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Teskándon

Salamon Ferencné,

több, mint egy
évtizede hagyomány, hogy az
advent elsõ vasárnapját meg-
elõzõ napokban a Kemence-
házba invitálják a helyben
élõket, hogy közösen készítsék
el saját adventi koszorújukat –
idézte fel az esemény elõz-
ményeit a
helyi önkormányzat közösségi
szervezõje.

A koszorúkészítõk a leg-
különfélébb korosztályokból
verbuválódtak össze a teskándi
lakosság körébõl. A koszorú-
hoz szükséges díszeket a szer-
vezõk biztosították a résztve-

Adventi koszorú saját kezûleg
võk számára. Sokan vittek ma-
gukkal keretet és tuja-, vala-
mint fenyõágakat.

Salamon Ferencné elmond-
ta: az idei esztendõben is na-
gyon kreatív és mutatós ad-
venti koszorúk készültek a tes-
kándi Kemence-ház karácsony-
váró programján.

A résztvevõk szerint a saját
kezûleg készített koszorúk sok-
kal inkább meghitté, díszessé
varázsolják a karácsonyi asz-
talt, mint a boltban vásárolt ha-
sonló alkotások, hiszen abba min-
denki bele teszi szívét-lelkét.

(O)

A lakosságot ki kellett te-
lepíteni a két településrõl a

gáztározónál tör-
tént rendkívüli helyzet miatt.

Szerencsére csak fikció
volt a fenti helyzet, hiszen csu-
pán a kötelezõ katasztrófavé-
delmi gyakorlatokat tartották
meg és Pusztaederi-
csen egy idõben, 2014. novem-
ber 24-én a délelõtti órákban.

pusztaedericsi

Tófejen

„Katasztrófahelyzet” Tófejen és Pusztaedericsen

Fotó: Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságFotó: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szerencsére csak fikció volt…

Horváth Zoltán, Tófej pol-
gármestere lapunknak el-
mondta: a pusztaedericsi gáz-
tározó miatt mindkét település
az elsõ kategóriába soroltak
közé tartozik a katasztrófa-
védelmi kockázatot illetõen.
Ilyenkor egy úgynevezett
három részleges katasztró-
favédelmi védelmi gyakor-
latot tartanak az érintett fal-

vakban – tette hozzá Horváth
Zoltán.

A három rész Tófej és
Pusztaederics települések, va-
lamint a pusztaedericsi gáz-
tározó esetleges, rendkívüli
és vészhelyzet esetére alkal-
mazandó forgatókönyvének
gyakorlati alkalmazását mu-
tatta be.

A gáztározó miatt minden
esztendõben kötelezõ a ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat meg-

tartása a két településen. Há-
romévente teljes gyakorlat
szükséges, míg a köztes idõ-
ben részleges – tájékoztatott
Tófej polgármestere.

A katasztrófavédelmi gya-
korlaton a katasztrófavédelmi
szakemberek mellett a telepü-
lések polgárvédelmi szerveze-
tei, a rendõrség, a mentõk és a
közút, vasút munkatársai vet-
tek részt.

O.B.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



2 2014. november

A

munkáját
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium és az Emberi Erõ-
források Minisztériuma Közne-
velésért Felelõs Államtitkárság
által az Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Nap alkalmá-
ból közösen kiírt „A mi ut-
cánk, a mi jövõnk” elnevezésû
rajz-, fotó- és családi pályáza-
ton a beérkezett 2100 pályamû
közül az Értékelõ Bizottság
különdíjra javasolta.

Az oklevélen túl egy 10.000
Ft értékû Libri ajándékkártyá-
val köszönték meg a csoport, a
gyermekek tevékenykedését,
kreativitásukat.

teskándi Csukás István
Óvoda, Bölcsõde és Tanuszo-
da Méhecske csoport

Elismerés a teskándiaknak

2015. január 1-jétõl kilenc
település önkormányzata tart-
ja fenn a

. A ko-
rábbi hét fenntartót (

önkor-
mányzatait) 2014. november
közepén a meglévõ közös ön-
kormányzati hivatalhoz való
csatlakozási szándékával keres-
te meg és

önkormányzata. (Eddig a
búcsúszentlászlói hivatalhoz
tartoztak.)

A kilenc érintett képviselõ-
testület a Nagypáli Ökocent-
rumban 2014. december 1-jén
megtartott ülésén egyhangú-
lag elfogadta az alapító okirat
és a társulási megállapodás
módosítását.

