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(Folytatás a 2. oldalon)Politikai hirdetés

Egerváron

polgárõrök

idén is folyta-
tódnak a tavaly már elkez-
dõdött egészségmegõrzési pá-
lyázat programjai, mely során a

is részt vesznek
elsõsegélynyújtási tanfolyamon.
A projekt keretén belül a ta-
vaszi vásáron szûrõvizsgálato-
kat tartanak, május 24-én kis-
térségi túrát rendeznek. 1,5
millió forintos pályázatból el-

Újra lesz kultúrház a településen
Jelentõs fejlesztések Egerváron

kezdõdött a temetõ felújítása,
ahol önkéntes munkával új
kerítést és kapukat, áprilisban
új utat kap a sírkert.

A környék orvosi rendelõi
a közelmúltban már megújul-
tak, az ÁNTSZ már többször
felszólította ez ügyben Eger-
várt is. Az önkormányzat pályá-
zat híján önerõbõl, várhatóan
júniusban vág neki a hozzá-

vetõleg 4 millió forintos fel-
újításnak, ahol megújul a váró-
terem, az orvosi fogadótér, és
külön orvosi szobát hoznak

létre. Kicserélik a nyílászáró-
kat, a tanácsadó helyiséget tel-
jesen elkülönítik, és mozgás-
korlátozott résszel újul meg a

A jövõbeni kultúrház modellje.

Az elmúlt hetekben elkez-
dõdött annak a közel 1,8 ha-os
kertnek az elõkészítése

, amely helyet ad a
rózsanemesítõ

által létrehozott rózsafajták
egyedi gyûjteményének és
génbankjának.

Nagy-
páliban
Márk Gergely

Márk Gergely nemesítõ éle-
te munkájának köszönhetõ
több mint 600 törzskönyvezett

Márk Gergely rózsakert Nagypáliban

(Folytatás a 2. oldalon)

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

A
legutóbbi pályázatának nyer-
tesei a kormány döntése alap-
ján terepjáró, mikrobusz, sze-
mélygépkocsi vásárlásához
kaptak támogatást.

Közéjük tartozik többek
között:

(mikrobusz,
10 000 000),

Vidékfejlesztési Alap

Alsónemesapáti Önkor-
mányzata

Egervári Pol-

Sikeresen pályáztak
gárõr Egyesület

Lakhegy Ön-
kormányzata

Vasboldog-
asszonyi Polgárõr Egye-
sület

Nemesapáti Ön-
kormányzata

Pókaszepetk
Önkormányzata

(mikrobusz,
12 700 000),

(mikrobusz,
10 000 000),

(személygépkocsi,
3 574 699),

(mikrobusz,
10 000 000,

(mikro-
busz, 10 000 000).

vizesblokk. A munkálatok alatt
az orvosi rendelõt be kell zár-
ni, így a felújítást két héten
belül el fogják végezni. A be-
zárás alatt az orvosi ellátás
átmenetileg a lakhegyi rende-
lõben történik majd, melyrõl a
lakosság idõben értesítést kap.
Az önkormányzat heti három-
szor gépkocsival segíti a rászo-
rulók Lakhegyre jutását. Az
utaztatást kedvezõ esetben a
polgárõrség által benyújtott
pályázaton nyert kilencszemé-
lyes kisbusz is segítheti, mely a
település közösségeinek szállí-
tását is segíti.

– Nekünk gyakorlatilag ed-
dig nem volt közösségi he-
lyünk, kultúrházunk. Az Eger-
vári László Általános Iskoláért
Alapítvány által benyújtott Lea-
der-pályázaton felújítjuk a hat-
vanas években kultúrházként,
majd moziként mûködõ épüle-
tet, ahol így 80-100 embert is
vendégül láthatunk. A nyári

munkálatokra 34,6 millió fo-
rintot sikerült nyerni, melyet
meg kell elõlegezni és a kivi-
telezést ebben az évben be is
kell fejezni. Teljes tetõcsere
lesz, újból vízszintes lesz a pa-
dozat és megmagasodó beltér
újonnan létrejövõ galériájában
kap helyet a könyvtár és a
teleház – számolt be

polgármester.
Az

múltjához képest gyengén, oly-
kor létszámhiányosan szere-
pel, ugyanakkor sikeresen pá-
lyáztak az öltözõ felújítására,
melyre 7 millió forintot nyer-
tek. A pályázat elõfeltétele,
hogy a csapat nem zárhatja ki
magát a bajnokságból, ugyan-
akkor ha harmadszorra sem áll-
nak ki, akkor idõ elõtt be kell
fejezniük a bajnokságot. A játé-
koskeret létszámával nincs prob-
léma, azonban ezek után a já-
tékosok felelõssége is, hogy
lesz-e megújult öltözõépületük.

Szijártó
József

egervári futballcsapat

Pataki Balázs

Újra lesz kultúrház a településen
Jelentõs fejlesztések Egerváron

Márk Gergely rózsakert Nagypáliban
magyar rózsafajta, amelyek szá-
mos elismerést, kitüntetést és
díjat hoztak számára. Köztük
az egyik legnagyobb szakmai
sikerét Rómában, 2000-ben
kapta, a kereszténység fennál-
lásának 2000. évfordulóján
megrendezett versenyen. Az
„Árpádházi Szent Erzsébet em-
léke” rózsája a „Futó és parkró-
zsa” kategóriában aranyérmes
lett. A közelmúltban elhunyt
nemesítõ rózsáit a budatétényi
rozáriumban 6 hektáron õriz-
ték, de az anyagi támogatás
hiányában ez lecsökkent 2
hektárra és ennek a sorsa is bi-
zonytalanná vált. Ezért a hagya-
tékot életben tartók minden
lehetõséget megragadnak arra,
hogy ezt az esztétikai és nem-
zeti értéket megõrizzék az
utókor számára. Nagypáli úgy
gondolta, hogy helyet bizto-
sít a nemes rózsafajoknak,
így megmentve õket a kipusz-

tulástól és a hagyaték el-
vesztésétõl.

– A Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium ál-
tal meghirdetett, Leader prog-
ramban találtunk arra módot,
hogy megvalósíthassuk elkép-
zeléseinket. A pályázatot a Gö-
csej-Hegyhát Leader Egyesület
irodájához nyújtottuk be 2013
nyarán, amely kedvezõ elbírá-
lásban részesült. A projektben
1,8 hektárt biztosítunk a ró-
zsák telepítésére. A Rózsakert
az Innovációs Ökocentrum
épületével szemben helyezke-
dik majd el. Jelenleg a Rózsa-
kert helyén lévõ erdõ kiter-
melése folyik. A tavaszi hóna-
pokban kezdjük el a kert lát-
ványos elemeinek kialakítását
a feltáró sétautak kiépítését,
majd ezek mentén a rózsa-
ágyak kialakítását. A projekt
elsõ ütemeként közel 350 fajta
rózsából szeretnénk kiültetni,
ez összesen 3900 db rózsatõ

elültetését fogja jelenteni. Köz-
tük megtalálhatóak lesznek a
magyar költõkrõl, magyar szen-
tekrõl, településekrõl elneve-
zett rózsafajták. A kert láto-
gatható lesz a érdeklõdõ kö-

zönség számára, ezzel szeret-
nénk bemutatni a magyar ró-
zsákat, illetve emléket állítani
Márk Gergely számára –
tudtuk meg ,
Nagypáli polgármesterétõl.

