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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Öt bábtársulat, több, mint
50 bábmûvész, 200-nál több
érdeklõdõ és sok-sok élmény-
nyel teli délután. Röviden így
foglalható össze a

fergeteges hangu-
lata. Július 12-én délután 2
órától valóságos cirkuszi miliõ
és mesevilág lepte el a helyi
faluházat és annak teljes
környékét.

A bábparádéra

és természetesen Hottóról
érkeztek társulatok.

A bábos fesztivál történe-
te körülbelül 10 évre nyúlik

IV. Hottói
Bábparádé

Szombat-
helyrõl, Kecskemétrõl, Salföld-
rõl

Bábok bûvöletében Hottón

Mintegy 50 bábmûvész érkezett Hottóra.

Három napon át várta a
helyieket és vendégeiket falu-
napi forgatag jú-
lius második hétvégéjén a fut-
ballpályán és annak környékén.

A rendezvény július 11-én,
pénteken este fél 6-kor a falu
központjában található fahíd
ünnepélyes avatásával kezdõ-
dött (a felújításról elõzõ szá-
munkban részletesen írtunk).

Teskándon

Rakott káposzta mellé kulturális kavalkád Teskándon

A 20 éves építményt egykor
azért tervezték meg a telepü-
lésen, hogy a patak túloldalán
élõk könnyebben elérjék Tes-
kánd centrumát és ne kelljen
kerülniük. A híd felavatását kö-
vetõen bállal zárták a falunapi
programok elsõ napját.

Rakott káposzta, káposzta
saláta, babos káposzta – csak
néhány étel azok közül, ame-

Családi csomag

1650 Ft-ért!!!

2 felnõtt és 2 gyerekadag

Menü házhoz szállítás Zala megyében!

Nyugdíjas, kismama, egyedülálló,

vagy csak nincs ideje fõzni?
A megoldás mi vagyunk! Rendeljen Ön is!

Zala megyei településeken 570 Ft-tól

Hogy lehet ilyen olcsó? Ismerje meg titkunkat!

06/20/2599 457

www.atroplusz.hu

lyekkel a csapatok az idei falu-
nap fõzõversenyére készültek.
A falunapra ezúttal kizárólag
káposztás ételekkel lehetett
nevezni.

Ameddig a bográcsokban
rotyogtak a finomságok, a
sportpálya mellett felállított
sátorban egymásnak adták a

A lelkes közönség 3 napon át jól szórakozott Teskándon.

3 fajta menü kínálattal
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Bábok bûvöletében Hottón
vissza – mesélte lapunknak

, Hottó polgár-
mestere. Egy évtizeddel eze-
lõtt ugyanis a településre köl-
tözött bábter-
vezõ mûvész és felesége. Ak-
kor saját házukban rendszere-
sen szakmai work shopokat
tartottak, melyre az ország
minden részébõl érkeztek báb-
mesterek. 2010-ben maga a
polgármester kezdeményezte,
hogy a szakmai programot kö-
vetõ nyilvános bemutatóként
vigyék ki a faluba a rendez-
vényt. Azóta ezt minden esz-
tendõben megteszik. Az idén
elsõ alkalommal egy sikeres
pályázaton nyert összegbõl fi-
nanszírozták a programot, fél
millió forintból – részletezte
Vincze Ferenc.

Vincze Ferenc

Boráros Szilárd

A polgármester elmondta
azt is: jellemzõen 200-300 fõ
között mozog a résztvevõk lét-
száma, vagyis a szokásos prog-
ramjaik mellett a bábparádé
meghatározó rendezvénye lett
a településnek. Vincze Ferenc
kihangsúlyozta: ennél jóval na-
gyobb létszám megmozgatásá-
ra nem is törekednek, hiszen
az már nem lenne kényelmes a
részvevõk számára.

Az egész délutánt és a kora
estét betöltõ rendezvényen a
vendégeket palacsintával, lán-
gossal, üdítõvel és sütemény-
nyel kínálták.

A IV. bábparádé sike-
rességét a pályázati összeg
mellett a program korábbi
mecénásai is támogatták anya-
gilag.

Zs.B.

A zene sem maradhatott ki a programból.

színpadot a fellépõ csoportok,
zenészek, táncosok.

Többek között a
tanulói, a

, a Kozmix
produkcióját láthatta a kö-
zönség.

Vasárnap délután kezdetét
vette a teskándi

, ahol a teskándi focisták
mellett a csesztregi, a szepet-

Csukás
István Iskola Four-
tissimo zenekar

Technoroll
Kupa

Kulturális kavalkád Teskándon
neki és a zalalövõi labdarúgók
léptek pályára. A torna cseszt-
regi sikerrel zárult.

A 3 napos teskándi falunap
rendezvénysorozatot ugyan-
csak sporttal kapcsolatos prog-
rammal zárták, ugyanis óriás
kivetítõn közösen nézték a
2014-es labdarúgó világbajnok-
ság döntõ mérkõzését és záró
ceremóniáját a vendégek.

Zsuppán Beáta

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

Balatoni képeslapok (2.)

Vízkiszorítás
Rajz: Farkas László

– Amikor Peckásné bejön a vízbe, rögtön beugrik nekem
Arkhimédész törvénye!

Nosztalgia

– Istenem, hol vannak azok a régi szép NDK-s idõk!...

A mûvészeti csoportok egymást követték a színpadon szom-
bat délutántól egészen estig.
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Az elmúlt 4 esztendõt te-
kintve összességében elmond-
ható, hogy számos olyan ne-
hézséggel találta magát szem-
be a 2010-ben a polgármesteri
székbe került és

is, amelyek
felülmúlták az elképzeléseiket.

