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Hõsi emlékmûvet avattak a bödei falunapon
Az emlékezés és a hõsök
tisztelete az utókor feladata és
kötelessége. Ezért is külön
öröm Böde számára, hogy a
2014-es falunap nyitórendezvényeként a falu központjában
felavathatták a világháborúban
elesett hõsök emlékmûvét és a
hozzá tartozó parkot – mondta
az ünnepélyes avatáson Ujj
Tibor, Böde polgármestere.
A megemlékezésen ünnepi
köszöntõt mondott Vigh Lász-

ló országgyûlési képviselõ, aki
kihangsúlyozta: a településért,
a hazáért életüket áldozók
emlékének állító új emlékmû
egyben a falu központját is szépítõ építmény, mellyel szembetalálkozik naponta szinte valamennyi bödei. Nem hagyja,
hogy feledésbe merüljön azoknak a személyeknek az emléke,
akik hõsi halált haltak a nemzetért, mindannyiunkért.
(Folytatás a 2. oldalon)

Jó hangulatú falunap Hottón

Köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési képviselõ.

Éder Gábor fergeteges báljával, amolyan ráhangoló bulival vette kezdetét a hottói falunap, amely az idei évben 2
napon át tartott a zalai településen.
Vincze Ferenc polgármester a falunap ünnepélyes megnyitóján beszédét azzal kezdte,
hogy a szombati hivatalos
programok elõtti, pénteki bál
esetleges hangoskodásáért elnézést kérjen azoktól, akik

nem mentek mulatni és a zene
miatt a pihenésük nehézkesre
sikeredett. Õket is hivatott
kárpótolni a 2014. augusztus
15-én megrendezett programkavalkád – tette hozzá viccesen a polgármester.
– Az önkormányzat nevében is mondhatom, hogy a polgármesteri és képviselõi megbízatásunk lejárta elõtt nagy
öröm valamennyiünk számára,
(Folytatás a 2. oldalon)

A vadpörkölt volt a legkelendõbb étel.

Eladó családi ház
Zalaegerszegen, a kórházhoz közel, az Orsolya úton
családi ház, nagy területtel, csökkentett áron eladó.
06 /70/ 338-3933, 92/ 318-450.
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Hõsi emlékmûvet avattak a bödei falunapon

Vigh László és Ujj Tibor polgármester.
(Folytatás az 1. oldalról)
A hõsi emlékmû létrehozására pályázaton nyertek pénzt
Bödében. A mintegy 2 millió
forintos beruházást a Közép és
Kelet Európai Történelem és

Társadalmi Kutatásért Közalapítvány támogatta.
Az emlékmû ünnepélyes avatását követõen kezdetét vette a
bödei falunap, amelyen fellépett a Bist Rock zenekar, a KI-

Finom falatokban sem volt hiány.
SZÖV szenior csapata, a csonkahegyháti Csillagvirág Népdalkör, s a zalaszentgyörgyi néptáccsoport is. Nagy sikert aratott Tamás István citerazenéje
csakúgy, mint a helyi kulturális

csoportok bemutatója is és a
zalaapáti harmonikások játéka.
Az idei bödei falunapot a
Magnum zenekar jó hangulatú bálja zárta.
Zs.B.

Jó hangulatú falunap Hottón Pacsán Nagy Tamást támogatja a Fidesz-KDNP
(Folytatás az 1. oldalról)
hogy az utolsó falunapot együtt
tölthetjük veletek – utalt az
õszi önkormányzati választások
közeledésére Vincze Ferenc.
A zalaszentmihályfai pajtaszínház teljes mértékben
100 százalékos állami támogatást kapott – jelentette be a
polgármester a falunapon. Errõl a falunapot megelõzõ napokban értesült a helyi önkormányzat. Vincze Ferenc a település életével kapcsolatban
még azt is elmondta: a környezõ utcákban vízvezeték kiépítése folyik és nemsokára
aszfaltozás is történik Hottó
több részén. A munkálatokból
adódó kellemetlenségek és
közlekedési nehézségek miatt
türelmet kért a helyiektõl a
polgármester.
A hottói falunapon a délutáni órákban kezdõdött kultúrális programokon fellépett
többek között az Orfeum Vándorszínpad, a Kishottói Népdalkör, a Bödei Öregtyúkok
csoportja, a Zalai Táncegyüttes valamint a Gála Társastánc
csapatának néhány tagja.
Az idén is érkeztek sztárvendégek a falunapra, Auth
Csilla énekes és a United
együttes tagjainak személyében. A kulturális programot a
Légió zenekar bálja zárta
Hottón.

Vincze Ferenc polgármester
nyitotta meg a falunapi ünnepséget.
A zenés táncos rendezvények mellett bográcsban fõzött finomságokkal lakhattak
jól a vendégek, melyek kalóriaértékét a sportpályán felállított különféle testmozgást
biztosító eszközök segítségével le is dolgozhatták.
Zsuppán Beáta

Zala megye II. számú választókerületének valamennyi
városában – Keszthely, Hévíz,
Zalakaros, Pacsa, Zalaszentgrót –, a Fidesz-KDNP színeiben induló polgármesterjelöltek és képviselõjelöltek jóval a
határidõ elõtt leadták az október 12-i önkormányzati választásokra az aláírási íveket. A
II. választókerületben indulók
minden esetben a szükséges
aláírások többszörösét gyûjtötték össze a városok választópolgáraitól.
A Zala megyei II. választókerületben található városok
Fidesz-KDNP hivatalos polgármesterjelöltjei a következõk: Keszthely: Ruzsics Ferenc,
Hévíz: Papp Gábor, Zalakaros:
Novák Ferenc, Zalaszentgrót:
Sámel József, Pacsa: Nagy
Tamás.
A Fidesz-KDNP hivatalos
polgármesterjelöltje Pacsán Nagy
Tamás helyi vállalkozó. Mint
elmondta, a hat képviselõi
helyre négy jelöltjük lesz, ami

Nagy Tamás Fidesz-KDNP
hivatalos polgármester-jelöltje.

azt is jelzi, hogy szeretnének
másokkal is együttmûködni.
Lapzártáig szerzett információink szerint összesen hat
polgármesterjelölt indul Pacsán. Az elõbb említett Nagy
Tamás mellett a jelenlegi városvezetõ, Henczi Zoltán, továbbá Kelemen Tamás (mostani alpolgármester), Sabján
Péter (épületgépész mérnök),
Nagyné Herczeg Eszter (vállalkozó) és Lóránt István (mezõgazdasági vállalkozó).