Köcse Tibortól

Részlet a Rózsakert tervdokumentációjából, a kör alakú
rozáriummal, rózsafuttatóval.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217

házhoz szállítással

eladók:

100 Ft kedvezmény.

800 Ft/db

Zalaboldogfán

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Energiafûz betakarítása
Mintegy 2 ha területen

38 000 tõ japán energiafûz ül-
tetvényt telepített évekkel eze-
lõtt az akkori közmunkaprog-
ramban résztvevõk segítségé-
vel az önkormányzat. A jelen-
legi munkáknál szintén köz-
munkások bevonásával, illetve
az önkormányzat saját dolgo-
zóival történnek a betakarítá-
sok. A kettõ, illetve hároméves
növényeket motorfûrésszel, il-
letve bozótvágóra szerelt kör-
fûrész koronggal vágják, majd
az önkormányzat tulajdonában
lévõ AGT kistraktorral deponá-
lóhelyre szállítják. Száradási
idõ eltelte után aprítékolják a
betermelt mennyiséget, ezt kö-
vetõen pedig faapríték tüzelé-

Nagypáli hírmorzsák
sû Morvai-féle faelgázosító ka-
zánban hasznosítja az önkor-
mányzat. Rendkívül jó a ter-
mésátlag, a mintegy 38 000 tõ
fûz 10-14 kg-ot ad tövenként.
Az önkormányzat gazdálkodási
folyamatában az így megter-
melt fûtõanyaggal mintegy 2-3
évi tüzelõanyag-költséget taka-
rít meg (1. fotó).

Elkezdõdtek a fölmunkái
annak a napelem-telep létreho-
zásának, melyet az ÚMVP pá-
lyázati programjában a

pályázatot nyert cég való-
sít meg. A mintegy 15,5 kw
villamos energia teljesítményt
elõállító berendezés 12 db nap-

Közösségi energia park

Ma-
gyar Régió Menedzsment Ki-
emelten Közhasznú Nonprofit
Kft.

követõ rendszerû mozgatón
lesz elhelyezve. Ezzel a tech-
nológiai megoldással a nap-
elem panelek a Nap járását
követve mindig ideális pozíció-
ban mozognak, ezzel teljesít-
ményük mintegy 30 % - kal több
lesz, mint a háztetõkön fixen
telepített paneleké. Lehetõ-
séget kínálnak a lakosság ré-
szére is, hogy befektessen és
közösségi berendezéssel csat-
lakozzon a rendszerhez. A
megtermelt villamos energiát
az energiaudvarban tervezett
helyi termék üzemben, vagy az
országos hálózatra feltermelve
kívánják hasznosítani. A lakos-
ság körébõl egyénileg csatla-
koztatott rendszerekrõl a pén-
zügyi eredményt direkt kifi-
zetéssel biztosítják (2. fotó).

Újszerû kezdeményezés-
nek tûnik egy

Fõnix Klub Kávézó

Nagypáliban

vendéglátó helyiség mûködte-
tése. Az önkormányzat és a

elhatározta,
hogy a tavaly, a faluközpont-
ban felépült

a turisztikai célú
apartamanlakások, valamint a
megnyílt
üzemeltetését a Faluért Alapít-
vány végzi. Elképzelésük sze-
rint így tudjuk leginkább biz-
tosítani azokat a célkitûzése-
iket, hogy a vendégkörnek meg-
felelõ minõséget, elfogadható
árakat és szakmailag felkészült,
nyelveket beszélõ személyze-
tet tudjanak biztosítani. A ká-
vézóban nem csak italokat,
hanem süteményeket, fagylal-
tot, ropogtatni valókat is lehet
fogyasztani. Nem mellékes szem-
pont az sem, hogy ez az elkép-
zelés az önkormányzat gazdál-
kodásában is érezhetõ hatású
legyen (3. fotó).

Fa-
luért Alapítvány

Szolgáltató Köz-
pontban

Fõnix Klub Kávézó

22 3311



Elkészült a megyei fejlesz-
tési terv, amelynek gazdasági
részprogramja egyértelmûen
megfogalmazza a zalai falvak
legégetõbb problémáját. 2002-
2010 között olyan kedvezõtlen
változások történtek megyénk
életében, amelynek következté-
ben az itt megtelepedett mul-
tinacionális cégek közül a leg-
nagyobbak leépítették a terme-
lésüket. Ezt a folyamatot jórészt
ellensúlyozni tudta a helyi vál-
lalkozások erõsödése és néhány
újonnan megjelenõ cég, de
hangsúlyossá vált, különösen a
kistelepüléseken, hogy az elér-
hetõ közelségben lévõ térségi
központokban több munka-
helyre lenne szükség. A zalai
falvak jövõjérõl

országgyûlési képviselõ-
vel, a elnö-
kével beszélgettünk.

– A megye meglévõ adottsá-
gaira, erõforrásaira alapozva
olyan több elemû fejlesztési kon-
cepciót dolgoztunk ki, amely
megvalósulása esetén biztosítja,
hogy 2020-ra eséllyel teremtsük
meg a munka, a gyarapodás és a
versenyképesség térségi gazda-
ságát – mondta Manninger
Jenõ. – Hosszú távú célunk a
„gazdag és harmonikusan fej-
lõdõ, zöld Zala” megteremtésé-
vel, hogy minden zalai ember
megélhesse zalaisága lényegét.
A természettel és hagyomá-
nyaival összhangban élõ, nem-
zetközileg versenyképes termé-
keket és szolgáltatásokat elõállí-

Manninger
Jenõ

megyei közgyûlés

A zalai falvak jövõjérõl
tó szabad vállalkozások és ön-
szervezõdõ közösségek dina-
mikus létét. Hévíz-Zalakaros-
Keszthely-Zalacsány turisztikai
térség kiemelt fejlesztésével Za-
la az ország egyik legnépsze-
rûbb turisztikai célpontjává vál-
jon. Valamint, hogy Zalaeger-
szeg és Nagykanizsa részvételé-
vel létrejöjjön a Dunántúl meg-
határozó gazdasági jelentõségû
jármûipari és mechatronikai
központja.