Nagy lendülettel és tervek-
kel állt neki 2010-ben Ujj Tibor
a feladatoknak. Azzal tisztában
volt, hogy az önkormányzat
anyagi helyzete nem nevez-
hetõ irigylésre méltónak, azon-
ban arra nem számított, hogy
néhány hónap elteltével szem-
besülnie kell majd azzal, hogy
4 millió forintos tartozást hal-
mozott fel az elõzõ faluvezetés.

Ujj Tibor elmondta: 3 hó-
nap körjegyzõségi és 2 hónap
iskolafinanszírozási elmaradá-
suk volt a gesztor önkormány-
zat, felé, mintegy 2
millió forintos összegben. A
közvilágítás rekonstrukciójá-
ból eredõ 800 ezer forintos
fizetési kötelezettségnek sem
tett eleget a korábbi önkor-
mányzat Bödén. Az aktuális
közüzemi számlák rendezése
szintén elmaradt, valamint az
elõzõ képviselõ-testület tag-
jainak tiszteletdíjában is jelen-
tõs hátralékok halmozódtak fel
– részletezte a polgármester.
Ujj Tibor és képviselõtársai
már a ciklus megkezdésekor
úgy rendelkeztek, hogy addig,
ameddig az önkormányzat
anyagi helyzete nem rendezõ-
dik, õk tiszteletdíjat nem vesz-
nek fel. Bõ egy éven át vé-
gezték a teendõiket társadalmi
munkában.

Egy esztendõ alatt az adós-
ságok egy részét sikerült ren-
deznie a bödei önkormány-
zatnak. A nehézségeket csak
tovább tetézte, hogy egy hitel-
felvételbõl adódóan évi másfél
millió forint volt a törleszté-
sük, ami a hegyi útra felvett és
a közvilágítást rekonstrukció-

Ujj Tibor
képviselõ-testülete

Teskánd

A nehézségek ellenére kisebb fejlesztések
Jól mûködik a közösségi élet Bödén

ból keletkezett – tette hozzá
Ujj Tibor.

Mindenekelõtt azt kellett
megvizsgálni, hogy hol tudna
az önkormányzat tovább spó-
rolni. A helyzetelemzés során
kiderült, hogy az iskola, óvoda
és a körjegyzõség mûködtetése
viszi el a legtöbb pénzt és arra
is hamar fény derült, hogy a
bevételek növelésére nagyon
minimális esélyük van.

A körjegyzõség fenntartásá-
ra költött összeget találták a
legnagyobbnak, ezért új kör-
jegyzõséget alakítottak és ez
abban az esztendõben 1,2 mil-
lió forintos megtakarítást je-
lentett Bödének. A járások ki-
alakítását követõen azonban
társulniuk kellett a 2000 fõ
alatti településeknek és közös
hivatalt létrehozni. Ekkor a

körjegyzõség-
gel egyesültek, de meghagyták
a kirendeltségü-
ket. Az iskolák fenntartása ez-
zel egy idõben kikerült az ön-
kormányzati feladatokból és az
az államhoz került át. Az adós-
ságrendezés során 1 millió 273
ezer forintban részesültek –
tájékoztatott a polgármester.

A 2013-as esztendõt tarto-
zás nélkül kezdték el és a
pénzügyi helyzetük stabilizáló-
dott. Keserû szájízzel vették tu-
domásul, hogy az úgynevezett
jól gazdálkodó önkormányza-
tok – egy Böde nagyságú tele-
pülés esetében – kétszer 6,5
millió forintos támogatásban
részesültek. Azért fájó pont ez
például a bödei faluvezetés
számára, mivel a tartozásokat
és a felelõtlen gazdálkodás nem
az õ ciklusukra volt jellemzõ,
hanem az azt megelõzõ idõ-
szakban.

A helyi közélet a 2010-es
esztendõt megelõzõ években
teljes mértékben ellaposodott
a településen – szögezte le Ujj
Tibor. A helyi lányokból és

za-
laszentgyörgyi

babosdöbrétei

asszonyokból megalakították a
elnevezésû csoportot,

amely mozaikszó nem mást
takar, mint a Bödei Öregtyú-
kok Egylete. A csapatnak kö-
szönhetõen ma már a helyi
rendezvények színvonala is jó-
val magasabb és sikereiket jól
mutatja, hogy a környezõ tele-
pülések falunapjainak állandó
szereplõivé váltak. Jelenleg ép-
pen az augusztus 9-i falunapra
készülnek lelkesen a BÖTYE
tagjai.

A sportkörre méltán lehet-
nek büszkék a helyiek, hiszen
a néhány éves fennállása alatt a
megyei másodosztály dobogós
helyéig jutottak el. A polgár-

BÖTYE

mester szerint ez egyértel-
mûen köszönhetõ

sportköri elnök-
nek, valamint
edzõnek is a játékosok mellett.
A futballpálya egyébként egy
bérelt területen volt és annak
tulajdonosa semmilyen fejlesz-
téshez, átalakításhoz és beru-
házáshoz nem járult hozzá. Az
önkormányzat ezért a falu köz-
pontjában területeket vásárolt
fél millió forint értékben, ahol
a sportkör sikeres pályázatá-
nak köszönhetõen új focipálya
valósulhat meg még az idén
õsszel egy mintegy 1,8 hektá-
ros területen – tette hozzá a
polgármester. A tervek szerint
a futballpálya mellett egy rég-
óta vágyott játszótér is helyet
kap majd Bödében.

Sajnos sikertelen pályázato-
kon való szerepléssel is szem-
be kellett néznie az önkor-
mányzatnak. Ilyen volt például
a közösségi tér létrehozásának
terve, a faluház szigetelésének
megoldása is.

