunk,
együtt szeretnénk településün-
ket barátságos, élhetõ hellyé
formálni.

– Nemrégiben elindult a Ba-
ba-Mama Klub. Hogyan sikerül
megszólítani a faluban élõ kü-
lönbözõ generációkat?

Pataki Balázs

A közösségi programokon, így az alapítványi bálon is együtt
van a falu apraja-nagyja.
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

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.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére
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Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer

Kópicz Csaba zalacsá-
nyi általános iskola

, a
igazga-

tója 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. Földrajz-
testnevelés szakon szerzett
diplomát Pécsett. Életét hiva-
tásának szentelte. 1993. szep-
temberétõl volt a zalacsányi
iskola igazgatója, mellette
földrajzot, természetismere-
tet, testnevelést, az utóbbi
idõszakban erkölcstant is
tanított.

Igazgatói pályafutása alatt
mindig arra törekedett, hogy
kollégáinak és az iskola ta-
nulóinak nyugodt, családias
légkört biztosítson. Igyeke-
zett megfelelni a vele szem-
ben támasztott elvárásoknak.
Folyamatosan képezte magát,
nyitott volt az új ismeretek
befogadására és alkalmazásá-
ra. A vezetõképzõn túl el-
végezte az erkölcstan tanítá-
sához szükséges tanfolyamot,
önszorgalomból nyelvet ta-
nult, ezzel is példát mutatott
az iskola közösségének.

Szívén viselte az iskola
sportéletét. A 90-es években,
a környék kisiskoláiban nép-
szerû „Kisiskolák a kosárlab-
dáért” bajnokságban csapatai
több korcsoportban is elõ-
kelõ helyet szereztek. A diák-
olimpia szervezésében labda-
rúgócsapatai a körzeti baj-
nokságokon túl megyei meg-
mérettetésekre is rendre el-
jutottak. Személyének kö-
szönhetõen a gyerekek kicsi
koruktól kezdve nagyon sze-
rették az általa tartott edzé-
seket. Gyümölcsözõ kapcso-
latot alakított ki a karate, a
tájfutás sportágakban és a
labdarúgó és Bozsik-prog-
ramban dolgozó edzõkkel.

Feleségével több, mint 30
évig élt harmonikus házas-
ságban. Közel 10 éve döntöt-
tek úgy, hogy Zalacsányba köl-
töznek. Az utóbbi években
már a helyi polgárõr szerve-
zet is tagjai között tudhatta.

A család kérésére szûk
körben helyezték örök nyu-
galomra. A barátok, ismerõ-
sök és diákok február 6-án
délután a zalacsányi iskola
tornatermében rótták le ke-
gyeletüket.

Pataki Balázs

Az égi pályákon…
Emlékezés Kópicz Csabára

A pályáról is hiányozni fog…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A

dolgozói és a szülõi munkakö-
zösség tagjai február 14-én ha-
gyományteremtõ szándékkal
immár másodszor rendezték
meg a Türjei Mûvelõdési
Ház színháztermében a Csa-
ládi Teadélután elnevezésû
rendezvényüket. A két órás
mûsor során felléptek az óvo-
dai csoportok, az óvodai nép-
tánccsoport és a zeneovi részt-
vevõi.

A szereplést a kicsik és
nagyok egyaránt nagyon élvez-
ték, táncoltak és énekeltek a
színpadon. A türjei általános
iskola 4. osztályos tanulói a
Ludas Matyit mutatták be,
elõadásuk nagy sikert aratott a

türjei Szent László Óvo-
da, Egységes Óvoda Bölcsõde

Családi teadélután Türjén

kicsik körében. Meglepetés-
ként felléptek az óvodai dol-
gozók, akik narancssárga és
rózsaszín fényjátékkal készül-
tek. óvónõ
pedig a gyerekeknek énekelt
pár ismert dalt, majd zenei
elõadás és néptánc szórakoz-
tatta az érdeklõdõket. A ren-
dezvény a tánc-
házával zárult.

A táncteremben forró tea
és finom sütemények várták a
vendégeket. A mozogni vágyók
pedig bekapcsolódhattak a
tánctanulásba. A rendezvényt
az idei évben is nagy érdek-
lõdés övezte, a befolyt adomá-
nyokat pedig az óvoda szépí-
tésére fordítjuk.