– A tervek szerint az elkö-
vetkezõ 7 éves ciklus alatt mint-
egy 65 milliárd forintos keret
áll majd rendelkezésre a fiatal
gazdálkodók vállalkozási tevé-
kenységének megkezdéséhez
nyújtandó támogatásokra, illet-
ve az idõs gazdák által fiatal
termelõk részére történõ gaz-
daságátadás ösztönzésére. Olyan
pályázati rendszert dolgoznak
ki, amely a mezõgazdasági te-
vékenység iránt elhivatottságot
érzõ, a termeléssel élethivatás-
szerûen foglalkozni kívánó le-
endõ fiatal gazdálkodók indu-
lásához megadja a szükséges
segítséget és mérsékli a gazda-
társadalom elöregedését. Gaz-

– A gazdaságfejlesztési terv
egyik pillére tehát az ipari
termelékenység erõsítése a
nagy városokban és térségi
központokban. A másik pedig
a mezõgazdaság felkarolása.
Ez utóbbinál mennyire ala-
pozhatunk majd a Vidékfej-
lesztési Operatív Program nyúj-
totta lehetõségekre?

dánként mintegy
40.000 eurós alap-
összeggel kalku-
lálnak.

– Kiemelten
fontos és támoga-
tandó cél a vidék-
fejlesztésben az
úgynevezett rö-
vid ellátási lán-
cok kialakítása,
mûködésük segí-
tése, hiszen álta-
luk lehetõvé vá-
lik, hogy a terme-
lõ saját maga vagy
valamilyen együtt-
mûködés részese-
ként eladhassa
termékeit a fo-
gyasztónak. Min-
dez megvalósul-
hat úgy, hogy a
gazda saját lakó-
környezetében, fa-
lusi vendégaszta-
lon vagy terme-
lõi piacokon, vá-
sárokon árusít,

– Mire szá-
míthatnak a he-
lyi kistermelõk?

de lehetõség van mozgó bolttal
vagy házhozszállítással megold-
ható rendelésre történõ kiszál-
lításra is, ami lehetõvé teszi a
friss, környékbeli gazdaságok-
ban elõállított élelmiszerek ven-
déglátásban, közétkeztetésben
való megjelenését. Úgy számo-
lunk, hogy erre a programra
mintegy 30 milliárd forint áll
majd rendelkezésre a követke-
zõ 7 évben.

– Cél, hogy minél többen
gazdálkodhassanak és éljenek
meg a földbõl. Külön támogatja
és ösztönzi az állattartást, és
felülrõl szervezve is segíteni
fogja, hogy az élelmiszer feldol-
gozása is a térségben történjen.
A helyi vállalkozóknál komoly
áttörést lehetne elérni, ha az
elõfinanszírozást át tudná vállal-
ni egy állami szervezet, illetve,
ha kedvezményes és könnyen
elérhetõ hitel állna rendelke-
zésükre.

– A következõ ciklus felada-
ta lesz, hogy az erdõkbõl is
több haszon jusson a helyben
élõ embereknek. A tervek sze-
rint fafeldolgozó üzemeket kel-

– Hogyan változik a kor-
mány programja a földtulaj-
don és haszonbérleti szerzõdé-
sek esetén?

– Zala kiváló adottságok-
kal rendelkezik az erdõgazdál-
kodás területén. Ott milyen
tervek vannak kilátásban?

lene létesíteni. Ezenkívül na-
gyon fontos, hogy a falusi kis-
vállalkozások könnyebben kap-
janak hitelt, ezt szolgálják a köz-
ponti törekvések is. Ennél a té-
mánál azonban meg kell említe-
ni, hogy a gazdáknak bizony vad-
károkkal is szembe kell sokszor
nézni. Meg kell akadályozni, hogy
egyes vadásztársaságok kibújja-
nak a vadkár megfizetése alól.

– A gazdasági problémák
megoldása azért nagyon fontos,
mert ha nincs munkahely, ak-
kor a fiatalok nem fognak a
falvakban maradni, és ez a te-
lepülés elöregedéséhez vezet.
Úgy gondolom, a kormány ed-
dig is sokat tett ennek megállí-
tásáért, sikeres közmunkaprog-
ramot indított el, és elértük,
hogy mára többen élnek a
munkájukért kapott fizetésbõl,
mint segélybõl. De tudjuk, hogy
van még mit tennünk. Ilyen
például a közbiztonság javítása,
és a rendõrség erõteljesebb
jelenléte, fellépése ott, ahol ez
szükséges. Azt szeretnénk, ha a
gyönyörû természeti környezet-
tel rendelkezõ zalai falvakban
biztonságban, gazdasági számí-
tásait is megtalálva, kiváló mi-
nõségû szolgáltatásokkal élhes-
senek a magyar családok.

– A gazdasági kérdések
megoldása mellett mi az, ami
a kistelepülések mindennapi
életét tudná támogatni?

Manninger Jenõ
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Ingatlaniroda külföldi partnerei részére

keres eladó ingatlanokat,

06-30/988-66-58.

akár azonnali készpénzes vásárlással!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft

Gyermek belépõ : 1 000 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(3-14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)



52014. március Észak-Nyugat Zala

Nyolc éve szolgálja a vá-
lasztókörzet polgárait

aki a
képviselõjelöltjeként (Zala me-
gye 01. sz., zalaegerszegi szék-
helyû választókörzetében) ismét
megméretteti magát április ha-
todikán. Vele beszélgettünk.

Vigh
László, Fidesz-KDNP

– Az új Parlament egyik
legfontosabb és legsürgetõbb
feladata a devizahitelesek
helyzetével kapcsolatos. Eb-
ben útmutató az Alkotmány-

A folytatás reményében
Beszélgetés Vigh Lászlóval

bíróság döntése, vagyis nem
reménytelen a helyzet.

– Gyakorlatilag szabad az
út a konszenzusos megoldás
irányába, s ehhez a Kúria, a
Parlament és a bankok ésszerû
és jogszerû együttmûködése
szükséges. Természetesen a
legnagyobb vitát az árfolyam
megállapítása jelenti majd. Sze-
rintem a hitelfelvétel idõpont-
jában érvényben lévõ árfolyam
lenne a mérvadó.

– Errõl nyilván lesznek
még heves viták. Mi a követ-
kezõ feladat, ami „dobogóra”
kívánkozik?

– Az ellenzék elõszeretettel
hangoztatja, hogy nincs a Fi-
desznek programja…

– Ennyit az országos dol-
gokról! Milyen tervekkel kezd
munkához körzetében (pon-
tosabban folytatja), ha ismé-
telten bizalmat kap a válasz-
tópolgároktól?

– A munkahelyteremtés!
Amikor a Fidesz 2010-ben át-
vette a kormányzást, 3,7 millió
munkavállaló volt az ország-
ban. Ma ez a szám meghaladja
a 4 milliót. Minden gazdasági
tényezõnek az alapja ez a
szám. A cél az, hogy 5 millió
munkavállaló „tartson el” 5
millió inaktív polgárt.