A közmunkaprogram kere-
tében meglehetõsen magas
létszámban foglalkoztat embe-
reket a helyi önkormányzat –
mondta Ujj Tibor. Erre nagy

Garamvöl-
gyi Norbert

Kósa László

szükség is van a településen,
hiszen hatalmas a zöldterüle-
tek száma helyben, aminek
rendben tartása idõigényes
feladat. A faluház kifestését
szintén a közmunkaprogram-
ban dolgozók oldották meg a
faluban, majd a közeljövõben a
külsõ festést is szeretnék el-
végezni.

2 millió forintot nyertek
azonban pályázaton, melybõl
egy világháborús emlékmûvet
hoztak létre Böde központjá-
ban. Ennek ünnepélyes avatá-
sa az idei falunapon lesz.

Ujj Tibor elmondta: jelen-
leg a legnagyobb gondot a bel-
területi utak állapota jelenti a
településen. A szennyvízprog-
ram kivitelezése után csak az
utak egy részére került új bur-
kolat, az is silány minõségben.
A legminimálisabb számítások
szerint a felújításra szoruló
utak rendbetétele 100 milliós
nagyságrendû lenne, ami pá-
lyázati források bevonása nél-
kül nemcsak Böde esetében
kivitelezhetetlen feladat, de
még a nagyobb városokban is
hatalmas gondot jelentene ön-
erõbõl.

Zsuppán Beáta

A nehézségek ellenére biza-
kodó Ujj Tibor polgármester.

Az önkormányzat külsejének megújítását is tervezik.
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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

Pusztaedericsen

Charlie

Káli

több éves
hagyománya van a nyári angol
kurzusnak, ahol az amerikai
önkéntes 3 héten keresztül
rendhagyó módon tanítja az
érdeklõdõket. Ebben az évben
különösen nagy számban jöt-
tek a gyermekek, ezzel is tar-
talmassá, értékessé téve a nyá-
ri szünetet.

A három hetet a játszva
tanulás jellemezte. –
az idei „angoltanárunk” – ha-
mar megtalálta a hangot a
gyerekekkel, a kommunikáció
sem okozott gondot, hiszen
önkéntes segítõje volt

Angol nyelvi tábor Pusztaedericsen

Jenõ Bischof Anita
Hári Beni

Káli
Eszter

Tófejrõl,
tanár és , aki kivá-
lóan beszéli az angolt. Sok-sok
játék kísérte a foglalkozásokat,
melyeken a kisebbek a napi
élethez tartozó kifejezéseket,
szavakat tanultak meg, a na-
gyobbak pedig komolyabban
merülhettek el az angol is-
meretek gyakorlásában, gyara-
pításában.

Külön köszönet jár
tanárnõnek, aki az ép-

pen foglalkozásra várakozó
gyerekeket kötötte le, naponta
más és más lehetõséget kínál-
va kézmûves foglalkozással.

Játszva tanultak…

Egészségre nevelõ és szem-
léletformáló programok szer-
vezésére még az elmúlt év vé-
gén nyert önkormány-
zata mintegy 10 millió forintot.

Ennek jegyében ebben az
évben, minden hónapban kü-
lönféle, az egészséges táplálko-
zásról, a testtudatról, a sport-
ról és a reformétkezés, vala-
mint a testmozgás kombiná-
lásának fontosságáról esett szó
az elõadásokon és az aktív
foglalkozásokon.

2014. július 17-én este a he-
lyi tornatermében gyü-
lekeztek a program zárófoglal-
kozására érkezõk.

edzõ segítségével egy más-
fél órás funkcionális tréning-
gel búcsúztak a szemléletvál-
tásra fogékonyak. Az izzasztó,
utolsó bemutatón egyebek
mellett a TRX, a ketlebell va-
lamint a bordásfal erõsítõ és
kardio gyakorlatait tanulták a
helyiek.

Teskánd

óvoda

Kutai Mar-
cell

Ép testben, ép lélek
Tóth Istvánné

Zsuppán Beáta

polgármes-
ter a több hónapon át tartó
programsorozat összegzése-
ként lapunknak elmondta: az
egészséges életmóddal és a
rendszeres sportolással még
mindig nagyon sokan állnak
hadilábon. Annak ellenére is
kevesen éltek a mozgás lehe-
tõségével, hogy valamennyi
programon ingyenesen ve-
hettek részt. A polgármester
szerint azonban számukra az
is fontos, hogy akik szinte
valamennyi elõadáson és
közös edzésen részt vettek,
õk már a hétköznapjaikba
is beépítették az életmód-
váltást.

Tóth Istvánné hozzátette
még: ugyancsak a sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõ, hogy
kétszer is tarthattak egészség-
napot, valamint elsõsegély
képzésben is részesítették az
érdeklõdõket.

Kutai Marcell edzõ szerint a bemelegítés és a nyújtás kulcs-
fontosságú.

Idén is megszerveztük a
hagyományos

hittantáborát. Rendkívül nagy
volt az érdeklõdés, hiszen 55
gyermek jelentkezett a 6-16
éves korosztályból. 15-16 fel-
nõtt segítette a szakmai és a
háttérmunkát. A tábor lelki ve-
zetõje plébános
volt.

A gyerekek a foglalkozáso-
kon megismerkedhettek néhány
szent életével,

és
életérõl hallhat-

tak, s tanultak be egy-egy kis
jelenetet. Volt énektanulás,
amit és

gitárjátéka kísért.

tófeji plébánia

Bognár István

Don Bosco,
Szent Rita, Szent Mónika
Szent Ágoston

Káli Jenõ Varga
Richárd

A tófeji plébánia hittantábora

Pusztaszentlászlón

baktüttösi pusztaedericsi

Rédicsre
Lendvai Zol-

tán

Éli atyával

lenti für-
dõben

strandol-
tunk, szerdán pedig közös
szentmisére vártuk a tófeji,

és
hívõket, a kultúrterem zsúfo-
lásig telt.