A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól 2012. évi
CLXXXIX. törvény (a továb-

Nagypáli Közös
Önkormányzati Hivatalt

Alsóne-
mesapáti, Gõsfa, Kispáli, Nagy-
páli, Nemesapáti, Pethõhe-
nye, Vasboldogasszony

Kisbucsa Nemes-
hetés

Kisbucsa és Nemeshetés váltott
Két új településsel bõvül a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal

biakban: Mötv.) 85. (3) be-
kezdése értelmében a közös
önkormányzati hivatal létreho-
zásáról az érintett települési
önkormányzatok képviselõ-
testületei az általános önkor-
mányzati választások napját
követõ hatvan napon belül ál-
lapodnak meg. A megállapo-
dás a következõ év január 1-jén
lép hatályba. Így értelemsze-
rûen az önkormányzatoknak
2014. december 11. napjáig
van lehetõségük arra, hogy a
hivatali feladatellátás módján
változtassanak.

A döntés legalább az ön-
kormányzati ciklus idõtarta-
mára, azaz öt évre szól. Hiszen
a hatályos szabályozás szerint a
következõ önkormányzati vá-
lasztásokra 5 év múlva kerül
sor.

Az Mötv. szerint közös
önkormányzati hivatalt hoz-
nak létre azok a járáson belüli

§

községi önkormányzatok, ame-
lyek közigazgatási területét
legfeljebb egy település köz-
igazgatási területe választja el
egymástól, és a községek lakos-
ságszáma nem haladja meg a
kétezer fõt.

Az említett települések
földrajzilag szinte láncszerûen
csatlakoznak egymáshoz (át-
lépve egy települést, Zalaeger-
szeget).

2015. január 1-jétõl a 4000
fõnyi lakosság és a 9 telepü-
lési, valamint egy nemzetiségi
önkormányzat ügyeinek in-
tézése a székhelyhivatalon túl
az alsónemesapáti és a kisbu-
csai kirendeltségen történik. A
hivatalokban a már ismert
köztisztviselõk várják az ügyfe-
leket. A hivatali szervezetben a
jegyzõi feladatokat továbbra is

látja el,
aljegyzõ közremûkö-

désével, míg a kisbucsai ki-
rendeltséget

irányítja. A hivatali szer-

Simon Margit Szita
Gabriella

Weidinger And-
rea

vezetben ügyfélszolgálati meg-
bízottként funkcionáló köz-
tisztviselõk is helyet kaptak.

A pénzügyi modellszámí-
tások szerint a települési ön-
kormányzatok költségvetését
kevésbé terheli meg ennek a
hivatali szervezetnek a fenn-
tartása, mint a korábbi idõ-
szakban.

Minden képviselõ-testület
bízik abban, hogy döntésük
hosszú távra biztosítja az ön-
kormányzatok kölcsönös elõ-
nyöket nyújtó együttmûködé-
sét, garantálva valamennyiük
önállóságát.

A testületi ülés zárásaként
a Nagypáli Önkormányzat lát-
ta vendégül a megjelenteket
és jó hangulatú beszélgetéssel,
tapasztalatcserével folytatták
az estét. Számos további
együttmûködési lehetõség is
felmerült. A jelenlévõk nagy
bizakodással tekintenek a
jövõbeni korrekt együttmû-
ködésre.

Nagy bizakodással tekintenek a jövõbeni korrekt együttmû-
ködésre.

Közép-Zala

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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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p
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Az év talán legszebb idõ-
szaka a és az ezt
megelõzõ adventi hetek. Meg-
telik szívünk a várakozás, a ké-
szülõdés örömével: díszbe öl-
töztetjük otthonainkat, készü-
lünk szeretteink megajándéko-
zására, szeretnénk az ünnepet
emlékezetessé, bensõségessé
tenni.

Az adventi várakozás egyik
legismertebb jelképe az adven-
ti koszorú, melyen a négy va-

Karácsony

Adventi koszorúkötés Kisbucsán

sárnapon egy-egy újabb gyer-
tyát gyújtunk meg; a gyertyák
az adventi heteket szimbo-
lizálják.

Az adventi koszorú készíté-
se igen népszerû foglalatosság
a karácsonyi ünnepek elõtt,
viszont sokan nem is tudják,
hogy mi a koszorú jelentése.

Az egyik színmagyarázat
szerint a gyertyák színe – a
meggyújtás sorrendjében –
kék, piros, fehér és lila. A gyer-

tyák egy-egy vasárnaponként
érkezõ angyalt szimbolizálnak.
A karácsony elõtti negyedik
vasárnap érkezik egy kék kö-
penybe öltözött angyal, hogy
közelebb húzódjon az embe-
rekhez. A következõ vasárnap
piros palástú angyala már a
tiszta szeretetet sugárzó embe-
reket keresi. A harmadik vasár-
nap fehér angyal jön, kezében
fénysugarat tartva, és megérin-
ti a sugárral azt, akinek tiszta
szeretet lakik a szívében. A
karácsony elõtti utolsó vasár-
nap egy nagy, lila lepelbe
öltözött angyal jelenik meg a
mennybolton, és a béke dalát
énekli. E daltól a földben
szunnyadó valamennyi mag
felébred, így újul meg tavasz-

szal is az élet. Létezik egy má-
sik színmagyarázat is, ami sok-
kal népszerûbb és ismertebb
napjainkban. A keresztény ta-
nítás szerint az advent hagyo-
mányos színe a lila, a bûnbánat
és a megtérés jelképe miatt. A
koszorú négy gyertyája közül –
a meggyújtás sorrendjében –
az elsõ, a második és a negye-
dik lila, míg a harmadik, a
közelgõ ünnepet szimbolizál-
va: rózsaszín.