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A cél: fejlett és erõs Zala megye
Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje
Augusztus 18.-án hivatalosan is bejelentették, hogy dr.
Pál Attila lesz a Fidesz-KDNP
Zala megyei közgyûlési listájának vezetõje.
Vigh László, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese, országgyûlési képviselõje elmondta,
hogy a 256 zalai településen (a
két megyei jogú városban, Zalaegerszegen és Nagykanizsán nem szavaznak errõl)
összesen (a jelenlegi állás szerint) 148 900 polgár adhatja le
voksát október 12-én a megyei
közgyûlés leendõ tagjaira. A
testület 15 fõbõl áll majd. Az
országgyûlési képviselõ megerõsítette, hogy a FideszKDNP listáját dr. Pál Attila vezeti, aki három ciklusban volt
Lenti alpolgármestere, 16 éven
keresztül tagja a megyei közgyûlésnek, elõbb a Fidesz frakcióvezetõje, jelenleg pedig a
közgyûlés alelnöke.

Dr. Pál Attila elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés és
egyben felelõsség is ez a feladat. Az elmúlt négy évben alelnökként vett részt a megye
feladatellátásának átalakításában. A korábbi intézményfenntartói szerep eltûnt, munkájuk
középpontjába a terület, - és vidékfejlesztés került. Folyamatban van a megye gazdaságfejlesztési programjának elkészítése, amelyrõl késõbb kíván
majd részletesebben beszélni.
– Jelenleg tíz tagja van
koalíciónknak a közgyûlésben.
Szeretnénk október 12-én is
többséget szerezni, amennyiben ez sikerül, a következõ öt
évben több kiemelten fontos
feladatunk is lesz. Ezek közé
tartozik a foglalkoztatás bõvítése és a munkahelyteremtés, s
a fiatalok megyében tartását
célzó fejlesztések. Az aprófalvas térségekben fontos a né-

Vigh László (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón.
pesség megtartása, s ezt a he- és középvállalkozások fejleszlyi gazdaság erõsítésével lehet tése. Végül, de nem utolsó sorelérni. Elsõdleges feladat a ban az összefogás erõsítése a
munkahelyteremtést szolgáló megyei jogú városokkal, mert
önkormányzati infrastruktúra, a cél közös, mégpedig a fejlett
a megye élelmiszergazdaságá- és erõs Zala megye – vázolta
nak erõsítése, a turizmus, a kis- programját dr. Pál Attila.

Nyárbúcsúztató Nagylengyelben
Bízunk abban, hogy a sok
Augusztus utolsó hétvégéjén tartották Nagylengyelben, résztvevõ hasznos tanácsokat
immár hagyományosan a II. kapott a szakemberektõl egészNagylengyeli Sport Pikniket, a sége megõrzése, karbantartavalyi évben átadott parkban tása, fejlesztése érdekében. Az
a több funkcionális sportpá- elmúlt egy évben a TÁMOP
lyán. A sportoló gyerekek, fia- 6.1.2. Nagy - Egészségprogram
talok és felnõttek három ver- - Lengyelben pályázat keretésenyszámban mérték össze tu- ben megvalósult közösségfejdásukat, röplabdáztak, tollas- lesztõ programok, elõadások,
labdáztak és bocciáztak. A tábor, kirándulások, a rendszesportos program után az ön- res torna, sport mind az
kormányzat szeretettel várt egyének testi és lelki egészsémindenkit egy szabadtéri sütö- gének megõrzését, fejlesztését
getésre, vacsorára. Egészséges szolgálták.
B.L.
ételeket, salátákat, tárcsán sült
prószát fogyaszthattak a
vendégek, a vacsorát késõ estébe nyúló fáklyás
beszélgetés követte a
csillagos ég alatt.
Az egészségmegõrzés, betegségmegelõzés
jegyében az Egészségnapon a helyi és környékbeli lakosság ingyenesen vehetett részt
számos szûrésen. Vércukorszint, vérnyomás,
koleszterin, testzsír százalék eredményeit tudhatták meg a bátrak. Ingyenes EKG, szemészeti
szûrés, orthopediai vizsgálat és bõrgyógyászati
tanácsadás várta a tu- Számos egészségügyi szûrésre volt
datos egészségõrzõket. lehetõség.

Népszerûek voltak a sportrendezvények.

Egészséges ételeket, salátákat kínáltak.
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„Az ember a múltba ezerszer visszanéz…”
Találkozó a hagyományok jegyében
Immár öt esztendeje indult
útjára az a kulturális seregszemle, amely Gellénházán kerül megrendezésre. Ott, ahol
nap mint nap a falu közösségének életében jelen van a
múlt ápolása az itt mûködõ
csoportok révén. A Vajda József Népdalkör és Gellénháza
Község Önkormányzatának
szervezésében nagyszabású rendezvényre került sor augusztus 30.-án, a Szépkorúak V.
Mûvészeti Találkozója alkalmával.
A dr. Papp Simon Mûvelõdési Központ bejáratánál a
házigazdák által készített szalmabábpár „invitálta” a vendégeket e neves programra.
Több, mint kettõszáz csoportos és egyéni fellépõ produkciója került színpadra öt kategóriában: vers- próza, tánc,
színjátszás, népdalkör- kórus
és szólóének.
A helyi Galagonya Citerazenekar köszöntötte kedves
mûsorával az idõseket, olyan
dalokkal, melyek érintették az
idõs emberek értéket adó jelenlétét az élet számtalan területén.
„Az ember a múltba ezerszer visszanéz,/ s szeretné újra-

élni, mindazt, ami szép,/ Lassítaná az idõt, s megállítaná…”Bódi Irén gondolatai hangzottak el, mintegy a nap mottójaként. A jelenlévõket üdvözölte a térség országgyûlési
képviselõje, Vigh László, majd
Farkas Imréné, a település
polgármestere, aki a hagyományok ébrentartása és ápolása
mellett kiemelte azt a közönséget és fiatalabb korosztályt,
amely befogadja ezt a „kincset”, amelyben ma a szépkorúak mutatják meg tehetségüket.
Dr. Kocsis Gyula, a Zala
Megyei Idõsügyi Tanács alelnöke utalt rá, hogy Vajda József nem véletlenül gyûjtötte
össze azt a számos dalt, melyek
évrõl-évre felcsendülnek, hiszen sok-sok év távlatából is
értéket közvetítenek a színvonalas elõadások tolmácsolásában. Boda László, az Életet az
Éveknek Szövetség Zala megyei elnöke – akinek édesapja
együtt munkálkodott Vajda
Józsi bácsival – együtténeklésre hívta a jelenlévõket: „Látod
édesanyám, látod édesanyám…”
Összesen 36 mûsorszám
mérettetett meg, melyek húsz
településrõl érkezve kerültek

E két szalmabáb „invitálta” a vendégeket a rangos eseményre.