Az utolsó nap lá-
togattunk, ahol

atya a gördeszkázás rejtel-
meibe avatott be bennünket,
majd együtt vettünk részt a
záró szentmisén a rédicsi
templomban , aki a
verbitáktól érkezett barátaival
együtt.

A hittantábort a
eltöltött kellemes dél-

utánnal, fagyizással és sok-sok
fürdéssel zártuk.

Idén is rendkívül nagy volt az érdeklõdés.



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:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp

PRÁGA-KARLOVYVARY

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN

TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája

RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Szept.10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

Szept. 26-28. 34.900 Ft/fõ

Okt. 2-5. 52.900 Ft/fõ

Okt. 3-5. 45.900 Ft/fõ

Okt. 15-19. 79.900 Ft/fõ

Okt. 16-25. 187.900 Ft/fõ

Okt. 22-26. 79.900 Ft/fõ

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

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

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmeg-
állásban kórházon kívül. A be-
tegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecseg-
tetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a leg-
nagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesz-
tés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillá-
tor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szer-
vezetet.

Errõl beszélgettünk
, a

Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Fõosz-
tály osztályvezetõjével.

Hor-
váthné dr. Paizs Terézzel

Ritecz Ba-
lázzsal

– 2013 decemberében de-
fibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányabla-
kokban. Mindez komoly elõre-
lépésnek számít a kormány-
ablakokba betérõ ügyfelek

Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszan-
tartó hõsége során gyakorib-
bak a rosszullétek is…

– Pontosan milyen hatás-
sal van a tartósan magas nyá-
ri hõmérséklet az emberi szer-
vezetre?

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti érté-
kek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartó-
sabb fennállása, amit még sú-
lyosbít a magasabb páratarta-
lom, a magas éjszakai hõmér-
séklet.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen ha-
tással van mindenkire. A me-
leghez való alkalmazkodás min-
denkit megterhel. A napszú-
rástól kezdve a hõgutáig kü-
lönbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullá-
mok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenve-
dõkre és a fizikai munkát vég-
zõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

betegedés és halálozás kocká-
zata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a kró-
nikus szív-érrendszeri beteg-
ségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.

Ritecz Balázs: – Az automa-
ta külsõ defibrillátorok mo-
dern, megbízható, számítógép-
vezérelt eszközök, melyek se-
gítségével a segélynyújtó ké-
pes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetet-
len bizonyos szintû elsõsegély-
nyújtói és újraélesztési ismeret.

Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal foly-
tatni a már megkezdett újra-
élesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.

Ritecz Balázs: – A defib-
rillátor használatával kapcsola-
tos elsõsegélynyújtói és újra-
élesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Zalaeger-
szegi Képzési Központja biz-
tosította. A képzésekben össze-
sen 40 zalaegerszegi és nagy-
kanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban meg-
található defibrillátorok?

– A félautomata defibril-
látor beszerzésével a kor-
mányhivatal, a mentõegy-
ségek azon többségéhez csat-
lakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termék-
családot választották.

Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?

látor használatra és újraélesz-
tési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberé-
ben. Az oktatást Ladányi Ibo-
lya Otília, a zalaegerszegi men-
tõállomás mentõtisztje tartotta.

Ritecz Balázs: – Szerencsé-
re még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõse-
gélynyújtásra kijelölt dolgozó-
kat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipiroso-
dott és forró arc, szapora szív-
verés, fejfájás, hányinger, rosz-
szullét, súlyosabb esetben áju-
lás, eszméletvesztés stb.). Szük-
ség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a leg-
fontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres
és fokozott folyadékbevitel-
re, mely szükség szerint a szo-
kásos mennyiség többszöröse
is lehet.

– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?

– A defibrillátor segítségé-
vel tökéletesen fel lehet ké-
szülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell fi-
gyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?

Ritecz Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Horváthné dr. Paizs Teréz
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Az immár hagyománnyá
vált novai aratónapok ez évben
is számos érdeklõdõt vonzott.
A

a település önkor-
mányzatának szervezésében
valósult meg, amelybe 14 csa-
pat nevezett be. A lelkes, da-
loló sokadalom a település
határában elterülõ búzatáblák
felé vette az irányt, ahol e
nemes versenyben
mûvészeti csoportjai is meg-
mérettették magukat.

A
el-

nevezésû nagybandája vállalta
e nehéz, fáradtságos tevékeny-
ség felidézését, amelynek lé-
nyege a gabona egyenletes le-
vágása és a minél alacsonyabb,
tisztább tarló elérése. A szak-
avatott zsûri a nyári melegben
értékelte a kévék nagyságát,
formáját, valamint a belõlük
összerakott kereszt szépségét
is. A nagybandák kategóriában
42 kévébõl 2 keresztet kellett
kötni az elõírásnak megfele-
lõen. A gellénháziaknak –
ügyes kezû munkájuk eredmé-
nyeként – a III. helyezést sike-
rült megszerezni. A község má-
sik mûvészeti együttesének, a

tag-
jainak nagyszülei

néven ragadtak

XXVI. Göcseji Kézikaszás
Arató-és Cséphadarós Cséplõ-
verseny

Gellénháza

Vajda József Népdalkör
„Gellénházi Búzavirágok”

Galagonya Citeracsoport
„Galagonyás

Nagyszülõk”

Daloskedvû aratók
sarlót és kötötték a kévét. A
kisbandák kategóriában 21 ké-
vébõl 1 kereszt készítése adta
a feladatot. A zsûri szakmai
szemmel végig kísérve a mun-
kafolyamatokat, az I. helyezést
adta a gellénházi nagyszülõk-
nek. A bíráló bizottság öröm-
mel fogadta a fiatalok bekap-
csolódását e régi idõket fel-
idézõ sokrétû teendõ mene-
tébe, így oklevéllel ismerte el

részvételét, aki a
zenélés mellett a kézi ara-
tásban és a cséplésben is je-
leskedett.