az IKSZT szer-
vezésében 2014. november 29-
én került sor a koszorúkötésre.
A már hagyománnyá váló ren-
dezvényre szép számmal ellá-
togattak és mindenki saját íz-
lése szerint elkészíthette ko-
szorúját.

Kisbucsán,

Az elmúlt években számos
beruházás történt , me-
lyek érintették a kis település
kulturális és gazdasági életét
egyaránt. A község az adósság-
konszolidációban részt nem
vett önkormányzatok közé tar-
tozott, s az eredményes gazdál-
kodás állami támogatással lett
elismerve. Így az elsõ körben
6,5 millió forinthoz jutott a
falu, amelyet a képviselõ-tes-
tület döntése alapján két ön-
kormányzati út újraaszfaltozá-
sára használtak fel, melyeknek
átadására november 12-én, ün-
nepélyes keretek között ke-
rült sor.

polgármes-
ter avatóbeszédében köszöne-
tét fejezte ki az illetékesek felé,
majd hangsúlyozta, hogy az
érintett útszakaszokon elõzõ-
leg már történtek munkálatok,
de a végleges megoldásra csak
most került sor. Mint kiemelte,
terveik szerint a következõ ál-
lami támogatás is utak és az
önkormányzati épületek felújí-
tását szolgálja majd. A polgár-

Hottón

Vincze Ferenc

Útszakaszok felújítása
Jutalom a jó gazdálkodásért

mester utalt rá, hogy a tele-
pülés javát szolgáló kivitelezés,
mintegy 5.221.000 Ft + ÁFA
összegbõl valósult meg. Az
520 méter hosszúságú útsza-
kasz felújításának költségeihez
a néhány százezer forint ön-
erõt a község önkormányzata
biztosította.

A munkálatok kivitelezését
a végezte,
melyet képviselt
az átadáson. A mûszaki el-
lenõrzést a .
hajtotta végre.

Az átadó ünnepségen meg-
jelent országgyû-
lési képviselõ, aki beszédében
hangsúlyozta, hogy a parla-
mentben nagy vita elõzte meg
az önkormányzatok gazdálko-
dásával kapcsolatos kormány-
döntést. Mint mondta, 1200
milliárd Ft-ot tett ki az eladó-
sodott önkormányzatok adós-
ságkonszolidációja. Hottó köz-
ség a hatékony és ésszerû gaz-
dálkodás eredményeként az
eddigi támogatást követõen
még egyszer részesül az állami

Vasi Aszfalt Gép Kft.
Kulcsár Béla

Pannonway Kft

Vigh László

támogatásból. A politikus elis-
merõ szavakkal illette a falu
vezetését, mely szerint az ész-
szerû pénzügyi felhasználás
eredményét jelzi a mai nap,
mely által Hottó egy „kis ékkõ”
a települések között.

A körjegyzõséghez tarto-
zó települések polgármeste-

reinek ( Böde, és
Babosdöbréte),

valamint helyi lakosok társasá-
gában felavatásra került a két
önkormányzati útszakasz. Az
ünnepi percek kötetlen be-
szélgetéssel folytatódtak a
faluházban.

Ujj Tibor
Kaczor Tamás

Török Irén

Az avatóünnepségen a társközségek képviselõi is jelen voltak.
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Török Zoltán

Gombosszeg

Né-
meth Szabolcs

Zillichné
Fekete Tünde dr. Horváth
István

a legutóbbi
három ciklusban tevékenyke-
dett polgármeste-
reként, idén októberben már
nem vállalta a jelöltséget, helyét
a választásokat követõen

vette át. Mun-
káját képviselõként

és
segíti. Az alábbiakban

Megõrizni Gombosszeg báját
Új polgármestere van a falunak

bemutatkozásra kértük az új
településvezetõt, aki négy fiút
nevel, de nem tõsgyökeres fa-
lubeli.