Csontos Marianna

Zala Zenekar

f.zs.

A kicsik is élvezték a színpadon való szereplést.

Január végén a zalaszent-
gróti VMK keretében

néven új civil cso-
port alakult, amelynek mûkö-
dési területe

és . Az
alakuló összejövetelen

, a Kör vezetõje el-
mondta, hogy a legenda sze-
rint a késõ-középkorban Te-
kenye határában álló „tölgy-
vár” veszély esetén menedé-
ket adott a környék lakóinak,
ezért nem csak egy község,
hanem több település is érin-
tett. Célként jelölte meg a
közös múlt helytörténetének
kutatását, a népszokások fel-

Tölgy-
vári Kör

Tekenye, Türje,
Zalabér Zalaszentgrót

Szalay
Csaba

tárását, õrzését. A Kör felada-
tának tartja a kulturális és
szakrális emlékek-hagyomá-
nyok kutatásán túl az õsho-
nos állat- és növényvilág meg-
mentését, megismertetését is.
Tervezik tanulmányok készí-
tését a különbözõ történelmi
korok eseményeirõl, azok tér-
ségi összefüggéseirõl, hatásá-
ról, és a gyûjtött anyagot ván-
dorkiállításon bemutatni, illet-
ve füzetekben megjelentetni.

A Körnek – amely összejö-
veteleit változó helyszínen tart-
ja – minden érdeklõdõ tagja
lehet életkortól függetlenül!

Sz. Cs.

Tölgyvári Kör

Türje Község Önkormány-
zatának

Illés Károlyné, Szilvia
óvónõ Székely Júlia

szervezésében a kul-
turális bizottság hagyományos
tollfosztó rendezvényre hívta
a falu lakosságát. Az 1650 la-
kosú településen számos kö-
zösségi kezdeményezés õrzi
és ápolja a népi kultúrát, a
helyi hagyományokat, szel-
lemi és tárgyi örökségein-
ket, ezek közé tartozik a toll-
fosztás is.

Az
és mûve-

lõdésszervezõ által megálmo-
dott programnak a mûvelõdési
ház adott otthont, ahol az
idõsebb korosztály és a fiatal
generáció egyaránt képvisel-
tette magát. A tollfosztás egy-
koron a télen végezendõ mun-
kák egyike volt, amikor a falu
asszonyai az összegyûjtött tol-
lakból puha párnának és dun-
nának valót készítettek, ame-
lyek az eladósorban lévõ leá-
nyok hozományául szolgáltak.
A liba- és kacsatollak kemény-
száráról finom kézimunkával
szedték le az ügyes asszonyok
a kis pihetollakat.

„Tollfosztóban voltam az este…”
A türjei rendezvényen nem

csak lányok és asszonyok, ha-
nem a falu férfi tagjai is részt
vettek, akik borral kínálták és
népdalokkal szórakoztatták a
résztvevõket. A fosztás során
az idõsebbek anekdotákat, vic-
ces történeteket meséltek egy-
másnak és a fiataloknak, akik
között apróságok is jelen vol-
tak. A program felvonultatta a
hagyományos gasztronómiát,
ami a tollfosztáskor szokásos
ételekbõl állt. A hófehér ab-
rosszal terített asztalon a nyug-
díjas klub tagjai által sütött
finomságok sorakoztak: kalá-
csok többféle töltelékkel, saj-
tos és túrós pogácsák, mákos
guba, diós laska és egyéb fi-
nomságok.

A program népszerûségét
mutatta, hogy a helyi nyugdí-
jas klub által szervezett toll-
fosztáson is teltház volt. A tele-
pülésen március 7-én hagyo-
mányõrzõ borversenyen ve-
hetnek részt a türjei boros gaz-
dák, ahol népdalok és a népze-
ne szórakoztatja a résztvevõket.

n.k.a.

A türjei asszonyok is õrzik a tollfosztó néphagyományt.