Az aratást és az ebédet kö-
vetõen számos mûvészeti cso-
port alkotta színvonalas kultu-
rális mûsor szolgált szórakozá-
sul hagyományõrzõ együttesek
részvételével, köztük az Arany
Páva díjas Vajda József Nép-
dalkörrel, valamint a Galago-
nya Citeracsoporttal.

– Örülünk a szép ered-
ménynek! Fõleg azért, mert
csoportunkban nagyon sok az
idõs ember, és már nem nekik
való ez a nehéz munka. Ezek
az emberek mégis vállalták,
hogy ápolják a hagyományt, és
képviselik lakóhelyüket, Gel-
lénházát – kaptuk a lelkes tá-
jékoztatást a népdalkör mûvé-
szeti vezetõjétõl,

Bedõ Bálint

Kulcsárné
Csejtei Mariannától.

Török Irén

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

A gellénházi csapat.

Pontosan 8 évvel ezelõtt egy
amerikai alapítvány közremû-
ködésének is köszönhetõen
önkéntes diákok érkeznek a
tengerentúlról, egyebek mellett

településre. Össze-
gyûjtik azokat a diákokat, akik
hajlandóak arra, hogy Európába
utazzanak és itt az angol nyel-
vet népszerûsítsék – emlékezett
vissza a kezdetekre

, Teskánd polgármestere.
Ezt tulajdonképpen úgy

kell a gyakorlatban elképzelni,
hogy játékos formában, egy-
szerû nyelvtani szerkezeteket
alkalmazva különféle kötetlen
hangvételû foglalkozások kere-
tében oktatják az angolt a
helyeiknek Teskándon is.

A 20 éves
Nashviellbõl (Tennesee állam)
érkezett Teskándra. Vendéglá-
tásáról Tóth Istvánné polgár-

Teskánd

Tóth Ist-
vánné

Christy Slobogin

Élõ nyelvlecke Teskándon
mester és családja gondosko-
dott az itt töltött 3 hét alatt. A
polgármester elárulta: számára
is nagyon hasznos volt az an-
gol nyelv élõ szóban történõ
napi használata, mert rengeteg
elfelejtettnek hitt tudást ho-
zott elõ belõle.

Tóth Istvánné elmondta:
Chritsty az óvodás korosztály-
tól egészen a felnõttekig, min-
den fórumon igyekezett nép-
szerûsíteni az angol nyelvet a
helyben élõk körében.

A Zalában tartózkodó ame-
rikai diákok és vendéglátóik
egy része 2014. július 4-én, a
késõ délutáni órákban tartott
közös pörköltes, pálinkás igazi
magyar találkozón vettek részt.

Az amerikai diákok szerint
a magyar pálinka ugyan erõs,
de az íze nagyon finom.

Zsuppán Beáta

Az Amerikából érkezett önkéntesek és vendéglátóik egy
csoportja.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban, amikor ki-
derül, hogy konyhatervezés-
sel és gyártással foglalko-
zom, gyakran felteszik a
kérdést: – És fõzöl is?

Legtöbben ilyenkor azt a
választ várják, hogy nem.
Ezért ilyenkor mindig a
családtagjaimra nézek, hogy
õk válaszoljanak. Érzem, tõ-
lem nem lenne hihetõ a vá-
lasz. Rendre válaszolnak is:
– Nem csak fõzni, de sütni
is szokott.

Erre a válaszra senki sem
számít. Megdöbbennek. A
társaság nõtagjai elkezde-
nek furcsán méregetni, a
férfiak tekintetébõl kiér-
zem: na, ez sem normális.
Azért, hogy oldjam a hely-
zetet, elmagyarázom: – nem
olyan nagy dolog, ki kell
mérni az anyagokat, a keve-
rõgép összekeveri, berakom
a sütõbe és kész. Nekem ez
pihenés, mert egészen mást
csinálok.

A férfiak ilyenkor meg-
nyugszanak: na, jó, ha pi-
henés, akkor még belefér,
ezzel még nem ástam alá a
férfitársadalom tekintélyét.

És mit szokott sütni? –
kérdezik a társaság nõtagjai
továbbra is hitetlenkedve –,
mert a sütés azért nem
olyan egyszerû, mint ahogy
elõadtam.

A lányom ilyenkor egy-
bõl közbeszól: Apa sütött
már 1 cm-es tortát! Újabb
döbbenet. A társaság nõtag-
jai gondolkozni kezdenek,
vajon milyen süti lehet ez,
mert ilyenrõl még nem is
hallottak.

A férfiak itt már elve-
szítik a fonalat. Ez már cuk-
rászat – gondolják. Mielõtt,
mint cukrász, a mennybe
mennék, mosolyogva hozzá-
teszem: – Egyszer elfelejtet-
tem a sütõport hozzátenni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az 1 cm-es torta

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Iskolaszerek
augusztus 16-ig!

10 % engedménnyel

A két program stílusbéli
különbsége is jól mutatja,
hogy igazi kulturális és színes
parádét varázsoltak a szerve-
zõk a

alkalmával az egész te-
lepülésen.