– Mi mást mondhatnának?
Nekik voltak programjaik, ami-
ket soha nem valósítottak meg.
Mi viszont szeretnénk folytat-
ni a nemzetépítõ programun-
kat, ami már eddig is sikeres
volt. Segíteni a családokat, a
gyesen lévõ édesanyákat, foly-
tatni a rezsicsökkentést. Arra
még nem volt példa Magyar-
ország történetében, hogy nem
növekedtek, hanem folyama-
tosan csökkentek a közüze-
mû díjak.

– Nagyon fontos Zalaeger-
szegen és körzetében, annak
ellenére, hogy az országos és a
megyei átlag alatt van a mun-
kanélküliség, a foglalkoztatott-
ság növelése. Orbán Viktor mi-
niszterelnök úrral folytatott
tárgyalásunk egyik központi
témája volt egy meghatározó,
sok munkahelyet teremtõ cég
Zalaegerszegre telepítése. Ki-
emelt beruházás lesz a megye-
székhelyen a kórház rekonst-

rukciója, a szívsebészet továb-
bi fejlesztése, ami összességé-
ben 4,6 milliárd forintos pro-
jektet jelent. Zalaegerszeg e
fejlesztés révén fontos egész-
ségügyi központ lesz, ami az
újabb munkahelyteremtés mel-
lett régiós centrumerõsítõ lé-
péseket jelent majd.

– Zalaegerszegen és térsé-
gében jó ütemben halad a köz-
intézmények felújítása. Közé-
jük tartozik a Hevesi Sándor
Színház, amelyre valóban ráfér
a felújítás. Megígértem, hogy er-
re a célra rendelkezésre áll majd
egy 100 millió forintos keret.

– Ezen a téren megkerülhe-
tetlen a ZTE. Megkezdõdött a
konszolidáció folyamata. A kö-
vetkezõ lépés, hogy egy meg-
bízható névadó szponzort ke-
ressünk. Ez a klub nem csak a
felnõtt csapat játékosairól szól,
hanem arról a többszáz fiatal-
ról is, aki itt sportol. Akik a
jövõt jelentik…

– Rendkívül fontos a ré-
giós központi szerepet betöltõ
kórház fejlesztése. Más téren
mit tervez?

– Gazdaság, egészségügy,
kultúra… A sportról még nem
beszéltünk!

E.E.

Vigh László



6 2014. márciusÉszak-Nyugat Zala

2011 januárjában kialakítot-
ták az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberé-
ben bõvült újra a kormány-
ablakok száma. 2014-ben pe-
dig az új típusú kormányab-
lakok megnyitása vette kez-
detét – mely immár az ok-
mányirodai feladatokat is tel-
jes körûen ellátja. Mindez iga-
zi mérföldkõnek számít a köz-
igazgatás úttörõ reformjában.

A kormányablakok meg-
nyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem ,
Zala megye kormánymegbí-
zottjával.

Rigó Csabával

– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak orszá-
gos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megala-
kultak a járások és ezek lét-
rejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a köz-
igazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézen-
fekvõ volt, hogy minden já-
rásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hoz-
zunk létre.

– Akik személyesen szeret-
nének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

– Zala megyében már há-
rom járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turis-
táknak a kormányablak át-
adása?

szervhez fordulni, azok szá-
mára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen ese-
tekben az ügyfél a legjobb he-
lyen jár, ha a járási kor-
mányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehet-
séges, és ez a szám folya-
matosan növekszik, remé-
nyeink szerint 2500 fölé emel-
kedik majd.

– Megvalósításuk egyet je-
lent a mûszaki és fizikai ki-
alakítással, akadálymentesítés-
sel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktú-
ra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kor-
mányablakokat az önkormány-
zatoktól ingyenesen hasz-
nálatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehe-
tõségekkel akkor is, ha prob-
léma merül fel. Ezek termé-
szetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaeger-
szegi Polgármesteri Hivatal-
ban, ahol a zalaegerszegi kor-
mányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8-
tól este 8-ig állnak az állam-
polgárok rendelkezésére, ész-
szerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épü-
let többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.

– Az Új Széchenyi Terv, te-
hát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intéz-
kedések forrásai felhasználásá-
val sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányabla-
kok nyitását.

– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

– Voltak-e gondok a kor-
mányablakok kialakítása
során?

– Az eddigi kormányabla-
kok avatását milyen finan-
szírozási formából lehetett
megvalósítani?

– A hírek szerint az ál-
lampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.

is ezt, hiszen kíváncsiak va-
gyunk az állampolgárok véle-
ményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok kö-
zött. Azonban az igazi elis-
merés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mind-
össze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas szín-
vonalon végzik a munkájukat.

– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képez-
tük ki kollégáinkat az új tí-
pusú ügyintézésre.

– Ugyanazt, mint állampol-
gárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az eset-
ben automatikusan irányítsa-
nak át más szervhez. De sze-
retnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzés-
sel bemenni és ügyeket intéz-
ni a kormányablakokban.

– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. Továb-
bi öt elõkészítése van folya-
matban. Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pa-
csán, és Zalaegerszegen a Kos-
suth 9-11. szám alatt elõrelát-
hatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az állam-
igazgatás átalakítása egy fo-
lyamat, és tiszta szívbõl kívá-
nom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számítá-
saikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a köz-
igazgatásban.

– Milyen képzésben része-
sültek ezek a munkatársak?

– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?

– Több helyen olvashat-
tuk, hogy az idei év közigaz-
gatási korszerûsítési folya-
mata itt még nem ér véget. Mi
várható még?

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
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Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
, s ezeken

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.

a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami il-
letékmentes.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján

30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazo-
nosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.

Az címû lap megjelenési területén
lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:

Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Észak-Nyugat Zala

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

TÁJÉKOZTATÓ

2014 a boldogság éve. Már-
cius 20-án, a boldogság világ-
napján értesítették

a megnyert be-
lügyminisztériumi (BM) pályá-
zatról és a titkon remélt BM tá-
mogatásról. Utóbbi az adósság-
konszolidációban nem része-
sülõ települések „kárpótlását”
célozta meg. A pályázatra 15
millió, a támogatásra 10 mil-
lió forintot kapott Vasboldog-
asszony.