Fotó: Gömbös DánielFotó: Gömbös Dániel

Fotó: Gömbös DánielFotó: Gömbös Dániel

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az elõzõ években
közel 100 millió forint támo-
gatás került, a településen a
jövõben is hasonló nagyság-
rendû forrásokat szeretnének
kihasználni. Február 26-án el-
fogadták Pakodon a költségve-
tést és az öt évet átfogó gaz-
dasági programot.

– Az elmúlt évek azt bizo-
nyították, hogy az önkormány-
zat a jó gazdálkodásból faka-
dóan minden évben tudott fej-
lesztéseket és beruházásokat
teremteni. Az idei költségveté-
sünk 120 millióból áll, aminek
javarészét az állami normatíva,
illetve az iparûzési adó bevé-
telei adják. A kiadási oldal
nagy részét a kötelezõen ellá-
tandó üzemeltetési feladatok
adják. Idei fejlesztések között
szerepel a temetõben történõ
térkövezés, urnafal építés.
Ezekkel párhuzamosan szeret-
nénk a közterületeinket is
rendbe tenni – jegyezte meg

polgármester.
A fiatalok számára kültéri

erõgépeket, szabadtéri sporto-

Pakodra

Halek László

Új funkciót kap a tejcsarnok
Folytatnák az utak felújítását

lási lehetõséget szeretnének
biztosítani. A korábban tejcsar-
nokként használt épületet
megvásárolta az önkormány-
zat, ahová majd az építési en-
gedély tulajdonában helyi piac-
teret hoznának létre. A szociá-
lis támogatások eddigi mérté-
két megõrzik, azonban annak
fedezetéhez adómértéket nem
szeretnének emelni, inkább ki-
gazdálkodják. A segítségre szo-
rulókat ezután sem fõként
anyagilag, hanem munkához
való jutással, információnyúj-
tással segítik.

– A múlt évet pozitív mér-
leggel, megtakarítással zártuk.
Hitelfelvételt idén nem tervez-
tünk, a költségvetésünk fel-
adatfinanszírozottá vált, így
célzottan kapjuk a forrásokat.
Tavaly olyan útfelújításokat si-
került elvégezni, amik már idõ-
szerûek voltak. Foltozgatás he-
lyett inkább egy adott útsza-
kasz és annak minél jobb mi-
nõségû felújítása a fontos. Ve-
tésforgó rendszerben haladva
szeretnénk az utakat karban-

tartani. Az eddigi szolgáltatáso-
kat ezután is szeretnénk biz-
tosítani: továbbra is fontos a
házi segítségnyújtás és a gye-
rekeknek helyben óvoda, illet-
ve iskolai alsó tagozat biztosí-
tása – tette hozzá a telepü-
lésvezetõ.

A civil szervezeteknek az
önkormányzat továbbra is se-

gít a pályázati források felku-
tatásában, önrész biztosításá-
ban, ami elengedhetetlen a
további fejlõdésükhöz. Pako-
don március 3-án informá-
ciós napot tartottak, melyen a
térségi szervezeteket jövõre
érintõ törvényi változásokról
esett szó.

Pataki Balázs

Az egykori tejcsarnok helyén a helyi termelõk boltja nyílhat meg.

A faluház
jubileumi ünnepségét köve-
tõen március elsején délután
rendezték meg a III. Tavasz-
köszöntõ Népdalkör Találko-
zót, ahol idén a helyi

mellett a
, a

zalaszentlászlói

Mákvi-
rág Népdalkör türjei
Hétszínvirág Énekegyüttes
zalabéri Búzavirág Népdal-

Dalcsokrokkal köszöntötték a tavaszt
Harmadik dalkörtalálkozó Zalaszentlászlón

kör sümegcsehi Pávakör
alsópáhoki Bodzavirág

Népdalkör

, a és
az

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,

hogy megismerjük egymást és
kapcsolatokat teremtsünk. Min-
denki elfogadta meghívásun-
kat, így évrõl évre több mint
százan jönnek el hozzánk éne-
kelni. Sajnos idén három tele-
pülésrõl az utolsó pillanatban
mondták vissza a részvételt.
Nagyon jó a kapcsolatunk a
dalkörökkel, a türjeiekkel gyak-
ran együtt is lépünk fel. Több

mint húszan vagyunk, ami
nagynak mondható itt a kör-
nyéken. Büszkék vagyunk a ta-
valy Gellénházán szerzett arany
minõsítésünkre is, amihez na-
gyon sok segítséget kaptunk a
többi népdalkör vezetõtõl is –
foglalta össze a csoport vezetõ-
je,

Az idei mûsort
Junior Prima díjas

citerás, népdalénekes,
kobzos mûsora és

homorodszentlászlói
népdalénekes elõadása tette
különlegessé.