– Bánokszentgyörgyi szüle-
tésû vagyok, Budapesten ismer-
tem meg a feleségem. Zalaeger-
szegen vezetõ tervezõként dol-
gozom, itt írtam a diplomamun-
kámat. A munka miatt annak

idején a városhoz közeli tele-
pülést kerestünk, aztán egy
szombat délelõtt eltévedtünk és
begurultunk Gombosszegre.
Olyan élet volt azon az egy
utcácskán, hogy a kisebb vá-
rosok megirigyelhetik. Minden-
ki kint volt az udvaron, játszot-
tak a gyerekek, jókat beszélget-
tek a falubeliek, ez a hangulat
megragadott mindkettõnket.
Ahogy általában itt jellemzõ, új
házat kevesen építenek, mi 10
éve költöztünk ide és felújí-
tottunk egy régi házat.

– 2006 és 2010 között vol-
tam már képviselõ, s megfogal-
mazódott bennem, hogy ezt a
tevékenységet komolyabban is
tudnám csinálni. A négy évvel
ezelõtti választáson is megmé-
rettem magam polgármesterje-
löltként, akkor egy szavazattal
maradtam alul. Többen megke-
restek és bíztattak. Az alakuló
ülésen már sok dolgot átbe-
széltünk és már túl vagyok az
ilyenkor szokásos adminisztra-
tív intéznivalókon is. Azt mond-
ják, hogy akinek az Isten nyájat
ad, annak legelõt is ad hozzá.
Harminchatan élünk itt, de
nagy a lendület a lakók részérõl,

– Hogy jött ez a szerep-
vállalás?

folyamatosan hozzák az ötle-
teiket, így nem kell agyalni,
hogy mi jár a fejükben. Csalá-
dias a hangulat és nagyon köz-
vetlen a kapcsolat a lakók
között.

– Alapvetõen nagyon sze-
rencsés helyzetben van Gom-
bosszeg, itt nem jellemzõ a
munkanélküliség, nincsenek in-
tézmények, melyeket fent kell
tartani. Egy kis falu a miénk,
ahol a legnagyobb feladat, hogy
a településnek ezt a báját meg
tudjuk õrizni. Folyamatban van
a buszvárónak a bontása, mely-
nek helyére újat szeretnénk épí-
teni. Nagy igény van a Gom-
bosszegen a közösség „ébren
tartására”, így örömmel vágtunk
bele a könyvtár kialakításába.
Indítottunk egy levelezõlistát is,
melyen mindenkit igyekszem
informálni a falu dolgairól, de
szinte hetente tartunk egy kis
lakossági fórumot. Az elõzõ cik-
lusból maradt megtakarításunk,
amit pályázati önrészként fel
tudunk használni.

A településen minden év-
ben a közösen megrakott tûz
mellett beszélgetve, zenélve ülik
meg a Szentiván éj ünnepét. Kö-
vetkezõ programként december
elsõ hétvégéjén adventi díszeket
készítenek, a karácsonyt meg-
elõzõ hétvégén hangulatos ren-
dezvénnyel készülnek az ünnepre.

– Milyen célkitûzések fogal-
mazódtak meg a következõ
évekre?

Pataki Balázs

Németh Szabolcs: – Családias a hangulat, hetente tartunk
lakossági fórumot.

,,Minden napból, a legkö-
zönségesebbõl, sivár hétköz-
napból is ünnepet csinálj, ha
pillanatokra is! Egy jóindulatú
szóval. Méltányos cselekedettel.
Udvarias mozdulattal. Nem kell
sok az emberi ünnephez... Az
élet gazdagabb lesz, ünnepibb
és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány percét a
rendkívülivel, az emberivel, a
jóindulatúval és udvariassággal:
tehát az ünneppel.”

2014. november 22-én, szom-
baton 14 órai kezdettel került
sor, a helyi tornateremben a
szépkorúak köszöntésére. Már
hagyománnyá vált ,Kisbucsán

Nyugdíjas nap Kisbucsán
hogy évente egy alkalommal
összejövünk azért, hogy kifejez-
zük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szerete-
tünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után
köztünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket. A helyi gyere-
kek szívet melengetõ ünnepi
mûsora könnyeket csalt a nagy-
mamák és nagypapák szemébe.
Felcsendültek ismert és kevés-
bé ismert versek az idõ múlá-
sáról, az idõskor szépségeirõl,
az örök ifjúságról és a nyugdíjas
évekrõl egyaránt. Megköszön-
tük a példamutatást, emberi
értéket, az életbölcsességet,

tapasztalataikat, melyeket átad-
tak nekünk.

A verses összeállítás után
polgármester

köszöntõje következett.
Takács Ferenc

A meghívottakat meleg étel-
lel vendégeltük meg, közben –
estébe nyúló – zenés mûsor
szórakoztatta a résztvevõket.

G.B.

Meg is vendégelték a nyugdíjasokat.

A helyi gyermekek szívet melengetõ mûsort adtak.
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Béres László

Baktüttösön
– Milyen szerepet vállalt

korábban a településen?

személyében
új polgármestert választottak

.