A Gellénházi Férfikar katonadalokkal köszöntötte a résztvevõket.

az öttagú zsûri elé, amelyet dr.
Jáni Jánosné nyugdíjas pedagógus, Horváth Zoltánné, Vajda Etelka (Vajda József leánya), Horváth Miklós, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei
Szövetségének elnöke és Kiss
Gábor, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója,
elnök alkotott.
A fellépõk sorát a Gellénházi Férfikar katonadalok elõadása indította el, majd Takácsné Magdics Anna horvát
dalokat hozott Fityeházáról.
Sorra csendültek a dalok, szólaltak meg a versek, ropták a
táncot és tárult elénk az élet
egy darabkája a színjátszás közvetítésével.
Az estébe nyúló kulturális
kavalkád mûsorszámait a minõsítõ értékelés követte. Kiss
Gábor, a zsûri elnöke egyenként értékelte a fellépõk produkcióit, néhol dicsérettel, néhol kritikával érintve. Záróbeszédében hangsúlyozta, hogy
az immár hagyománnyá vált
rendezvény magas színvonalú
produkciókat takar, nagyszerû
rendezés keretében. Kiss Gá-

bor kiemelte, hogy a „Szép Zalában születtem” zalai hagyományok napjának méltó folytatása e mûvészeti találkozó,
amely több korosztályt is magába foglal.
A bíráló bizottság három
minõsítést adott, így a „Dicséretes”, „Kiváló” és „Kiemelkedõ”.
Ez utóbbi elismerést kapta
a horvát népdalokat elõadó
Bróz Józsefné, Fityeházáról és
a németfalusi Egyed Józsefné,
a zalaegerszegi Nefelejcs Nyugdíjasklub tánca, valamint versés prózamondással a szintén
megyeszékhelyi Fülöp Katalin. Páterdomb a Kultúráért
Egyesület és a Pókaszepetkrõl
érkezett Õszirózsa Dalkör
szintén e rangos minõsítést
szerezte meg.
A szakmai zsûri egyes népdalkörök elõadására, „a zalai
népdalkincs legihlettebb tolmácsolói” címet adományozta,
így a ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Népdalköre, a zalaszentiváni Tõzike és a németfalusi Vadvirág Népdalkör.
Török Irén

2014. augusztus
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Az összefogás és a sport jegyében
Ünnepélyes zászlófelvonással, a magyar és a székely himnusszal vette kezdetét az idei
falunap a tófeji futballpályán.
A falunapoknak egyre fajsúlyosabb szerep jut az utóbbi
években. Minél felgyorsultabb
világot élünk és minél inkább
elmegyünk embertársaink problémái mellett, annál jobban
várjuk azt az egy-egy közösségi
alkalmat, ahol néhány órára
megfeledkezhetünk a hétköznapi gondokról, terhekrõl –
mondta el lapunknak a falunap kapcsán Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ.
Horváth Zoltán polgármester szerint minden esztendõben megpróbálják valamilyen plusz tematikával feldobni a helyiek által nagyon várt
falunapot. Az idén a sport,
azon belül is a futball jutott
fõszerephez a kulturális és szórakoztató programok mellett.
Horváth Zoltán hozzátette: külön öröm számukra, hogy idén
már második alkalommal az erdélyi Gyulakuta településrõl

is érkeztek vendégek, az idén
30-an, akik a labdarúgómérkõzéseken is megmérettetik magukat.
Tófej és Gyulakuta nem
sokkal több, mint egy évvel
ezelõtt kötött testvér- települési együttmûködést. Azóta a
kultúra és a sport területén
több programban is voltak közös programjaik – mesélte Varga József, Gyulakuta polgármestere. Kihangsúlyozta: nem
tudják elég fórumon hangoztatni, hogy Tófej polgármesterének mekkora szerepe van
abban, miszerint egy hosszútávú és gyümölcsözõ kapcsolatra számíthatnak. Varga József a
már meglévõ közös programokat a jövõben cserediák akcióval egészítené ki, mely kezdeményezéshez a tófeji önkormányzat révén elkötelezett támogatóra talált.
Az ünnepélyes zászlófelvonást és a szentmisét követõen
a kulturális programokon fellépett a helyi kultúrház gyermekcsoportja, a KISZÖV sze-

Varga József Gyulakuta polgármestere cserediák kapcsolatok
létrehozását szorgalmazta.
nior csapata, a Speed kötélugrók, valamint az Albatrosz
táncosai. A tófeji apácák és a
Szivárvány Dalkör produkcióit követõen csaknem 1 000
fõs közönség várta az Irigy Hónaljmirigy és Trabarna (Lorán Barnabás) mûsorát. A jó-

ízû nevetés után a Tihanyi
Vándorszínpad könnyed, nyári egyvelegét láthatta a nagyérdemû. Az idei falunapot a
Delta együttes bálja zárta, melyen több, mint ezren mulattak
majdnem a reggeli órákig.
Zsuppán Beáta

Baktüttösiek a szentkozmadombjai parasztolimpián
több alapanyagot (7 kg hús,
2,5 kg káposzta, 2 kg bab)
használtak, valamint az étel finomságát megadó több különleges fûszer és füstölt bürke is
került a kondérba.
A szorgos társaság (Tomposné Fülöp Ilona, Tarsoly
Lászlóné, Milei Lajosné, Horváth Ferencné, Toplak Gyuláné, Horváth József és
Császár Zoltán) idén is kitett magáért, az elsõ díjat
hozták el.