– Többször be kell nyújtani
egy pályázatot annak érdeké-
ben, hogy eredményt érjünk
el. Nem szabad, hogy elmen-

Vasbol-

dogasszonyt

Kitartásuknak meglett a gyümölcse
Fejlesztések Vasboldogasszonyban

jen a kedvünk akkor sem, ha
forráshiány miatt kapunk el-
utasítást. Ha lehetõség nyílik,
akkor újra meg kell próbálni,
és bízni a támogatásban. Kitar-
tásunknak meglett a gyümöl-
cse, legszebb álmainkat is fe-
lülmúlja, amit meg fogunk va-
lósítani. Ha figyelembe vesz-
szük a jelenlegi gazdasági hely-
zetet, a rendelkezésre álló
anyagi forrásokat, akkor sze-
rencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat – fogalmazott

polgármester.
A megnyert pályázatnál a

támogatásból az önkormány-

Mazzag

Géza

zati épületegy-
üttes felújítás-
ra váró részén
a nyílászárók
cseréjét, külsõ
hõszigetelést, a
t o r n a t e r e m
komplett felújí-
tását, villamos-,
víz- és gázsze-
relési munká-
latokat szeret-
nék elvégezni.
A fejlesztés he-
lyet biztosít a
kulturális cso-
portok próbái-
nak, közösségi
tornáknak, a
sportolni vá-
gyók részére
eszközöket is beszereznek. A
kárpótlásként kapott támoga-
tásból a faluházat kívánják be-
lül korszerûsíteni, ahol a villa-
mossági rendszer felújítása,
nyílászárók cseréje, burkolási
és festési munkálatok valósul-
nak meg. Lehetõség szerint
felújítják a könyvtár épületét
is, mely külsõleg is megújul.

– Az önkormányzati épüle-
teket látványosan fel tudjuk újí-
tani, a pályázatok megvalósítá-
sához nem kell hitelt felvenni.

Az önkormányzat koordinálá-
sával a polgárõrség egy szol-
gálati jármû vásárlására nyúj-
tott be pályázatot, aminek
eredményeként Suzuki Swift
személyautót tudunk vásárol-
ni. A falunapunk lebonyolításá-
hoz is pályázatot kívánunk be-
nyújtani, az ötszázezer forint-
ból a sztárvendéget, hangosí-
tást és egészségmegõrzõ elõ-
adást szeretnénk fedezni –
tette hozzá Mazzag Géza.

Pataki Balázs

A felújítandó épületek: tornaterem és könyvtár.
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Nemesapátiban 1993-ban ad-
ták át az ifjúságnak az iskolai
tornatermet. Az utóbbi évek-
ben már több esetben felme-
rült a tornaterem felújítása, fû-
tésének, energetikájának kor-
szerûsítése. Tavaly az önkor-
mányzat sokadik alkalommal
nyújtott be pályázatot, újbóli
próbálkozásukat az Új Széche-
nyi Terv támogatási rendszeré-
ben a KEOP-5-5-0/A/12-2013-
0161 számon sikeresnek nyil-
vánította.

– Idén kaptuk meg a pályá-
zati értesítõt, 20 millió forin-
tot nyertünk, melyhez 3,5 mil-
lió önrészt a BM Önerõ pályá-
zattal szeretnénk elõteremte-
ni. A felújítás alatt megtörté-
nik a fûtésrendszer és az elekt-
romos hálózat korszerûsítése,

Fejlesztések Nemesapátiban

Két évtized „szolgálat” után megújul a tornaterem.

a kazánok és nyílászárók cse-
réje, és az épület új külsõ hõ-
szigetelést kap. A kivitelezésre
közbeszerzési eljárást kell ki-
írni, de a munkálatokat szeret-
nénk a következõ tanévkezdés-
re befejezni. Egy ekkora terem-
bõl könnyen elszökik a hõ, saj-
nos már elavultak a régi tech-
nológiai megoldások. Az isko-
lásokon kívül a két apáti focis-
tái is járnak ide sportolni. Na-
gyon örülünk a pályázat sike-
rének, következõ alkalommal a
tetõt, mûanyag padlót szeret-

nénk lecserélni – újságolta
polgármester.

Másik jó hír a településen
élõk számára, hogy az Euró-
pai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból hamarosan új fa-
lugondnoki buszt kap Ne-
mesapáti. A már tizenegy éve
használt, több mint 110 000 ki-
lo-métert futott eddigi jármû
jó szolgálatot tett, de karban-
tartása egyre több pénzt
emészt fel.

– Az új Wolksvagen Trans-
porter jármûvünk kilenc sze-
mélyes lesz, és minden olyan
dologgal felszerelt, ami a falu-
gondnoki szolgáltatás ellátásá-
hoz szükséges – árulta el a pol-
gármester.

1937-ben emelték a telepü-
lésre beérkezve megpillantha-

Gáspár Zoltánné

tó hõsi emlékmûvet, mellyel
elõször az elsõ világháborúban
elhunyt falubeliek emléke
elõtt adóztak. 1991-ben az em-
lékmû kibõvült a második vi-
lágháború hõseinek névsorá-
val. A kilencvenes években tör-
tént felújítás mellett az emlék-
mû kovácsoltvas kerítést ka-
pott, de lépcsõzete, régi Ma-
gyarország címere azóta elfa-
gyott, így felújítására az ön-
kormányzat pályázatot nyúj-
tott be.

Pataki Balázs

Vöckönd

Kemendollárról

Kiss József

ezüsthajú lakóit
tartalmas délutáni programra
várta a kis zsáktelepülés veze-
tése március 22-én. Az ese-
mény kapcsán megélénkült a
község önkormányzati épülete
körüli tér, az itt élõk és a szom-
szédos érke-
zõknek köszönhetõen.

– Hosszú évek során hagyo-
mánnyá vált falunkban az idõ-
sek köszöntése. A lakosság szá-
ma sajnos csökken, így az ün-
nepeltek száma is, ennek meg-
felelõen idén 20 meghívót
küldtünk el. Tapasztalatunk
szerint az idõsek szívesen jön-
nek el az ünnepségre, termé-
szetesen akad olyan probléma,
betegség, amelyek akadályoz-
hatják a teljes jelenlétet. A
nyugdíjasok száma a település
egyharmad részét teszi ki,
ezért az önkormányzatnak is
van szerepe abban, hogy gon-
doskodjon róluk. Mûködik a
házi szociális szolgáltatás a
TÁMASZ Alapszolgáltatási In-
tézmény segítségével, aki igény-
li, azt ápolják. A szociális ét-
keztetést az önkormányzat
50%-ban tudja támogatni. A
mai nap pedig az ünneplésé,
amelyen az idõseket étellel,
itallal és mûsorszámokkal vár-
juk – hallottuk pol-
gármestertõl, aki köszöntõ sza-
vaival meghatottan fordult a
meghívottak felé.

Beszédében kiemelte az
idõs emberek iránti tisztelet

Az idõsek köszöntése Vöcköndön

fontosságát. Hangsúlyozta, hogy
szükség van mindarra az élet-
tapasztalatra, higgadt bölcses-
ségre, végtelen türelemre,
mellyel csak õk rendelkeznek.
Mint mondta, ez a nap alkal-
mat ad a megállásra, a találko-
zásra, beszélgetésre egyaránt.

A megindító szavakat köve-
tõen, részben a településen
mûködõ civil szervezet, a

szer-
vezésében kulturális program-
mal folytatódott az ünnepi
délután.

2007-ben, kemendollári köz-
ponttal,
vezetésével alakult egyesület, a
kis település rendezvényeinek
állandó szervezõje, így a mai
eseménynek is.