Bakosné Szalai Zsuzsa.
Berta

Alexandra
Csenki

Talán Nagy
Tünde

-pb-

A program a Mákvirág Népdalkör fellépésével és közös ének-
léssel kezdõdött.

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Zalaszentgrót piac

2015. március 21.,10 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db



10 2015. februárSzentgrót és Vidéke

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

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Elkezdõdött Kehidakustány Község közvilágítás kor-
szerûsítése, mely során a meglevõ fényforrásokat led
technológiára cserélik ki. Az enegriahatékonysági át-
alakítás az Európai Unió 43,1 millió forintos, 100 %-os
támogatásával valósul meg 2015 májusára.

Projekt megvalósítási helyszínek:

Az Európa 2020 stratégia és országunk célkitûzéseivel
összhangban Kehidakustány Község Önkormányzata kiemelt
prioritásként kezeli a fenntarthatóság elõmozdítását, különös
tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsék-
lését és a megújuló erõforrásokra való áttérés lehetõsé-
geinek maximális kihasználását. Jelen projekt keretében
Kehidakustány teljes közvilágítási rendszerének energiata-
karékos korszerûsítését valósítjuk meg, a jelenlegi nátriumos
fényforrásokat, energiahatékony LED-es világítótestekre cse-
réljük. A projekt hatására a megvalósítását követõen üveg-
házgáz-kibocsátás csökkenést, valamint energiahordozó-
megtakarítást prognosztizálunk.

A fejlesztés a Kehidakustány egész területét érinti.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meg-
hirdetett, a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû
konstrukcióra benyújtott, majd 2014. decemberében tá-
mogatásra érdemesnek ítélt pályázat által, a projekt ke-
retében, összesen 386 db, a településen elhelyezett fény-
forrás, energiahatékony LED-es világítótestekre történõ cse-
réje 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 átalakítá-
sára 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 energia-
takarékosság fokozásához, a közvilágítás villamos ener-
giafelhasználásának csökkentéséhez. A projekt eredménye-
ként jelentõs mértékben csökken az üvegházhatású gázok
kibocsátása, valamint jelentõs mértékben nõ a villamos-
energia megtakarítás.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015. február 24.
Kehidakustány Község Önkormányzat
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0074

INDUL A „KÖZVILÁGÍTÁSI ELEMEK ENERGIATAKARÉKOS
ÁTALAKÍTÁSA KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉGBEN” CÍMÛ FEJLESZTÉS

Az idei évben a farsangi
karnevál ideje február 13.-ára,
péntekre esett, ami akár (ha
babonásak vagyunk) rossz elõ-
jel is lehetett volna, de szeren-
csére nagyon jó hangulatú
mulatságban volt részünk.

A hagyományoknak megfe-
lelõen 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 na-
gyon ötletes jelmezt öltött ma-
gára. Ezt követõen sorban min-
den osztály színpadra lépett és
mindenki bemutatta saját mû-
sorát. A produkciókat jó ze-
nék, ügyes táncok és a közön-
ség részérõl hangos taps kí-

Farsang Sümegcsehiben

sérte. Az egy órás bemutatko-
zás után mindenki csinos ru-
hát 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 pedagógu-
sok jelmezes felvonulása,
amely idén is fergetegesre si-
keredett.

A legjobban azonban a
tombolasorsolást várta min-
denki, hiszen rengeteg torta és
további értékes nyeremények
várták a gyerekeket. A mulat-
ság 21 óráig tartott.

Köszönetet mondunk a pe-
dagógusoknak és a szülõi
munkaközösség tagjainak ál-
dozatos munkájukért.