A baktüttösi csapat.
A baktüttösi fõzõcsapat a
tavalyi sikeres szereplés után
ismételten meghívást kapott a
Szentkozmadombján augusztus 16.-án megrendezett, falunappal egybekötött parasztolimpiára.
A csapat a felkérésnek eleget téve szívesen vett részt a
remekül megszervezett esemé-

nyen. Mivel a tavaly elkészített
babos, húsos, paradicsomos
káposztának nagy sikere volt –
olyannyira, hogy a nagy kondér a rendezvény közepe táján
már üresen kongott, – így idén
a szervezõk kérésére a csapat
ismételten ennek az ételnek az
elkészítésére vállalkozott. Anynyi különbséggel, hogy most

A késõ estig tartó rendezvényen a vidám csapat nagyon
jól érezte magát.
Legyen a falu büszke rájuk, elismerés jár nekik és Baksa Anna
képviselõnek is, aki immár másodszorra fogta össze a társaságot.
Az oda és hazajövetelrõl a
falugondnok
gondoskodott,
neki is köszönet, hogy a szabadidejét áldozta erre.
A csapat a következõ rendezvényre is meghívást kapott,
reméljük ott leszünk.
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„A közszolga van az állampolgárért, nem fordítva”
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba újabb ciklusra kapott bizalmat Orbán Viktortól.
Zala megye kormánymegbízottja átveszi a kinevezést a
miniszterelnöktõl.
A 2014. év a változások éve terelnökséghez kerültünk. Ez a
a magyar politikai életben. Jól- hivatás megkívánja, hogy légy
lehet, a választások eredménye profi szakember; ösztönzõ, de
hasonlóan alakult, mint négy szigorú vezetõ; de ami igazán
évvel ezelõtt, a kormány újra- elengedhetetlen: embernek is
alakulása számos újdonságot is kell maradni ebben a szolgálathozott magával. A miniszterek ban. Számomra nem okozott
és államtitkárok kinevezése nehézséget az elmúlt négy év,
után döntöttek a kormánymeg- örömmel végeztem a munbízottak személyérõl is. Töb- kám. Minden reggel úgy kelbek között Rigó Csaba, Zala tem fel, hogy mit tudok tenni a
megyei kormánymegbízott is- helyi közösségért az állammét abban a megtiszteltetés- igazgatás területén. Úgy látom,
ben részesült, hogy folytathat- az emberek, a munkatársak érja a négy évvel ezelõtt meg- tékelték a törekvésem. Másnak
kezdett munkáját. A kormány- is azt kívánom, hogy olyan
megbízottal beszélgettünk mun- munkahelye legyen, ahol megkájáról, az elmúlt négy évrõl, találja a számítását.
– Az éremnek mindig két
és természetesen a jövõrõl.
– 2014. július 7-én, a Ma- oldala van. Milyen nehézségyar Közlönyben olvashattuk gekkel, negatív hatásokkal
elõször, hogy újra kormány- kellett megküzdenie?
– Mindig vannak nem várt
megbízotti teendõk elé néz.
Milyen érzésekkel fogadta új- helyzetek. Legyen ez a rendkívüli idõjárás okozta vészhelyraválasztása hírét?
– Másodszori kinevezésem zet, hóhelyzet, árvíz, ezek vaigazi megtiszteltetés számom- lóban nehézségek voltak. Azonra. Felemelõ érzés, hogy meg- ban az is komoly döntések elé
kaptam a bizalmat Orbán Vik- állított, amikor az ország költtor miniszterelnöktõl és újra ségvetési fenntarthatósága érhívott ahhoz a közös munká- dekében egy optimálisabb léthoz, ami a következõ négy év- számú államigazgatás létrehoben várható. Arra számítok, zásáról határozott a kormány.
hogy sok feladatot kapunk, Nyilvánvalóan ez érintette a mi
mellyel újra bizonyítani szeret- területünket is, ami konkrét
nénk, hogy a Zala Megyei Kor- létszámleépítésekkel járt. Ezt
mányhivatal hozzá tud járulni is vezetõként kellett kezelnem,
az ország gazdasági verseny- ugyanakkor a lehetõ leghumánusabb módon, tehát elsõként
képességéhez is.
– Mi az, ami valóban ér- az üres státuszokat szüntettem
dekessé és különlegessé teszi meg. Azonban az, hogy az adóezt a munkakört az Ön szá- fizetõk elvárják, hogy költségmára, mi a valódi oka annak, hatékonyabb államigazgatás jöjhogy vállalta ezt a felelõs- jön létre, az teljesen érthetõ
ségteljes pozíciót 4 évvel ez- kívánalom részükrõl.
– Melyek lesznek a korelõtt?
legfonto– Az vonzott igazán, hogy mánymegbízottak
ez egy nagyon összetett mun- sabb feladatai az új kormányka, hiszen a jogszabályok által zati ciklusban?
– A legfõbb feladatunk,
meghatározott alapfeladataimon túl számos további elvá- hogy a megkezdett államigazrásnak kell megfelelnem, kü- gatási átalakítást úgy folytaslönösen most, hogy a minisz- suk, hogy hozzájáruljunk az

ország gazdasági versenyképességéhez. Ez pedig csak úgy
valósulhat meg, ha még hatékonyabb államigazgatási szolgáltatásokat nyújtunk az állampolgároknak. Ez egy sok összetevõs feladat, melybe beletartozik a járási rendszer további
erõsítése, ezen belül a települési ügysegédi hálózat további
fejlesztése, a kormányablakrendszer korszerûsítése. De
idesorolom a jó partneri viszony ápolását a települési önkormányzatokkal, mert a törvényességi felügyelet mellett
fontos a velük való tényleges
együttmûködés is. Ezt szolgálja
az a döntés, hogy immár a járási hivatal vezetõinek is részt
kell venniük a testületi üléseken és ott is felajánlani a segítségüket a helyi közösségeknek. Emellett még több kreatív
ötletet várok el a közös munkában. Jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a zalaistvándi vízfolyásról letermelt 250 m3 tûzifát a közfoglalkoztatási program keretében feldolgozzuk,
ezt követõen pedig 250 rászoruló családnak juttatjuk el.
– Az elmúlt négy évben
rengeteget hallhattunk a „jó
állam” koncepció megvalósításáról is. Arról, hogy a modern, ügyfélközpontú alapelveikkel teljesen úttörõ gyakorlatot indítottak el az elõzõ
ciklusban az államigazgatásban, utalok itt például a járási hivatalok, járási kormányablakok megnyitására,
de idetartozik a települési
ügysegédi hálózat kialakítása
is. Hol tart ez a folyamat és
várható-e további szervezeti,
hatásköri átalakítás a Zala
Megyei Kormányhivatalban?
– A Jó Állam kialakítása a
Magyary Program része, melynek elsõ szakasza lezárult. Az
államigazgatás különbözõ szintjein változások várhatóak, és
ahol szükséges, ott logikus
korrekciók is lesznek. Azt fogjuk tenni, amit az állampolgári
igények megkövetelnek. Tehát
csak akkor hozunk létre újabb
kormányablakokat, ha arra valóban igény van, és az ügyfélforgalom is megkívánja. Tekintettel Zala speciális birtokszerkezetére, emellett aprófalvas
jellegére, közel 290 ezer lakossal rendelkezõ megyénkben
258 település található. Zalában ezért kiemelten fontos az
ügysegédi rendszer fejlesztési
folyamata – a helyi lakossági
visszajelzéseket figyelembe véve. Már a megye 80 %-án jelen
vannak ügysegédeink, hiszen
elsõdleges célunk az, hogy
olyan kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig
nem volt állandó ügyfélfoga-