Az ünnepeltek meghallgat-
hatták a Mama címû verset

elõadásában,
valamint trom-
bitán egy cseh népdallal lepte
meg az idõs vendégeket.

A fiatal lányokból álló
disco mix

és kánkán produkciója, a Dol-
lár Asszonyok Fekete-fehér
tánca szolgált még szórakozásul.

A több mint tíz esztendõs
múltra visszatekintõ

férfiakból álló kórusa szá-
mos népdalcsokrot énekelt el
tangóharmonika kíséretével,
teremtve ezzel jó hangulatot a
délután további óráihoz.

Fi-
atal Családok Egyesülete

Horváth Marianna

Horváth Laura
László Mátyás

Se-
miramis Tánccsoport

Zala-
szentmihályi Nóta és Népdal-
kör

Török Irén

Kiss József (a kis képen) polgármester a szeretet fontosságát
emelte ki.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Lapunk megjelenési kör-
zetében a következõ tele-
pülések kaptak állami támo-
gatást, elismerve ezzel fele-
lõsségteljes, takarékos gazdál-
kodásukat (az összeg millió
forintban értendõ):

Alibánfa Gõsfa
Gyûrûs Kemendollár

Kiskutas Kispáli
Lakhegy Nagykutas
Vasboldogasszony

Vöckönd Zalaistvánd
Zalaszentlõrinc

6,5, 6,5,
2,95,

10, 2,95,
2,95, 6,5,
6,5, 10,

1,5,
6,5, 2,95.

Sikeresen pályáztak
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Így kezdõdött a vidám han-
gulatú meghívó, amely farsan-
gi mulatságra invitálta a falu la-
kóit március elsõ szombatján.

A falu farsangja néhány lel-
kes helybéli kezdeményezésé-
re jöhetett létre, akik úgy gon-
dolták, hogy a tavasz közeled-
tével ideje volna felpezsdíteni
a község közösségi életét is.
Ennek érdekében, és hagyo-
mányteremtõ céllal fogtak hoz-
zá a szervezéshez, amelybe
igyekeztek minél több

bevonni. A rendezvény mû-
sorának összeállításánál szem-

egervá-

rit

Mozdulj Egervár!
pont volt, hogy helyiek lépje-
nek fel, és hogy minden kor-
osztály képviselve legyen. Így
lehetett, hogy az óvodások és a
nyugdíjasok csoportja, az álta-
lános iskolások és a tanár né-
nik, a faluban élõ tehetséges
gyerekek és a vállalkozó szelle-
mû anyukák egy színpadon
szórakoztathatták a nagyérde-
mût. Mindeközben válogatott
házi készítésû süteményekkel,
zsíros kenyérrel és szomjoltók-
kal megrakott asztalok csábí-
tották a vendégeket. Elõadás
után jókedvû mulatozás vette

Az iskolások mûsora.

kezdetét, a vendégek együtt
ropták a táncot a fellépõkkel.

A szervezõk lelkesedése tö-
retlen és ígéretet kaptunk rá,

hogy nem ez volt az utolsó ci-
vil kezdeményezésre szervezõ-
dött rendezvény Egerváron.

Sz.M.
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Március 9-én idõközi pol-
gármester-választást tartottak

. A települést 15
éven át irányító korábbi ve-
zetõ, tavaly
novemberben meghalt, ezért
idõközi választást kellett kiírni.
Kispáli 213 választópolgára két
független jelöltre adhatta le a
voksát, a szavazáson 156-an vet-
tek részt, közülük 63-an

, 93-an pedig
neve mellé tet-

ték az ikszet. Az alábbiakban a
település március 13-án pol-
gármesteri esküt tett vezetõjé-
vel készült beszélgetésünket
olvashatják.

– Hét éve itt lakom, a falu-
beliek közül többen bíztattak,
hogy induljak a választáson.
Magam is tapasztaltam, hogy
milyen lehetõségei vannak a
településnek, milyen problé-
mák várnak megoldásra, me-
lyek megvalósítására polgármes-
terként nagyobb lehetõségem
lesz. A választások elõtt két hét-
tel tartott fórumon a korábbi falu-
gyûlésekhez képest nagyobb ér-
deklõdést tapasztaltunk, mely bi-
zakodásra ad okot. Reményked-
tem a sikerben, mindenkinek
köszönöm, hogy mellettem tet-
te le a voksát, igyekszem meg-
szolgálni a bizalmat!

Kispáliban

Frankovics András

Ta-
kács Zoltán Hor-
váth Zsuzsanna

– Milyen meggondolás alap-
ján jelentkezett polgármester-
jelöltnek?

– Milyen tapasztalatokkal,
ismeretekkel rendelkezik az
igazgatási területen?

– 12 éve dolgozom tájépí-
tészként, illetve városi fõker-
tészként Zalaegerszegen. Mun-
kám során tervezõként és kivi-
telezõként rengeteg önkor-
mányzattal vagyok kapcsolat-
ban, így belelátok a városok,
falvak mindennapi mûködésé-
be is. Az elmúlt években a köz-
igazgatásban, (közmû)szolgál-
tatóknál, kivitelezõknél és a
polgármesterekkel kialakított

jó kapcsolataimat szeretném a
falu javára kamatoztatni.

– A programomat minden-
képpen hosszú távra tervez-
tem, hiszen egy-egy projektet
nem lehet hónapok alatt lefut-
tatni, a látványos változások-
hoz több idõ kell.

– Ahhoz, hogy a falu közös-
ségként mûködjön, a polgár-
mester és a képviselõ-testület
mellett elengedhetetlen a la-
kosság aktivitása is. A rendez-
vények, fejlesztések során szá-
mítok azokra, akik szakmai ta-
pasztalatukkal, illetve tenni aka-
rásukkal segíteni tudnak. Véle-
ményem szerint akkor érez-
heti valaki igazán magáénak az
adott lakókörnyezetet, közterü-
letet, ha tevékenyen is részt
vesz annak létrehozásában,
gondozásában, ezért tartom
fontosnak az önkéntességet és
a lakossági részvételt. A jelen-
leg megnyugtató pénzügyi hely-
zetet stabilizálni szeretném, s a
kívánt fejlesztéseket zömében
pályázati lehetõségek kihasz-

– Az októberi választáso-
kig kevés idõ van hátra, te-
kinthetõ mindez próbaidõ-
szaknak?

– Milyen terveket fogalma-
zott meg programjában?

nálásával valósulnának meg. Ha-
tékony együttmûködést szeret-
nék a környékbeli települések-
kel. Régóta húzódó és megol-
datlan probléma a bekötõút ál-
lapota, aminél nélkülözhetet-
len a tavaszi kátyúzás, de min-
denképpen hosszú távú és
végleges megoldást szeretnék.
Terveim között szerepel a te-
lepülésen belüli járdák, vízel-
vezetõ árkok állapotának javí-
tása, önkormányzati ingatlano-
kat felújítása-fejlesztése, a ját-
szótér és a sportlétesítmények
bõvítése. Szakmámból adódó-
an kiemelten szeretném kezel-
ni és fejleszteni a település
zöldfelületeit és nagy hang-
súlyt kívánok fektetni a telepü-
lés és környezetének köztiszta-
ságára.