Reggel 8 órakor a helyiek
nem kis meglepetésére zenés
ébresztõ jelezte a helyieknek,
hogy az egész napos program-
sorozat kezdetét vette. Ezt kö-
vetõen közös zumbázásra vár-
ták a vállalkozó szellemû la-
kosságot. A motoros felvonulás
után egy egyedi kiállítás nyi-
totta meg kapuit a vendégek
elõtt a nagylengyeli faluház-
ban. Kizárólag helyben élõk
régi használati tárgyaiból nyílt
tárlat, mely gyûjtemény bemu-

IV. Nagylengyeli Kaval-
kád

Zenés ébresztõtõl Feke Pálig
Nagylengyeli Kavalkád negyedszer

tatása azt a célt
szolgálta, hogy
megismertessék a
fiatalabb generá-
ciót is azokkal a
„háztartási kin-
csekkel”, amelye-
ket a padlások rej-
tenek sok évtizede.

A Pavilonnál
és annak környé-
kén kézmûves fog-
lalkozások, népi
játszóház és óriás-
csúszda várta a ki-
sebbeket és a na-
gyobbakat egy-
aránt.

A színpadon
késõ délután kez-
dõdtek a kulturá-
lis programok,
ahol egyebek mel-
lett színpadra lé-
pett a

produkció, a

, l te-
lepülés, valamint a
gellénházi

Harisnyás
Pippi
Zalai Táncegyüt-
tes Újlengye

Orchi-

dea Kamarakórus

Feke Pál
Sebestyén Áron

Forte
Zsuppán Beáta

. Az est
fénypontja az este 8 órakor
kezdõdõ élõ koncert
volt, zongo-
rista közremûködésével.

A sportot szeretõ és aktí-
van mulatók sem maradtak
program nélkül a IV. Nagy-
lengyeli Kavalkádon, hiszen
többek között lovaglással és
tollaslabdázással is várták a
vendégeket.

A nagylengyeli rendez-
vényt látványos tûzijáték és a

együttes bálja zárta.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

A népi játékok a gyermekeket és a felnõtteket is érdekelték.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

5 770 467 Forint vissza nem térítendõ európai uniós
támogatás segítségével korszerûsítették a Nagylen-
gyel Község Önkormányzata Faluház épületének
villamos energia rendszerét. A fejlesztés célja a fenn-
tartási költségek, elsõsorban a villamos energia
költségek csökkentése volt megújuló energiaforrás
segítségével.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében a Nagylengyel
Község Önkormányzata 5 770 467 Forint vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert napelemes megújuló erõforrás segítségével
történõ korszerûsítésre.

A projekt keretében a 8983 Nagylengyel, Bányász utca 60. szám alatti
Faluház épületén napelemes rendszer telepítésére került sor. Az
épületen 6,8 kWp teljesítményû polikristályos napelem került
felszerelésre és beüzemelésre. A napelemek által felvett energiát pedig
1 darab 6,5 kW teljesítményû Fronius inverter tölti vissza hálózatra.

A projekt közvetlen célja volt, hogy létesítsenek egy 50 kVA
teljesítményt meg nem haladó napenergiával mûködõ, hálózatra
csatlakozó úgynevezett háztartási méretû kiserõmûvet, amellyel
fedezni tudja saját fenntartásának költségeit, ezáltal téve
gazdaságosabbá mûködését.

A projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága, közvetett
módon pedig az ország egész lakossága, hiszen a megújuló
energiaforrás alkalmazásával csökken a káros anyag kibocsátás,
elsõsorban a szén-dioxid mértéke, ami jelentõsen hozzájárul az
üvegházhatás kialakulásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Uniós támogatásból épületenergetikai fejlesztés valósult meg
Nagylengyel Község Önkormányzata fenntartásában mûködõ épületen.
2014.07.04.

Nagylengyel Község Önkormányzata
Cím: 8983 Nagylengyel, Bányász utca 60.
E-mail: info@nagylengyel.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A
pályázat kereté-

ben vehettek részt a
gyerekek az

szervezett bentlakásos
táborban július harmadik heté-
ben. A hat nap alatt közel
annyi élmény érte a falusi gye-
rekeket, fiatalokat, mint más-
kor akár egy év alatt. Kipró-
bálhatták az üvegcsiszolást,
lovagolhattak, csacsi fogatoz-
tak, profi bûvész elõadását
tekinthették meg.

A méta, más néven „paraszt
baseball” minden táborozó ked-
vence lett, mert az õsi magyar

„Nagy-Egészségprogram-
Lengyelben”

nagylen-
gyeli Õrimagyo-
rósdon

Nagylengyeli fiatalok az Õrségben

népijáték segít elfeledtetni a
nemek, korok közötti egyen-
lõtlenséget és a két csapat
számára egyaránt izgalmas.

A klasszikus régi táborok
elemei is feltûntek a nyaralás
alatt, mint a reggeli szoba-
szemle, a számháború, kézmû-
veskedés.

Nagy sikert aratott az
átívelõ buszos kirándulás

is, melyre egy amerikai iskola-
busszal ment a csapat. Megnéz-
ték , több élménypor-
tát, templomot, múzeumot, meg-
ismerték az Õrség építészetét,
történetét, szokásait.

Õrsé-
gen

Pityerszert

A gyerekeket három csapat-
ba osztották, amelyeket úgyne-
vezett családoknak hívtak. Ezek-
nek a vegyes csapatoknak kel-
lett egy héten át mûsorokat
készíteniük, falut kutatni, ve-
télkedni, küzdeni a tábori
olimpián. A falukutatás alatt a
gyerekek a helyi lakosoktól
kértek információkat és ap-
róbb szívességeket, például
hogy fõzzenek nekik tojást,
vagy írják le egy helyi étel
receptjét.