– A rendszerváltás utáni el-
sõ ciklusban és most, a leg-
utóbbi négy évben voltam ön-
kormányzati képviselõ. Sokáig
gondolkodtam a polgármeste-
ri megbízatáson, de csak a leg-
végén döntöttem el, hogy in-
dulok jelöltként. A helyi élel-
miszerboltot és italboltot mû-
ködtetem vállalkozóként, ami
az év minden napjára ad elfog-
laltságot. A múlt ciklus után
most szinte kicserélõdött a tes-
tület, csak Kámán Krisztián
maradt, aki mellett képviselõ
lett Fitos Veronika, Révész
Zsolt és Sipos Zoltán Lászlóné
alpolgármesterként is segíti a

Polgármesterváltást hozott a választás Baktüttösön
munkát. Az új testületben min-
den korosztály képviseltetve
van, nyugdíjas és fiatal egy-
aránt.

– Kistelepülés lévén önálló
bevétellel nem rendelkezünk,
de az utóbbi idõszakban meg-
újult a régi iskolaépület, a kul-
túrház és most a harangláb
szépült meg. A jövõbeni fej-
lesztések a minimális önerõnk
miatt a pályázati kiírásokon
múlnak. Mindenképp fontos
az önkormányzati utak, járdák
felújítása, illetve a temetõ meg-
közelítéséhez szeretnénk az
utat megújítani. Az új kultúr-
otthonunk a karácsonyi ün-
nepséget, asztalitenisz ver-
senyt kivéve gyakorlatilag üre-
sen áll, pedig van egy szép

– Mik a jövõbeni elképze-
lések?

konyha, kemen-
ce, ahol finom
ételeket lehet ké-
szíteni a progra-
mokhoz. Nagy
p r o b l é m á n k ,
hogy a belterü-
leti ingatlanjaink
tulajdonviszonyai
nincsenek rendez-
ve. A sportpályá-
nak, például 11
tulajdonosa van.
Jövõre lesz 40
éves a sportegye-
sület. 20 éve nem
volt felújítva a
sportöltözõ, vi-
szont a pályázati
t á m o g a t á s h o z
rendezni kell a
tula jdonviszo-
nyokat. Idén tar-
tunk Mikulás ün-
nepséget, szeret-
nénk az aktív
nyugdíjasokat is
megnyerni a jö-

võbeni programokhoz. Süs-
sünk valamit, üljünk le, beszél-
jük egymással, együnk egy jót,
aztán hátha valami kisül belõ-
le! Terveink között szerepel a
közvilágítás felújítása, a temetõ
újraparcellázásának elõkészí-
tése, illetve a temetkezési szo-
kásokhoz igazodva egy urnafal
felépítése.

– 70 fõt koordinálunk,
akiknek túlnyomó többsége a
kisebbségbõl kerül ki, és sem-
milyen jogviszonnyal nem ren-
delkeznek. Meg kell oldani,
hogy a szociális, orvosi ellá-
tásuk biztosítva legyen, amirõl
az önkormányzatnak kell gon-
doskodni. Ebbõl a körbõl ta-
valy gyakorlatilag mindenki
részt vett a közmunka prog-
ramban, jelenleg 9 fõt foglal-
koztatunk. Ebbõl a Start köz-
munka programban mezõgaz-
dasági útjavításban 6 fõ dol-
gozik az utak szélének kitisztí-
tásán, zúzalékkal való teríté-
sén. Az alakuló ülés napján a
kisebbség egy részétõl lakás-
kölcsön támogatás és tüzelõ
iránti igény hangzott el, és a
közmunkában sem szeretné-
nek részt venni. Szeretnénk a

– Milyen a település foglal-
koztatottsági helyzete?

problémára megoldást találni,
így a megyei kisebbségi refe-
renssel is felvesszük a kap-
csolatot. Meg kell értetni a
munkásokkal, hogy a pénzt
nem ajándékba kapják, azért
tenni is kell. A legutóbbi idõ-
szaknak köszönhetõen sajnos
a településen is rossz a megíté-
lése a közmunkának, ugyan-
akkor Baktüttös 3 hektár olyan
zöldterülettel rendelkezik, amit
kétkezi munkával gondozni
kell. A közelmúltban ígéret
hangzott el az újabb teljes köz-
foglalkoztatásra, azonban a Le-
ader munkacsoport ülésén meg-
tudtuk, hogy a falubelieknek a
Flextronics, illetve a Pacsai Ba-
romfifeldolgozó is biztosítana
munkát.