– Úgy gondolom, hogy je-
lenlegi munkaköröm mellett is
lelkiismeretesen el tudom lát-
ni feladataimat, hiszen mun-
kaköröm rugalmas. Munka-
idõn túl pedig kötetlenül tu-
dok foglalkozni a település és
a lakosság problémáival, igé-
nyeivel.

– Eddigi munkáját hogyan
tudja összeegyeztetni a pol-
gármesteri teendõkkel?

Pataki Balázs

Horváth Zsuzsanna lett Kispáli új polgármestere

Horváth Zsuzsanna

Deák István Pethõhenye

Fazekas Sándornak Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium

„Tisztelt Miniszter Úr!

,
polgármestere – képviselõ-tes-
tületi jóváhagyással – levelet
írt , a

vezetõjének.
Íme a levél:

Pethõhenye Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
nevében Deák István György
polgármester szeretettel meg-
hívom Önt, vagy az Ön által
kiküldött, az ügyben érintett
bármelyik államtitkár urat Pet-
hõhenye falu területét és kör-
nyezetét érintõ zsebszerzõdé-
sek ügyében.

Kérem a kormány állás-
pontját, és azt, hogy személye-
sen tekintse meg az itteni
áldatlan állapotokat.

Egyben szeretném meghív-
ni az osztrák földmûvelésügyi
minisztert is, aki szintén sze-
mélyesen meggyõzõdhet az ál-
lampolgárai által különbözõ
rafinált módon megvásárolt
területek állapotáról. Remé-
lem, ezáltal személyesen is vé-
leményt tudnak alkotni.

Pethõhenye, 2014. március

Pethõhenyére invitálják a minisztereket

14. Tisztelettel:
, polgármester”

S ahogy a magyar agrár-
miniszternek címzett levélben
jelezte, meghívót küldött az
osztrák tárcavezetõnek is:

Pethõhenye Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
nevében Deák István György
polgármester szeretettel meg-
hívom Önt egy mezõgazdasági
fórumra, ahol Ön személyesen
meggyõzõdhet állampolgárai
által, különbözõ módon meg-
vásárolt magyar termõföld te-
rületek állapotáról, falunkat
sújtó területszerzési politika
eredményérõl.

Tisztelettel kérem, fogadja
el meghívásunkat és személyes
látogatásával pontos képet
festhet az esetleges kormány-
közi megoldások elõsegítésére.

Pethõhenye, 2014. március
14. Tisztelettel:

, polgármester”
A fejleményekre következõ

számunkban visszatérünk. Ad-
dig is a részletekrõl honla-
punkon: www.zalatajkiado.hu
olvashatnak.

Deák István
György

„Tisztelt Miniszter Úr!

Deák István
György

Levél a magyar és az osztrák tárcavezetõnek
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos

programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok

SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer

DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei

GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA

SVÁJC gazdagon

LONDON és a királyi rezidenciák

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Máj.30-Jún.1. 41.500 Ft/fõ

Jún.5-9. (Pünkösd) 74.500 Ft/fõ

Jún.20-22. 30.900 Ft/fõ

Júl.3-6. 69.900 Ft/fõ

Júl.6-14. 111.900 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl. 23-31. 159.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Politikai hirdetés

Politikai hirdetés

Az Észak-Nyugat Zala ha-
sábjain több alkalommal be-
számoltunk
sorsáról, így tudomást sze-
reztek a

is arról, hogy
nemrég gyógyult meg rákos
betegségébõl. Az életerõs
fiatal labdarúgó (aki a

tagja) a kö-
zelmúltban térhetett haza
véglegesen otthoná-
ba, miután több hónapot

Szikszai Dániel

pakodi labdarú-
gók Szütyõ

Za-
laszentiván SE

alibánfai

Ajándék Dánielnek

töltött a szombathelyi kór-
házban.

Több Zala megyei labdarúgó-
csapat mezekkel és egyéb aján-
déktárgyakkal kedveskedett ed-
dig is Szûtyõnek; a minap az
alibánfai szentmise keretében
Dániel lelkipásztora,

adta át a pakodi játéko-
sok ajándékát, akik ezzel a mez-
zel kívántak további jó egész-
séget az ifjú labdarúgónak.

Sömenek
István

háel
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A hagyományokhoz híven
szentmisével kezdõdött

március 15-i ünnepsége.
Ezt követõen a hõsi emlékmû
elõtt polgármes-
ter méltatta az ünnep jelentõ-
ségét, majd az
az

Ali-
bánfa

Cziráki Imre

önkormányzat,
Alibánfa Fejlõdéséért Köz-

alapítvány, Alibánfa Köz-
biztonságáért Polgárõr Egye-
sület

Zalaszent-
iváni Általános Iskola

az

képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúját.

A faluházban a
tanulói-

nak mûsorával ért véget a
rendezvény (képünkön).

Ünnepi megemlékezés Alibánfán

Március 23-án tartották a
hagyományos borversenyt

. A zsûri a tavalyi
idõjárás ellenére is jó mi-
nõségû borokkal találkozott. A
gazdák 27 fehérbor mintát
adtak le, melybõl 5 arany, 16
ezüst, 5 bronz és 1 oklevél
minõsítés lett kiosztva. Vörös-

Ke-
mendolláron

Borverseny Kemendolláron

borokból 8 mintát vizsgált a
szakértõ zsûri, itt 2 arany
(rozé), 3 ezüst és 3 bronz-
minõsítés lett kiosztva.

A délután kezdõdött bor-
mustra estig tartott, s meg-
vendégeléssel, jókedvû beszél-
getéssel zárult a program.

pébé

Idén is jó minõségû borok kerültek a zsûri elé.

Nyolc civil értékteremtõ
csoport mûködik

, amelyek közül a tavaly
ötvenéves jubileumot ünneplõ

bír a legnagyobb lét-
számmal. A szorgos csapat

vezetésével
másfél évtizede a település
minden rendezvényén jelen
van. A szervezet létszáma és
összetartása révén bármilyen
rendezvényt képes kiszolgálni,
így annak ellenére, hogy hát-
tértevékenységet folytatnak, a
település egyik legfontosabb
csoportjának tekinthetõk.

Kemendolláron évente két-
szer, télen és nyáron szervez-
nek véradást, amikor a tele-
pülés nagyságához képest min-
dig túlteljesítenek az önkénte-
sek, ilyenkor összesen 40 liter

Kemendol-
láron

Vöröskereszt helyi alapszerve-
zete

Ko-
ronczi Lászlóné

Vöröskeresztesek Kemendolláron
vérrel segítik a rászorulókat.
Az alapszervezet minden vér-
adáson olyan légkört teremt,
hogy fiatal és idõsebb is szíve-
sen jön, jól érzi magát és közös
vacsorával zárulnak ezek az
alkalmak.