dás, hogy ne az ügyfél, hanem
inkább az ügyirat utazzon. A
járási rendszer kialakulása pedig lehetõvé tette az állampolgárok számára, hogy közelebb kerüljenek az államigazgatáshoz. Felismertük, hogy
sokan csak ebédidõben sietve,
vagy munkaidõ után tudják
intézni ügyeiket. Ezért bevezettük a hosszabbított nyitva
tartást 08:00-tól 20:00-ig, mely
természetesen továbbra is megmarad. De az államigazgatás
törekvéseit bizonyítja az is,
hogy az ügyintézés idõtartama
30 napról 21-re csökkent, ezt
már törvény írja elõ. Az egyablakos ügyintézési rendszerben
jelenleg 260 ügyet lehet intézni, ez tízszeresére fog nõni
a jövõben. A tervek szerint 50
üggyel bõvül majd az elektronikusan intézhetõ ügyek
száma is. A közfoglalkoztatási
programok hatékony kivitelezése ugyancsak fontos alappillérévé vált munkánknak. Komoly szándékunk, hogy minden olyan ember, aki nem talál
munkát hosszú ideje, visszavezetõdjön a munka világába és
tisztességes bért kapjon a tisztességes munkájáért. És úgy
tûnik, jól haladunk az úton,
hiszen a legfrissebb adataink
szerint az ötezret is elérheti a
közfoglalkoztatottak száma Zala megyében. Jelenleg két ágon
mûködtetjük ezt a folyamatot.
Egyrészt augusztus elsejétõl
további kistérségi Start munkaprogramok indultak, melyek
lényege, hogy olyan fiatal, kezdõ munkavállalók is lehetõséghez jussanak, akik eddig nem
tudtak elhelyezkedni. Másrészt
folytatódik a hosszabb idõtartamú, hagyományos közfoglalkoztatás is.
– Mit jelent ez számokban?
– A kormány Zalában 412
millió forintot biztosít a Start
munkaprogramra, ezzel 61 településen 679 ember jut munkához. A hagyományos 6-8 órás
közfoglalkoztatási programba
pedig plusz 1 255 dolgozót
vonnak be. Zala megyében
igény van a jó munkaerõre,
fiatalokra és idõsebbekre egyaránt. Ezt bizonyítja például az
is, hogy a közfoglalkoztatási
program a kormányhivatal
falain belül is megvalósult. Jelenleg is 20 fõt alkalmazunk e
program keretein belül olyan
munkakörökben, mint munkavezetõ, segédmunkás és ügyviteli munkatárs. Többségük
gimnáziumi és szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, a
legfiatalabbak életkora 20 és
30 év között mozog átlagosan,
az idõsebbek 50 és 55 év közöttiek. Az eddig lezárult közfoglalkoztatási programjainkon

2014. augusztus
60 fõ kapott lehetõséget 2014
áprilisáig hivatalunkban.
– Ön szerint mi az, amiben fejlõdnie kell a magyar
államigazgatásnak?
– Minden területét lehet és
érdemes is fejleszteni. Még inkább törekednünk kell a pontosságra, gyorsaságra, továbbá
az ügyintézés egyszerûbb lebonyolítására, hiszen még mindig rendkívül bürokratikus a
rendszer. Fel kell számolnunk
a párhuzamosságokat. A legésszerûbb az lenne, ha az állampolgárok személyes adatait
egy központi rendszerben tárolnák annak érdekében, hogy
ne kelljen mindenhol megadniuk az adataikat. És ami a
legfontosabb: empatikus ügyintézés az állampolgárokkal,
hiszen munkánk alapja, hogy a
közszolga van az állampolgárért, és nem fordítva. Az
állampolgárnak mindig igaza
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van. Ha ez alapján dolgozunk,
nem hibázhatunk.
– Feltételezem, hogy izgatottan tekint az elkövetkezendõ idõszakra. Milyen személyes célkitûzései vannak a jövõre nézve, mi az, amit meg
szeretne valósítani Zala megyében?
– Szeretném kihasználni
azt, hogy a kormányhivatali
rendszer a miniszterelnökséghez került, melyet örömmel fogadtam. Ebbõl adódóan számos új kihívás elé nézünk. Céljaim között szerepel az, hogy
hozzájáruljak a zalai települések fejlõdéséhez, nem pusztán
az üzemeltetésükhöz. Továbbá
szándékomban áll országgyûlési képviselõinket is segíteni
abban, hogy sikerrel lobbizzanak a Zala megyei célokért. A
települési vezetõknek pedig
hathatós segítséget nyújtani a
munkahelyek bõvítéséhez.

Az államalapításra emlékeztek Gellénházán

A Kerka Táncegyüttes nagy sikerrel ropta a helyiek örömére.

Egy korábbi sajtótájékoztatón Rigó Csaba kiemelte a Zalabérben folyó közmunka eredményességét, hatékonyságát.