A tábor alatt törekedtek az
élménypedagógia módszerta-
nának, a non- formális nevelés
eszközeinek használatára. Szám-
talan tréninges játék gazda-

gította a programot, melyek
segítségével önismeretre tet-
tek szert a gyerekek, fiatalok,
sokat tanultak magukról, a kö-
zösségrõl egyaránt.

A gyerekek a fantasztikus
élmények mellett rendkívül
sok ajándékkal – színes párná-
val, bögrével, játékokkal, édes-
séggel – tértek haza, melyeket
szintén a pályázat forrásból
tudott

biztosítani a
helyi gyerekeknek. Bízunk ben-
ne, hogy a közösség, az igazán
aktív kikapcsolódás a nyár
meghatározó élményei a tá-
borozók számára!

Nagylengyel Község
Önkormányzata

B.L.Rengeteg élményben volt részük.
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Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gya-
korolható:

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Ideiglenes személyazonosító igazolvány
Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki

1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.

• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.

• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami ille-
tékmentes.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
• 65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a

polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1 500 Ft.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.

• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anya-
könyvi kivonat.

• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.

• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befi-
zetésével.

• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.

• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.

• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.

• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

1.

2.

3.
• ,

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.

Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.

Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Za-
lalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.

• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxem-
burg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Por-
tugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,

• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térség-
nek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõ-
dés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:

Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Tér-
ségnek (EGT):

Horvát-
ország,

Módosultak a határátlépés szabályai

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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A belügyminiszter döntésé-
nek megfelelõen augusztus el-
sejétõl további keretek nyílnak
meg a közfoglalkoztatás
lehetõségeinek bõvítésére. Az
országos programnak köszön-
hetõen megyénkben 80 kis-
térségi startmunka program
indulhat 8 kistérség 61 tele-
pülésén 679 fõ foglalkoztatá-
sával 412 millió értékben. 333
milliós fedezettel pedig továb-
bi 1255 fõ bevonására nyílik
lehetõség a hagyományos, de-
centralizált, hosszabb idõtarta-
mú közfoglalkoztatásban. Az
újrainduló program részletei-
vel kapcsolatban adott infor-
mációt augusztus elsején saj-
tótájékoztató keretében

kormánymegbí-
zott és , a Zala
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központjának vezetõje.

– Néhány hónapja 4 millió
fölé emelkedett a munkaerõ-
piacon dolgozók száma, ami
azt jelenti, hogy a piaci munka-
helyek is gyarapodtak, más-
részt a kiemelt kormányzati
cél, a közfoglalkoztatás folya-
matos és töretlen. Országosan
több, mint 300 ezer fõ a köz-
foglalkoztatottak száma, a kor-
mány további 45 milliárdot
szán arra, hogy ez folyamatos
program legyen. A legutóbbi
kormánydöntésnek megfele-
lõen a zalai közfoglalkoztatás
bõvítésére is új lehetõségek
adódtak. A február végéig
tartó új programban többek
között folytatódhat a belvíz-
elvezetés, a mezõgazdasági
utak rendbetétele, illegális
hulladéklerakók felszámolása,
vagy a közúthálózat javítása. A
412 millió forint fedezi az em-
berek bérét, járulékait, munka-
eszközök, védõeszközök be-
szerzését. A hagyományos

zalai

dr.
Rigó Csaba

Borsos József

Vissza a munka világába
Újraindul a közfoglalkoztatás

hosszabb munkaidejû közfog-
lalkoztatás újraindításával sze-
retnénk elérni, hogy a mostani
3607 fõs létszámot 5000 fölé
emeljük - foglalta össze Rigó
Csaba kormánymegbízott.

A kormányzati szándék tel-
jesebb megvalósítása érdeké-
ben a zalai közfoglalkoztatási
program mellé aktívan és fe-
lelõsséggel kell hozzáállniuk
a polgármestereknek, önkor-
mányzatoknak, hogy a telepü-
léseken ne legyen olyan egész-
séges ember, aki nem tisztes-
séges munka keretében szerzi
jövedelmét. A cél érdekében
az érintett települések a na-
pokban levelet kaptak a mun-
kaügyi központtól. A megyé-
ben bejelentett piaci állások
egyötödére tud a munkaügyi
központ a regisztrált álláske-
resõk közül kiközvetíteni. En-
nek egyik fõ oka, hogy sokan
eltávolodtak a napi rendszeres
munkától, így motiválatlanná
váltak, nehezen tudnak kitörni
a jelenlegi helyzetükbõl. A za-
lai gazdaság fejlõdését akadá-
lyozza, ha a közfoglalkoztatás
szociális részében nem segítik
ezen emberek kimozdítását,
továbblépésük megalapozását.
Ez a munka csak a helyi kö-
zösségekben végezhetõ el.
Fontos, hogy amennyiben a
helyi önkormányzatoknak nincs
teljes képük a településükön
élõ valamennyi álláskeresõ ki-
létérõl, forduljanak adatokért a
járási munkaügyi kirendeltség-
hez. Abban az esetben, ha
regisztrálatlan munkanélkülit
kívánnak a programban foglal-
koztatni, akkor szintén a leg-
közelebbi képviselethez kell
fordulni.