A 83 fõt tömörítõ csapat-
nak nagy a közösségformáló
ereje, munkájukat a helyi civil
szervezetekkel együttmûköd-
ve, egymást kölcsönösen segít-
ve végzik. A térségben a nyolc-
vanas években több hasonló
szervezet megszûnt, Kemend-
olláron az egykori alapítóta-
gok közül többen ma is szor-
gosan tevékenykednek és ad-
ják tovább az eszmét a maiak-
nak. A csapat fennmaradása a
fiatalok folyamatos beépülésé-
vel is biztosított.

pébé

Az összetartó csapat magja.

Összesen csaknem 300
millió forintba kerül majd az
az ivóvíz beruházás, amely 5
települést érint:

és .
2014. március 21-én dél-

elõtt ünnepélyes alapkõ, pon-
tosabban alapcsõletétellel egy-
bekötött rendezvényt tartottak
Pókaszepetken.

Az ünnepélyes ceremónián
részt vett mind az 5, a beru-
házásban érintett település
polgármestere. Az alapcsõleté-
tel elõtt ünnepi beszédet mon-
dott , a

Pókaszepet-
ket, Gyûrûst, Zalaistvándot,
Kemendollárt Vöcköndöt

Manninger Jenõ Zala

Ünnepélyes alapcsõletétel Pókaszepetken

Az ünnepélyes alapcsõletétel pillanata.

Megyei Közgyûlés

Zs.B.

elnöke, or-
szággyûlési képviselõ.

Manninger Jenõ hozzátet-
te: a Környezet és Energia
Operatív Program keretébõl
mintegy 270 millió forintos
támogatást nyertek el a falvak
a majdnem 300 milliós projekt
megvalósításához. Az új ivóvíz-
bázis kialakításának köszönhe-
tõen csökken majd a víz am-
mónia tartalma, megoldódik a
kútvízek vas- és mangántalaní-
tása, valamint a 2 kút fúrásával
biztosított a folyamatos és biz-
tonságos vízellátás is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Az és

rendez, melyre tisztelettel meghívom!

A borversenyen részt vehet minden tulajdonos, aki az
Észak- Nyugat Zalai Kistérség területén szõlõbõl készített

bort állított elõ.

A versenybe való benevezés és a borminták átvétele a
helyszínen 13.00 órától 14.00 óráig lehetséges. A nagy érdek-
lõdésre való tekintettel kérjük, hogy minden termelõ pincén-
ként max. két mintával (1 fehér, 1 vörös) képviseltesse ma-
gát a versenyen. A résztvevõk a borversenyen elért fokozatú
oklevelet vehetnek át.

A legjobbnak ítélt vörös- és fehérborok tulajdonosai külön
jutalomban részesülnek.

A fent megnevezett településekrõl a borversenyen nem
résztvevõ termelõket is szeretettel várjuk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás Vöckönd
Község Önkormányzata

2014. április 26-án (szombaton) 13 órától

Helye: Vöckönd, faluház
Nevezési díj: nincs

termelõi borversenyt

Meghívó!

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Egervár Önkormányzata

között megrendezi a
XIV. Kistérségi Vásárt

10,00 óra: Köszöntõt mond:

10,30
11,00 óra

11,00 órától induló közönség programok

Komonyi Zsuzsi

Mercy Együttes

Helye:
2014. április 12. szombat

2014. április 13.Vasárnap

Egervári László Általános Iskola, Egervár

Szijártó József polgármester
Köcse Tibor társulás elnöke

A vásárt megnyitja:
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke

óra: Vásárdíjak átadása
: Szakmai elõadás

Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók
Kulturális programok a vásár színpadán

Kézmûves foglalkozások, tojásfestés. Lufi hajtogatás
Ingyenes langali

Véradás, vérnyomás és vércukorszint mérés és tanácsadás
erdélyi kürtõs kalács, vattacukor

14,00 órától kulturális programok
17,00 óra: sztárvendég:

10,00 órától induló közönség programok
Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók

Gyermekeknek szabadtéri programok, ugrálóvár
14,00 órától kulturális programok a vásár színpadán

16,00 óra: Sztárvendég:
17,00 óra Tombolasorsolás

17.30 óra vásárzárás

2014. április 12-13.

Kistérségi vásár

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
község Önkormányzata

A túraversenyen való részvétel feltételei:

-

A verseny kezdési idõpontja:
Gyülekezõ a pincedombon

Kistérségi Iroda, 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.
címre kérjük.

a hagyományokhoz híven, az idei
évben is megrendezi 2014. május 24-én az

- jelentkezési lap határidõben való visszaküldése
- minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel

elkészítésével, melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és
nyersanyagot hozzon magával (vizet és a tüzeléshez fát
biztosítunk)
falvanként egy vagy két csapat indulhat a túraversenyen

- plusz pontot jelent, ha a polgármester is rész vesz a
versenyben

A túra indulási helye:
Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen adnak a

szervezõk.
A jelentkezési lapok visszaküldését

Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!

szervezõk

IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS FÕZÕVERSENYT!

2014. május 24. 10.00 óra
9.30 órától

Egervár, pincedomb

Túraverseny Egerváron!
Meghívó!

Jelentkezési lap

2014. május 24. 10.00 óra Egervár

A csapat neve:……………………………………….....………………….
Csapatvezetõ címe:……………………………………………………...
A csapat korszerinti összetétele:…………………………………
……………………….........................................................…………
………………………………………………………………………………......
A fõzõverseny mesterszakácsa:……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mivel érkeznek a versenyre?

autókkal autóbusszal egyéb
Van-e a csapatnak indulója, csatakiáltása, amit elõ kíván
adni?

van nincs
Ötlet, javaslat a versennyel kapcsolatban, amit szeret-
nének, hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:……………
…...………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................
Dátum:…………………..

.....………………… ............................
polgármester csapatvezetõ

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2014. május 9.

az Ifjúsági Természetjáró Túraversenyre és
Fõzõversenyre

Ausztriai munkalehetõségek

szak - és segédmunkában

mindenkinek!

06-30/314-56-17; 06-30/363-10-82.
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01. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Zalaegerszeg)

Vigh László
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Keszthely)

Manninger Jenõ
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Nagykanizsa)

(

Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

SZAVAZÓLAP

ORSZÁGOS PÁRTLISTA
(Az illusztráció csak minta és részlet.)

18. VIGH LÁSZLÓ

3. CSERESNYÉS PÉTER

X
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ - KDNP

M
IN

TA

Politikai hirdetés

MINTA

MINTA

MINTA

14 2014. márciusÉszak-Nyugat Zala

6.5. 7.

8. MANNINGER JENÕ