Minden osztály tanulói jelmezt öltöttek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
A vízkereszttõl hamvazó-

szerdáig tartó farsangi idõsza-
kot hagyományosan bálok, kar-
neválok, lakomák, jelmezverse-
nyek jellemzik. Nem volt ez
másként községben sem,
ahol kicsik és nagyok egyaránt
tartottak farsangi mulatságot.

A helyi
gyermekei február 6-án ötletes
jelmezekben vonultak fel, szü-
leik és óvónõik legnagyobb örö-
mére. Volt köztük hercegnõ,
Rubik-kocka, tigris, boszorkány,
varázsló, kalóz és rendõr is, akik

Pakod

Szivárvány Óvoda

Farsang Pakodon

Ötletes jelmezeket öltöttek magukra.

A szociális támogatásra rá-
szorulók segítése március else-
jétõl a települési önkormányza-
tok feladatává vált. Február 28-
ig kaptak határidõt a települési
támogatásra vonatkozó rende-
letek megalkotására.
a költségvetés kialakításakor is
számoltak az új rendelettel:

– Az elõzõ években inkább
természetbeni támogatással se-
gítettük a rászorulókat, amit
idén is folytatunk. 500 ezer fo-
rinttal tudtunk emelni a szo-
ciális támogatás összegén. A
családok gazdálkodásához töb-
bek között szociális faprogram-
mal, palántákkal, baromfival
járultunk hozzá. Minden eddigi
támogatási forma megmaradt,
az újonnan megállapítandó la-
kásfenntartási támogatásban
másfajta számítási rendet alakí-
tottunk ki. Az idei költségve-
tésben hozzávetõlegesen 170
millió forinttal számolunk,
mely már a tavaly önkormány-
zati fenntartásba átkerült Kas-
télykert Óvoda és a Szent Rita
Idõsek Otthona finanszírozását
is tartalmazza. Sajnos idén nagy
fejlesztéseket nem tervezhe-
tünk, viszont a költségvetés
egyik legnagyobb tétele a tele-
pülés rendezési tervének meg-
újítása, ami 5 millió forintból
valósul meg. Emellett 3,5 millió

Zalabérben

Megújítják a település rendezési tervét
Folytatódik a sikeres zalabéri közmunka

forintot terveztünk egyéb fej-
lesztésekre – fejtette ki

polgármester.
A rendezési tervet 10 évente

kötelezõ felülvizsgálni, Zalabér-
ben 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 ren-
dezési tervben a helyi vállal-
kozók igényeit is figyelembe
veszik. Járóbeteg, illetve egész-
ségügyi alapellátási, óvodai,
közlekedésfejlesztési projektter-
veket is beadtak.

– A költségvetésnek minden
évben nagy részét teszi ki a
közmunka program. A Start
program mellett fut a téli köz-
foglalkoztatás és újraindul a Za-
labéri Közösségi Kert program.
Utóbbi 8-10 fõvel, jövõ február
28-ig Dötkkel közösen valósul
meg. Rövidesen piacra kerül-
nek a zöldségpalántáink és Döt-
kön egy területen virágkötészeti
alapanyagokat, fûszer- és gyógy-
növényeket termesztünk. A Fog-
lalkoztató ZalA-KAR Nonprofit
Közhasznú Kft.-val közösen
három programban veszünk
részt. Folytatódik a betoneleme-
ket gyártó Betonbrigád Prog-

Zsup-
pán József

a jelmezbemutató után farsangi
bálon táncoltatták meg szü-
leiket.

Az általános iskola növendé-
kei február 20-án mutatták be a
mulatságos és ötletes jelmeze-
ket, melyet háromtagú zsûri ér-
tékelt. A tornateremben tartott
ünnepségen népes vendégse-
reg gyûlt össze, akik tapssal kö-
szöntötték a – többek között –
mobiltelefonnak, boszorkány-
nak, Piroskának, pólyás babá-
nak, habos süteménynek, csont-
váznak, dalmatának és Spongya-

bobnak öltözött iskolásokat. A
jelmezversenyt követõen

és negyedik
osztályos tanulók saját táncos
koreográfiájukat mutatták be a
szülõknek, vendégeknek, mely-
lyel hatalmas sikert arattak.