„Õseink követése foglalja el
a királyi méltóságban a nyolcadik helyet.” – szólt Szent István király, Imre herceg felé
tett intelmének tolmácsolása
Gellénháza közössége felé augusztus 20-án. A település mûvelõdési háza elé látogató ünneplõ érdeklõdõk az új kenyér
felszentelésének és felszegésének ceremóniája mellett többek közt Márai Sándor sorait
hallhatták: „Magyarnak lenni
nem állapot, magyarnak lenni
magatartás!”
A gondolatok megosztása
az ünnepi percekben az értékekhez való kötõdésrõl, a nemzeti tudatról és a bizakodásról
szóltak abban a reményben,
hogy újabb 1 000 év múlva is
itt áll majd Magyarország. Az
„Új kenyér ünnepének” eredete az Ószövetség koráig nyúlik vissza, akkorra, mikor az
emberek már megünnepelték
az aratást és a búza betakarítását, majd az új kenyér sütését. A XIX. században aratókoszorúkkal feldíszítve idézték

fel az aratóünnepeket. „Megszentelten fekszik az asztalon,
/a mi múltunk, s jövõnk benne
vagyon./Fáradtságunk, esõ, s a
nap heve…/ebbõl van az életünk kenyere!” – Szuhanics Albert: Szent István ünnepe
Nagy Péter, a település plébánosa megszentelte az új kenyeret, melybõl az emelkedett
pillanatok résztvevõi is részesültek.
A nap további percei a
kulturális programoké voltak.
Lehoczky Judit elõadómûvész
ismert, népszerû slágereket,
operett dalokat énekelt. A Lentibõl érkezett Kerka Táncegyüttes fergeteges elõadását
hosszú tapssal jutalmazta a közönség. Mindeközben a falu
repterén árusok kínálták portékáikat, édességet és játékokat.
Az államalapítás ünnepének megemlékezése a helyi
presszó rendezésében utcabállal, majd az elmaradhatatlan tûzijátékkal zárult Gellénházán.
Török Irén

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
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Megújult a sportöltözõ Petrikeresztúron
Gérczei Mónika polgármester elmondta, hogy a felújított épületet az 1970-es években építették. Azóta ugyan voltak rajta kisebb-nagyobb felújítások, de komplett renoválása
nem történt meg. Az önkormányzat már hosszú évek óta
szerette volna, ha megújul az
épület kívül-belül, de a saját
forráshoz pályázati támogatást
most sikerült találni. A sportegyesület adott be újabb pályázatot az öltözõ felújítására vonatkozóan és ezen nyertek
mintegy 3 millió forintot, míg
az önkormányzat az önerõt
biztosította, közel 1,5 millió forint értékben.
Sikeres pályázat segítette a felújítást.
Petrikeresztúron pontosan
50 éve, 1964. óta létezik focicsapat. Néhány éven keresztül
– a 60-as évek végén és a 70-es
évek elején – kézilabdacsapat
is volt a településen, de a kedvezõtlen demográfiai változások következtében ez megszûnt – emlékezett vissza a
falu sporttörténetére Gérczei
Mónika polgármester.
Természetesen Petrikeresztúron is szerveznek alkalmanként úgynevezett tömegsport
rendezvényeket, de ezek csupán évente 3-4-szer jellemzõek. Az elmúlt 50 esztendõben
– mint ez általánosságban jellemzõ – a futball vívott ki
olyan népszerûséget, ami azóta is töretlen. Törzsszurkolók
járnak ki a helyi meccsekre a
legkülönbözõbb korosztályokból. Gérczei Mónika szerint
ennek fontossága – a sport
szeretete mellett – a közösségformáló erejében is rejlik.
A faluban egészen 2-3 évvel
ezelõttig két csapat is volt, de
idõközben a tartalék megszûnt, mivel egyre nehezebben lehetett a fiatalokat rávenni az edzésekre, a mérkõzéseken való szereplésre.
Ezért is rendkívül fontos
Petrikeresztúr számára, hogy

2014. augusztus 9-én felavathatták a megújult sportöltözõt
– vette át a szót Béres Norbert,
a sportegyesület elnöke. Mint
mondta: az is örvendetes,
hogy az utánpótlás mozgósításának hiánya mellett még mindig van csapata, ráadásul 5 évtizede a falunak.
Azért találták ki a szervezõk azt is, hogy a petrikeresztúri csapatnak a ZTE NB II-ben
szereplõ nõi együttesét hívják
meg egy barátságos mérkõzésre, mintegy gála futballmeccsre az öltözõ avatását követõen. Kostorják Zsolt edzõ és a
csapat örömmel tett eleget az
invitálásnak. Béres Norbert
annyit elárult, hogy a meccs
remek hangulatú volt és sok
gól született, de hogy pontosan mennyi, azt nem számolta
senki.
Az elsõ és a második félidõ
kezdõrúgásai különlegesnek
számítottak ezen a napon. Az
elsõ félidõt az öltözõ kivitelezõje, Pais Béla egykori keresztúri játékos és Nagy Lajos egykori sportvezetõ, míg a második félidõt szintén egykori
sportvezetõk kezdték, név szerint: Horváth János, Kiss István, Takács Géza, Szabó
Zsolt.

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

A település önkormányzata
külön köszönetét fejezi ki lapunk hasábjain is Pais Béla kivitelezõnek, aki egykor Petrikeresztúron focizott hosszú idõn át.
Pais Béla és munkatársai magukénak érezték az öltözõ épületének megújítási munkálatait, ezért számos olyan szépítést, javítást, csinosítást is elvégeztek, ami az eredeti tervekben
nem szerepelt. Ezen kívül sok köszönet jár helyi vállalkozóknak,
lakosoknak, akik folyamatosan
segítenek, akár az intézmény körüli csinosításban, munkákban, akár a sportegyesület mûködésének támogatásában is.
Zsuppán Beáta

Mezõgazdasági káresemény bejelentése
Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mérséklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a bekövetkezett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl tevõdik össze: a gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.
Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
1. Ki jelenthet be káreseményt?
Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, akinek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.
2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?
Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az árvízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy speciális feltétele,
mégpedig az, hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszályhelyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisztere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közlemény kiadásának tényétõl függetlenül, a termelõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igénybe venni.
3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?
A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ 15 napon belül kell bejelenteni a
Földmûvelésügyi Igazgatóságra (8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizonyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kezdõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazgatóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továbbítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

2014. augusztus
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Új kisbusz Nemeshetésen

A gesztor cég, a Göcsej Autóház Kft. képviseletében a szintén
nemeshetési Horváth Tibor adja át az autót Magyar Kálmán
polgármesternek.

Molnár Zsoltné falugondnok: - Remélem jól összebarátkozunk
majd az idõ múlásával.
A község falugondnoka
Molnár Zsoltné, õ ül új kisbusz nyergébe.
– Örül az új „munkatársnak”? – kérdezem Marikát, aki
immár évtizedes múltra vissza-

A motorházban fincot rúgnak a „lovak”, s a Volkswagen
szempillantás alatt eltûnik a
községbõl kivezetõ út kanyarulatában.
f.l.