– A közfoglalkoztatást or-
szágos szinten más nézõpont-
ban kell tekinteni az egyes me-

gyék között. Zala megye gaz-
dasága fejlõdésnek indult, de
amennyi piaci álláshelyet beje-
lentenek hozzánk, annak csak
egyötödére tudunk regisztrált
munkanélkülieket kiközvetíte-
ni. A közfoglalkoztatás alapve-
tõ funkciója az, hogy a helyi
közösségek ezeket az embere-
ket bevonják egy olyan rend-
szeres tevékenységbe, ami elõ-
készíti õket arra, hogy majd
alkalmasak legyenek a mara-
dék négyötödnyi helyre. Nem
az a fõ cél, hogy el legyenek
végezve bizonyos önkormány-
zati feladatok, hanem a helyi
közösségek minél több olyan
munkát, értelmes tevékenysé-
get találjanak ki, amelybe be
tudják vonni azokat az embe-
reket, akik már hosszú ideje
nem dolgoznak – hívta fel a
figyelmet Borsos József, a
munkaügyi központ vezetõje.

A friss adatok szerint au-
gusztus elsejével a diákmunká-
ban foglalkoztatottak száma át-
lépte az 557 fõt, az eredeti cél
200 fõ alkalmazása volt. Meg-
történt a munkahelyteremtõ
pályázat második miniszteri
döntése, így Zalában idén 41
vállalkozás kapott lehetõséget
állami támogatással való mun-
kahelyteremtésre. Négy vállal-
kozás nem élt a lehetõséggel,
így csaknem 300 millió forin-
tot használnak fel. Ebbõl idén

december 31-ig összesen 649
munkahely megõrzését, 120 új
munkahely létrejöttét tudják
finanszírozni.

Rigó Csaba sikeres példa-
ként megemlítette a
betonelemek gyártását, a

termesztett
kalocsai paprikát is. Tavaly

térségében neki-
láttak egy komoly vízfolyás
kitisztításának. A terület idén
májusra száradt ki, ahol 250
köbméter fát termeltek ki.
Szervezik már azt a közmunkás
csapatot, amely ezt a fát fel-
hasogatja, így 250 kanizsai csa-
lád kaphat hasított tûzifát,
amolyan „zalai rezsicsökken-
tésként”. Problémát jelentett
korábban a munkanélküliek
lakbér fizetése, esetleg utcára
kerülése. Borsos József sikeres
zalaegerszegi projektként meg-
említette, hogy mostantól
olyan rászoruló önkormány-
zati lakásbérlõk is jelentkez-
hetnek közfoglalkoztatásba,
akik a jövedelmükbõl tudják
törleszteni lakbérhátralékukat.
Döntés született arról is, hogy
a járási vezetõknek és helyette-
seiknek a területükön található
települések testületi ülésein
véleményezési joggal részt kell
venniük, hogy kellõképp tud-
ják segíteni az ott zajló
munkát.

zalabéri
Bá-

nokszentgyörgyön

Zalaistvánd

Pataki Balázs

Rigó Csaba és Borsos József ismertette az õsztõl induló
programot.

Példaértékû a zalabéri közmunka program.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Családi belépõk:

(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

A 123 lelket számláló kis
göcseji település,
falunapi rendezvényére július
utolsó szombatján került sor. A
takaros utcákon egyre többen
vették az irányt a központ felé,
ahol lázas készülõdés jelezte,
hogy ünnep van a kis közös-

Ormándlak

Falunapi vigadalom Ormándlakon
Játék, ebéd és mulatság a közösségi élet jegyében

ségben. A község e nyári na-
pon megtelik élettel, a helyiek
és rokonaik, valamint a távol-
ból érkezõk veszik birtokba az
önkormányzat épületét és a
szomszédos teret, így történt
ez alkalommal is. A vidám for-
gatag mind a gyermekeknek,

mind pedig a sokadalom fel-
nõtt tagjainak kínált szóra-
kozást.

Arrébb a nagy hõséget el-
viselhetõbbé tevõ vízifoci,
mellette légvár és trambulin
állt rendelkezésére az érdeklõ-
dõknek. A hagyárosböröndi

, sajátkészítésû ko-
saras körhintával, gólyalábbal
és dobos fajátékokkal színe-
sítette a kínálatot a gyermekek
számára.

Mindeközben a
jóvoltából karaokéra volt

lehetõség, amelyben fiatal és
idõsebb egyaránt kipróbálhat-
ta bátorságát és énektudását.

Négy csapat állította fel
bográcsát a tisztáson, ahol csa-
ládi és baráti körben készültek
a finom étkek, köztük chilis
bab, köret nélküli marhapör-
költ és gulyásleves. A zsûri
értékelése alapján a negyedik

, a harmadik
, a második

lett, az elsõ helye-
zést ne-

Si-
mon István

Rollers Mu-
sic

Bódics László
Mondai Zoltán
Széll László

Novák Róbert Cintia

vû lányával együttesen érte el.
Az önkormányzat nevében

polgármester és
alpolgármes-

ter ajándékkosarakkal díjazta a
finom ételek készítõit, vala-
mint ismét gazdára talált a
vándorserleg, melyet minden
évben a fõzõverseny nyertese
vihet haza.

A kulturális kínálat egyike-
ként a

produkciója követ-
kezett, majd a közös ebédet
követõen a zenekar
népszerû slágerek elõadása
emelte a hangulatot.

A falu vezetõi közös ebé-
den látták vendégül az itt élõ-
ket. Ez immár hagyománnyá vált
a község életében, mintegy
jelezve az összetartozás erejét.

E kis település zenével,
játékkal, lakomával tarkított
nyárestében folytatódó ren-
dezvénye utcabállal zárult a
helyi és a környékrõl érkezõ
érdeklõdõk számára.

Méry Zoltán
Horváth Imréné

Petrikeresztúri Amatõr
Színjátszók

Capuccinó

Török Irén

Novák Róbert és családja vihette haza a vándorserleget. A körhintát a legkisebbek vehették igénybe.

A kulturális mûsorok kezdetére megtelt a nézõtér.