Hagyományteremtõ szán-
dékkal, a helyi

, a
, vala-

mint
szervezett farsangi

bált a helyi és környékbeli la-
kók legnagyobb örömére. A feb-
ruár 14-én tartott mulatságon
zsúfolásig megtelt a helyi tor-
naterem. A rendezvény nyitó-
beszédét polgár-

Pol-
müller Nikolett, Födemes Fan-
ni Nagy Zoltán

Margaréta Kul-
turális Egyesület Közmûvelõ-
dési és Sport Egyesület

Pakod Község Önkor-
mányzata

Halek László

mester mondta el, melyben fel-
konferálta a zalabéri

mûsorát, amelyet vas-
tapssal fogadott a nagyérdemû.
Ezt követõen a vendégek jó-
ízûen elfogyasztották a disznó-
toros vacsorát, melynek elké-
szítéséhez nélkülözhetetlen ser-
tést a helyi aján-
lott fel, s a szervezõ egyesületek
és önkormányzat tagjai, dolgo-
zói dolgoztak fel az esemény
napján. Vacsora után

szolgáltatta a talpalávalót
a hajnalig tartó táncos mulat-
sághoz, melyet jelmezverseny
szakított meg. Ezt
nyerte, aki nõvérként „védõ-
italt” is kínált, megóvva a ven-
dégeket a vírusos betegségektõl.

Lépcsõs
Teátrum

Végh Farm Kft.

Prokk
Tibor

Hajdu Éva

ram, elindul az itteni növénye-
ket felhasználó Kertépítõ Prog-
ram és a pakodi Varrodai Prog-
ramban itteni hölgyek is varr-
nak munkaruhát a térségi köz-
foglalkoztatottaknak – tette hoz-
zá Zsuppán József.

Tavasszal folytatódnak a
templom felújítási munkái, ami-
hez az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma 2 millió forint tá-
mogatást nyújtott, melyet ez-
úton szeretnének megköszönni
a zalai kormánymegbízottnak

is. A templom az eddigi mun-
kálatoknak köszönhetõen már
nem ázik be, az elnyert támo-
gatásból pedig a torony is meg-
újulhat. A településen március
7-én tartják az iskola szülõi
munkaközösségének bálját, 15-
én ünnepi megemlékezés lesz.
Továbbra is havonta szerveznek
túrákat és március 17-én hat
elõadásból álló programsorozat
indul, mely a házkörüli gazdál-
kodáshoz nyújt ismereteket.

Pataki Balázs

Horváth Tamásné a Zalabéri Közösségi Kert muskátli palántáival.
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Hotel Corvinus

céges csapattréningek érettségi bankettek
lakodalmak konferenciák
ballagások kulturális rendezvények

Étterem, , ingyenes internetkapcsolat,
biztonságos parkolási lehet ség

szálloda: 0-24 óra,
étterem: 8-21 óra, péntek és szombat: 8-22 óra.

Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2.
Tel.: 83/362-200,

hotelcorvinus@gmail.com • facebook/hotelcorvinus
www.hotelcorvinus.hu

õ

Nyitva tartás:

* *

* *

* *

wellness

30/748-5886

Elegáns környezet – megfizethet árak
központjában

õ

Zalaszentgrót

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 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)

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

Villanyszerelõ szakmunkás végzettség

• Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat

• Számítógép felhasználói ismeretek

• „B” kategóriás jogosítvány

• önálló munkavégzésre alkalmas személy

Villamos berendezések karbantartása

• Villamos és elektromos berendezések hibaelhárítása, gépek javítása

• Elvégzett munkák megfelelõ dokumentálása

Az álláshoz tartozó elvárások:

Fõbb feladatok, munkák:

•

•

Zala megyei Társaság,
zalaszentgróti üzemmérnökségére,

keres.villanyszerelõ munkatársakat

Az önéletrajzokat a Zalatáj Kiadó

ügyfélszolgálatára kérnénk küldeni

jeligére.

A cím: ,

illetve

„villanyszerelõ Zalaszentgrót”

zalataj@zelkanet.hu

8901, Zalaegerszeg Pf.: 381.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok

áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .

Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg