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

um
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Néhány napja új, elegáns sötétszürke Volkswagen pöffeszkedik a nemeshetési községháza garázsában. Elõdje, a tíz
évet szolgált Citroen igencsak
megérett már a cserére. Bár
motorikusan ma is topon van
még, de az évek felette sem
múltak el nyomtalanul.
Magyar Kálmán polgármestertõl arra várok választ, hogy a
mai válságos idõkben hogyan
tudtak szert tenni a kilenc
személyt befogadó kisbuszra.
– Természetesen, arról
nem is álmodhattunk, hogy saját költségvetésünkbõl pengessük le azt a 12 660 000 forintot, amibe a kisbusz került –
mondja a község elsõ embere.
– Egy sikeres pályázatnak köszönhetjük, hogy az új gép beköltözött a garázsunkba.
– Tudhatnánk többet is
errõl?
– Igen. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
által társfinanszírozott, a kormány által életre hívott Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyílt lehetõség,
hogy pályázzunk a kisbuszra.
– Gondolom, azért nem
teljesen „potyán” sikerült megszerezni az új járgányt.
– Bizony nem – mondja a
polgármester. – Krisztus koporsóját sem õrizték ingyen – somolyog a bajusza alatt Magyar
Kálmán. Aztán konkretizál. – A
támogatás
teljes
összege
10 000 000 forint volt. Gyakorlatilag ennek a szép kerek
summának az áfája terhelte a
községi büdzsét. Összevetve a
két összeget, bûn lett volna a
lehetõséget kihagyni – von mérleget a polgármester. – Az új gép
a falugondnokságnál áll szolgálatba – zárja beszélgetésünket.

menõen látja el az erõsen
idõsödõ községben a szolgálatot.
– Hát persze –, ki ne örülne a szépnek, az újnak – válaszolja. – De az az igazság, hogy
megkönnyeztem az öreg Citroent, amikor elváltunk egymástól. Nagyon összenõttünk az
együtt leszolgált esztendõk
alatt. Szoknunk kell még egymást az újjal, de biztosra veszem, hogy az idõ múlásával
jól összebarátkozunk majd –
mondja Marika. Rálép a gázra;
hívja a kötelesség: óvodás gyerekeket szállít a szomszéd községbe, Búcsúszentlászlóra.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Miért nem fõz a férfi?…
Az összeesküvés elméletek korát éljük, én is találkoztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag a konyhabútorok fejlõdése nagyban betudható annak a reform gondolatnak, hogy a
férfiak is legalább annyi
idõt töltsenek a konyhában,
mint a nõk.
Egy titkos szervezet már
a múlt század eleje óta próbálja ezt különbözõ megoldásokkal elérni. Elõször úgy
gondolták, a legegyszerûbb
megoldás az lenne, ha a
férfiakat fizikailag megpróbálják a konyhában tartani.
(Láncoljuk oda õket… ez
volt az eredeti terv.)
A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások indultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a férfiakat tartós konyhai munkára fogni. Ezért az elektromos áram, a gáz konyhai
alkalmazására indultak kutatások. Majd a konyhabútorok formáját, színét, méretét, elrendezését változtatták meg, hogy a férfiakat a
konyhába csábítsák.
A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták…
Informátorom szerint ez
a titkos szervezet a mai napig mûködik. Bár számára
érthetetlen, mért nem jöttek rá arra, hogy miért akar
fõzni a férfi?
A válasz roppant egyszerû. Hogy kezdõdik minden
recept?
– Végy egy tiszta edényt….
Na ezért nem lesznek a
férfiak soha konyhatündérek…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Humorba fojtva
Reszortfelelõs: Farkas László

Készülõdés...

– Rozi néni, ha elhint valami jó kis pletykát a polgármesteri ellenjelöltemrõl, hat hétig ingyen adom a vasárnapi
leveshez a farhátat...!

Skizofrén állapot

– Négy éve még mindhárom baloldali képviselõjelöltünkkel egy pártban voltam. Most három felé mégsem szavazhatok!

Õszinte termékleírás...
HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

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

2014. augusztus
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A serdülõktõl indulva jutott a felnõttekig Mándli Péter
A harmadosztályban és a nõknél is indít csapatot Teskánd
Mándli Péter az 1999-2000-es
szezonban került Teskándra, a
felnõtt csapat abban az évben
megnyerte a megyei I. osztályú
bajnokságot, a következõ évben már az NB III Bakony-csoportjában indulhatott. Péter
ekkor Pécsett kezdte meg
egyetemi tanulmányait és az
ottani csapatban játszott. Diplomaszerzés után, 2004-ben
„hazaigazolt” Teskándra, és a
játék mellett a serdülõ csapatnál kezdte, majd az ifjúságiaknál folytatta edzõi pályáját.
– Végigjártam azt a szamárlétrát, amit kellett, tavaly nyáron sokadik felkérésre mondtam igent a felnõtt csapat vezetésére. Az utánpótlásban szakmai igazgatóként próbálom
segíteni az egyes korosztályokban dolgozó edzõk munkáját.
Így van rálátásom az utánpótlásra, s könnyebb eldönteni,
hogy ki jöhet majd szóba a
felnõtt csapatnál. Tudom, hol
kezdtem a munkát, és nem szeretném elfelejteni. Minden korosztály más munkát igényel,
folyamatosan képzem magam,
most nyáron szereztem meg az
edzõi C licencet. Amennyiben
lesz rá lehetõség, szeretnék
magasabb képesítést is szerezni, mellette az Internetrõl,
könyvekbõl és a kollégákkal

A májusi családi napon minden korosztály képviseltette magát.
történõ beszélgetésekkel próbálom magam képezni. Ez a
szakma is élethosszig tartó
tanulással jár és ez a szép benne. Minden csapatnál megfordulok, a hét majd' öt napján itt
vagyok Teskándon, s köszönöm ezt a feleségemnek, aki
mindenben támogat – foglalta
össze Mándli Péter, aki civilben földrajz tanárként és ifjúságvédelmisként dolgozik a
megyeszékhelyen.
Ahogy lapunkban is beszámoltunk róla, az egyesületnél
nemrégi új vezetõség állt munkába. Egyrészt kiváló feltételeket biztosít, a felnõtt csapatnál pedig a saját nevelésû játékosok szerepeltetése és a
fiatalítás mellett tette le a vok-

95 éves bödei asszonyt köszöntöttek
Özvegy Szabó
Lajosné, bödei lakos nemrégiben ünnepelte 95. születésnapját. Ebbõl az
alkalomból köszöntötte õt az önkormányzat nevében
Ujj Tibor polgármester, aki átadta
Orbán Viktor miniszterelnök jubileumi köszöntõ levelét, valamint az
önkormányzat szerény ajándékait.
Megkérdeztük Ma- Mariska néni dédunokájával, Csillával.
Unokái, dédunokái távol élriska nénit, hogy mi is a hosszú
élet titka. Elmondta, hogy élete nek, csak ritkán tudják meglámunkával telt el, az árvíz el- togatni. A tsz-bõl vonult nyugvitte a házukat, mégis talpra díjba, utána azonban még évekig az erdészetnél dolgozott.
tudtak állni.
Kilencen voltak testvérek, Napjainkban is még mindig
neki 3 gyermeke született, akik mûveli a kertjét, elvégzi a ház
közül lánygyermeke csak 8 hó- körüli teendõket.
További jó egészséget kínapot élt, fiúgyermekei pedig
néhány éve haltak meg. Férjét vánunk neki!
már közel 20 éve elveszítette.
B. A.

sát. Az elsõ évben a biztos
bentmaradás volt az elvárás,
idén már komolyabb célokat
fogalmaztak meg. Ennek megfelelõen idén több saját nevelésû, 16-17 éves fiatal került az
elsõ csapat 23 fõs keretéhez,
akik mellett rutinos, Teskándhoz kötõdõ játékosokat csábítottak az együtteshez.
– Újdonság nálunk, hogy
indítottunk a megyei III. osztály Közép-csoportjában is egy
csapatot. Több fiatal már tizenévesen is kinõtte az ifjúsági
csapatot, a felnõttekkel edzenek, de hogy legyen meccsrutinjuk, akár a harmadosztályban is lehetõséget kaphatnak.
Nagyon pozitív a srácok hozzáállása, a megyében sok csapat felfigyelt rájuk, szerették
volna elcsábítani õket. A harmadosztályú csapatba hazatért
több, eddig másutt futballozó
helybéli is. Az utánpótlásnál
zajló munkának és a körülményeknek köszönhetõ, hogy
nincsenek létszámbeli problémáink, közel 300 ember sportol itt. Bármikor ki lehet jönni,
és látható, hogy mindig van
valaki a pályán. Mindenki egyformán fontos a klubnál, tavaly
volt az elsõ családi napunk és a
programon idén is minden
korosztály részt vett – tette
hozzá Mándli Péter, aki maga

„Az edzõi munka élethosszig
tartó tanulással jár”.
is beszáll és gólokkal segíti az
újonnan létrehozott együttest.
Az egyesület csapatai irigylésre méltó körülmények között készülhetnek a mérkõzésekre, melyeket követõen a
klubhelyiségben sosem marad
el a közösségépítõ megvendégelés sem. A harmadosztályt
nem vállaló Andráshida, a feljutási lehetõséget elbukó Hévíz, a jól összerakott Gellénháza, a jó utánpótlású Lenti, az
erõs Csesztreg és Nemesapáti
mellett kell a bajnokság elsõ
nyolc helyére beférni. Teskándon erre alkalmasnak tartják a
játékoskeretet.
Újra van Teskándon nõi csapat, amely a megyei csökkentett pályás bajnokságba nevezett.
Pataki Balázs
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GYÓGYÍTÁS FÁJDALOM ÉS GYÓGYSZER NÉLKÜL
ALENTI GYÓGYFÜRDÕN!
Mágnes terápiás kezelések BEMER 3000 készülékkel!

Akezelés az alábbi problémák és betegségek gyógyítására alkalmas:
• Mozgásszervi megbetegedések:
reuma, porckorongsérv, artrózis stb.
• Stressz, asztma, migrén
• Alvászavar
• Infarktus utáni rehabilitáció
• Vérkeringési és vérellátási problémák
• Agyvérzés és balesetek utáni rehabilitáció
• Csont és sebgyógyulás elõsegítése
• Idegrendszeri problémák
valamint
erõsíti az immunrendszert, növeli a
teljesítõképességet, fokozza a vitalitást!
További információ és idõpont-egyeztetés:
Tel.: 0692/ 351-320; furdo@lenti.hu
www.lentifurdo.hu

2014. augusztus

FELHÍVÁS!
A köznyelvben devizamentõ törvénynek nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.
A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartalmazzák:
– az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási árfolyamok alkalmazását
vagy
– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a 2004. május 1.
és 2014. július 26. napja között kötött, fenti két kritériumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban közvetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.
Ennek fényében tájékoztatunk minden érintett munkavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a munkáltató a letiltást foganatosítja, akkor haladéktalanul
végrehajtási kifogással élhetnek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási kifogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!
Rigó Csaba
kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

Szentpéterúr Községi
Önkormányzata

SZENTPÉTERÚR

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok Szentpéterúr Községben
Szentpéterúr Községi Önkormányzat a TÁMOP6.1.2-11/1-2012-0764 számú projekt keretében
egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramokat valósított meg. A támogatási összeg 10
millió Ft.
Az elmúlt egy évben elkészült a település egészségterve,
sokrétû szabadidõs, egészségügyi és sportprogramok valósultak
meg. Rendszeresen szerveznek gyalog és bicikli túrákat. Heti
rendszerességgel mûködik a pingpongfoglalkozás. Az egészséges
táplálkozás jegyében fõzõklub indult, ahol a reformkonyha
különbözõ receptjeit, eljárásait népszerûsítik. Megrendezésre került
egy egészségnap és egy egészséghét, melynek keretében a
lakosság aktív részvételével egészségügyi állapotfelmérések
valósultak meg. A pályázat keretében különbözõ sport és klub
eszközök kerültek beszerzésre, amely alapja lehet a településen a
közösségi és sporttevékenység megújulásának.
A színvonalas egészségügyi elõadások, a felvilágosító és
életmód programok elõsegítik a lakosság szemléletformálását. A
projekt során igyekeztek elérni a különbözõ életkori csoportokat, de
a kiemelt célcsoport a 40-50 év közötti, aktív munkaképes
korosztály. A megelõzõ tevékenység mellett ebben az életkori
szakaszban - ahol szükséges - még jelentõs változásokat lehet
elérni az egészséges életmód érdekében.

www.zalatajkiado.hu
Hónaptól hónapig…

Közép-Z ala
kö zéleti

havilap

IX. évfolyam 2012. február

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