A település jövõbeni prog-
ramjai között december elsõ
hétvégéjén Mikulás ünepséget,
december 21-én karácsonyi
összejövetelt tartanak, január-
ban a nyolcadik ping-pong ver-
senyt rendezik meg és mel-
lette újra megszervezik a vér-
adást. Méltóképp szeretnék meg-
ünnepelni a Baktüttösi Sport
Egyesület 40. jubileumát és
életmódjavító, gasztronómiai
foglalkozásokat tartanának.

Pataki Balázs

Béres László: – A kultúrház programokra vár.

A
idén második alka-

lommal került megrendezésre
november 11-én az ,,Én is
ügyes vagyok” találkozó, amely-
re meghívtak a , a

és a
óvodásokat is.

Az alkalomra feldíszített tor-
nateremben a helyi óvodások
rajzait is megtekinthettük, a
rajzokból elõtte már kiállítást
rendeztek.

Mivel idén Márton-napra
esett a délelõtt, a szereplõ gyer-
mekek libás, állatos, alkalmi, év-
szakos mûsorokkal készültek:
népi gyermekjátékkal, tánccal,
versekkel, énekekkel, színdarab-
bal, Márton-napi vigalommal.

teskándi Csukás István
óvodában

bagodi becs-
völgyei csonkahegyháti

„Én is ügyes vagyok”
Márton-napi találkozó a teskándi óvodában

A mûsorok színvonalasak
és szórakoztatók voltak, ame-
lyeket igényes és ötletes
eszközökkel, fejdíszekkel, jel-
mezekkel tettek még színeseb-
bé az óvodapedagógusok.

Minden ügyes gyermeknek
és felkészítõ óvodapedagó-
gusnak köszönjük ezt a szép
délelõttöt.

A meghívottakat a találko-
zó végén a szervezõk megven-
dégelték süteménnyel és te-
ával, majd búcsúzáskor saját
készítésû libás ajándékokkal
köszönték meg a részvételt.

A nagy sikerre való tekin-
tettel a Csukás óvoda jövõre
ismét várja az ügyes óvodá-
sokat.

Több település óvodásai léptek fel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Immár huszonhárom éve
ünnepli a világ az Idõsek nap-
ját. közössége
színvonalas rendezvény kere-
tében emlékezett meg e nap
fontosságáról.

– Hagyomány az Idõsek
napja megünneplése a telepü-
lésünkön, ahol közel 100 fõt
tesz ki a nyugdíjasok száma. A
faluban hatékonyan mûködik a
Támasz Alapszolgáltatási Intéz-
mény házi betegápolással, me-
lyet két személy lát el. Ma
pedig az idõseket ünnepeljük
kulturális mûsor kíséretében,
amelyre 60 fõ jelenlétére szá-
mítunk. Minden vendégünket
meglepjük egy kis ajándékkal,
amely a mûvelõdési ház mö-
götti közös kertben termesz-
tett gyógynövényeket rejt, vala-
mint aszalt gyümölcsökbõl

Nagylengyel

„Száguldva rohan, vágtat az idõ…”

összeállított csomag – hallot-
tuk polgármes-
tertõl.

Az õszi hangulatú terem-
ben lassan minden széket el-
foglaltak az ezüsthajú vendé-
gek, és kezdetét vette az idei
megemlékezés.

Elsõként Sütõ András tar-
talmas gondolatai hangzottak
el: „Önök építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemze-
dék jövõjét alapozhatja meg.”

Scheiber Ildikó köszöntõ
beszédében kiemelte, hogy az
idõs emberek megélt éveiknek
köszönhetõen tudják mi a jó és
a rossz, számos tudás és ta-
pasztalat birtokában vannak,
melyek átadása fontos a fiata-
lok számára. Vigyázni rájuk, se-
gíteni õket lényeges felada-

Scheiber Ildikó

taink egyike. A polgármester
az önkormányzat nevében a
község minden nyugdíjasának
szeretõ, gondoskodó családot,
közösséget kívánt, majd a kö-
vetkezõ gondolatokkal kívánt
kellemes idõtöltést: „Száguldva
rohan, vágtat az idõ,/Sorra
váltják egymást föl a he-
tek.”/Minden nyár gyorsabb,
mint az elõzõ, /Az idõnek nem
mondhatsz „állj meg”-et…”

A kedves szavakat a falu
legidõsebb lakójának, a 93
éves köszön-
tése követte.

a község plé-
bánosa is szólt az ünnepeltek-
hez, beszédében jelezte, hogy
az idõs kort derûs szívvel és
szerényen kell megélni. Példa-
ként említette az államalapító
István királyt, aki bölcsként és
gyõztesként érte meg ezt a

Völgyi Istvánnak

Nagy Péter,

kort. Ezt követõen Szakály Éva:
Élet vagy halál címû versének
sorai hangzottak el: „Uram, ma
lettem nyolcvan éves./Túl gyor-
san múltak el az évek.”

Az iskolások alkalomhoz
illõ versekkel, idézetekkel tar-
kított összeállítása okozott
megható pillanatokat, amelyek
a nagyszülõkhöz fûzõdõ szere-
tetet fejezték ki. A kulturális
rendezvények egyik állandó fel-
lépõje , aki most
Szörényi Levente: Jöjj kedve-
sem címû dalát énekelte el.

Az õszi rendezvény kultu-
rális percei a megyeszékhelyi

népzenei együttes
elõadásával értek véget.

Az Idõsek napja alkalmával
a település önkormányzata
megvendégelte a község nyug-
díjas polgárait.

Szalay Ráchel

Harangláb

Török Irén

A népzene percei nagy sikert arattak az ünnepeltek között.

A
1964-tõl várja a

faluban a sportolni, futballoz-
ni vágyó fiúkat, férfiakat. Az
egyesület 2014-ben a települé-
si önkormányzat támogatásá-
val sikeresen pályázott sportöl-
tözõ felújításra, mely segíti,
hogy a versenysport az elkö-
vetkezõ években is jelen le-
gyen a faluban. A csapatnak a
tavaszi idényre is szüksége lesz
új játékosokra a sikeres baj-
noki szereplés érdekében.

Minden évben egy alka-
lommal a csapat tagjait, tá-
mogatóit, lelkes szurkolókat
meghívja az egyesület vezetése
egy bankettre, ahol lehetõség
van kötetlen beszélgetés mel-
lett a csapat jövõjét, terveit is
bemutatni.

Petrikeresztúri Községi
Sportegyesület

A Petrikeresztúri Sportegyesület bankettje
Idén november 15-én vár-

ták a bankettre a meghívott
vendégeket a petrikeresztúri
kultúrházban, ahol a lelkes se-
gítõk ízletes vacsorát szolgál-
tak fel. Köszöntõt mondott az
egyesület vezetõje.

beszámolt az idei év ered-
ményeirõl. Majd a település új
polgármestere,
biztosította az egyesületet a tá-
mogatásáról, mind anyagi, mind
erkölcsi értelemben. A polgár-
mester asszony elmondta, hogy
nagy szükség van a férfi közös-
ségekre, ahol heti rendszeres-
séggel tesznek a jó erõnlétük,
egészségük érdekében a helyi
és környékbeli férfiak.

A vacsorát a település lakói
számára is nyitott buli követte,
ahol zenélt.

Béres Nor-
bert

Borvári Lili

András

Elõkerült a kártya is a buli elõtt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovataH
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Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Mindjárt itt a karácsony.
Még több a tennivaló, ami-
kor még a Jézuska hozza a
fát, mert senki sem szeretne
lebukni. Gyermekeink csil-
logó tekintete karácsonykor
ezért mindig kárpótol.

Balázs barátom is így
volt ezzel. Minden évben si-
került úgy megszervezni,
hogy még a gyerekek haza-
érkezése elõtt a fa is megér-
kezzen. Az egyik évben azon-
ban a gyerekek értek haza
hamarabb. A fa viszont még
valahol úton volt.

Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége,
mert szerették volna a kará-
csony varázsát a gyerekek-
nek minél tovább fenntarta-
ni. Nyugi – mondta felesé-
gének, valahogy majd meg-
oldjuk. A helyzet nem volt
egyszerû. A fenyõfát úgy
kell hátravinni, és elrejteni,
hogy a nappali hatalmas ab-
lakaiból a gyerekek ne ve-
gyék észre.

Balázs mindenre elszán-
tan megfogta a fát, miköz-
ben a felesége jelzett, viheti
hátra. Kommandós módjára
lopakodott el a hatalmas ab-
lak elõtt a fenyõfával. A gye-
rekek a nappaliban dvd-t
néztek, ám egy pillanatra a
kisebbik kitekintett. Látta,
hogy egy fenyõfa szalad el
az ablak elõtt.

– Nézzétek, nézzétek!!!
És rohant az ablakhoz az
összes gyerek. Nem lehetett
megállítani õket.

Hát eddig tartott, most
lebuktunk – keseredett el a
feleség. Hajszálon múlott,
hogy Balázzsal már a fa nél-
kül találkoztak a gyerekek.
Valami leírhatatlan lelkese-
déssel újságolták: Képzeld
apa, az elõbb egy fenyõfa
szaladt el az ablak elõtt!…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Amikor a fenyõfa elszaladt
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Három ciklusban volt
polgármestere

, akinek az októberi vá-
lasztáson két kihívója is akadt.
A falubeliek a szavazatok 62
százalékát

adták, õt választották a
település új vezetõjévé. Or-
mándlak 33 éves szülöttjét az
elõzményekrõl, új feladatáról
faggattuk:

– Ez a szerepvállalás nálunk
több generációs. A rendszer-
váltás után két ciklusban nagy-
apám volt a polgármester,
majd 2002-tõl édesanyám,
Horváth Imre Kálmánné 12
évig volt alpolgármester, most
pedig én folytatom az önkor-
mányzati munkát. A testület-
ben legutóbb csak hölgyek vol-
tak, akik közül Balassáné Tö-
rök Éva maradt, mellette Ra-
konczai Róbert alpolgármes-
terként, Mondai Zoltán és
Csepregi Endre képviselõként
került be a testületbe. A fa-
lubeliek jól ismernek, biztat-
tak, hogy vágjak bele. Nyolc

Or-
mándlak Méry
Zoltán

Horváth Norbert-
nek

– Milyen szerepet vállalt a
falu életében, mielõtt jelöltté
vált?

Családon belül adták tovább a stafétát
Horváth Norbert Ormándlak polgármestere

évig mûködtettük a családdal a
vegyesboltot, édesanyám ré-
vén többször is találkoztam hi-
vatali ügyekkel. 2006 óta tár-
sas vállalkozás vezetõjeként
dolgozom, azon belül nyolc
éven át végeztem a település
zöldterületeinek gondozását.
Erdõgazdálkodással foglalko-
zom, fémszerkezetgyártásban
is besegítek, s két éve a helyi
polgárõrséget vezetését vet-
tem át. 1994-ben alapították az
egyesületet, s tíz év hanyatlás
után vettem át.

– A polgárõrséget minden-
képp továbbvinném. Régóta
szerettünk volna már kamera-
rendszert, ami elkészült és a
napokban üzemeljük be. Fon-
tos lenne létrehozni az Or-
mándlaki Hagyományõrzõ
Egyesületet, ami település és a
szõlõhegyek fejlesztését segíte-
né. Szerencsére nincsenek
égetõen fontos fejlesztéseink,
mert nálunk mindig minden
rendben volt tartva. Ugyanak-
kor fontos a csapadékvíz-elve-

– A polgármesteri felada-
tok mellett is lehet ennyi min-
dent vállalni?…

zetés, ami minden komolyabb
esõzéskor gondot okozott.
Energiahatékonyan szeretnénk
mûködni, ami azt jelenti, hogy
a közvilágításban energiataka-
rékos lámpatestek használa-
tával szeretnénk spórolni.

– Örülünk, hogy a telepü-
lés méretéhez képest az elmúlt
években sok gyermek szüle-
tett. 127 fõ él itt, huszonhár-
man még nem töltötték be a
tizennyolc évet. 19-60 év kö-
zöttiek 79-en vagyunk. Gom-
bosszeggel közösen mûködik a
falugondnoki szolgálat, ami reg-
gelenként szerencsére kétszer
fordul, óvodába szállítja a gye-
rekeket, szerdánként pedig or-
voshoz viszi a betegeket. Nép-
szerû a teleház és a könyvtár,
mellette a szokásos program-
jainkat minden évben meg-
tartanánk.

– Milyen a közösségi élet és
a lakosság összetétele?

– Milyen feladatokat be-
széltek át a testületi üléseken?

Pataki Balázs

– Olyan nagy problémával
állunk szembe, ami miatt ne-
héz az aktuális feladatokra
összpontosítani. 45 millió fo-
rintos lekötött betétünk van a
Széchenyi Hitelszövetkezetnél,
aminek visszavonták a mûkö-
dési engedélyét. Mindent meg-
teszünk, hogy visszakapjuk a
befektetett pénzt. Négy fõ
érintett a közmunkában, aki-
ket felváltva tudunk foglalkoz-
tatni. A sertéstelep sok embert
alkalmaz, s mellette az olajipar-
ból is származik bevételünk.
Szeretnénk a használaton kívüli
vegyesboltunkat hasznosítani,
amihez kedvezményeket is bizto-
sítanánk. Az év végi program-
ként december 7-én tartottuk
a Mikulás-ünnepséget, karácsony-
kor a település összes lakója
támogatásban részesül.

önkormányzati tulajdonban lévõ kisbolt

Babosdöbrétén, Petõfi S. u. 8.
Domján Ferencnél a +36 30 690 97 59

Kaczor Tamást +36 30 860 15 94

Pályázatokat

Pályázatok beadási határideje:

Bérbeadás kezdete:

Bérleti díj:

kedvezményes feltételekkel, teljes berendezéssel, raktári
és szociális helységekkel, üzemeltetésre, hosszú távra kiadó

Jelenleg nincs a faluban másik vegyesbolt, nemzeti
dohánybolt, lottózó sem, így ezeket is be lehetne vinni a

tevékenységi körbe.

A bérlemény megtekinthetõ elõzetes egyeztetés után
szám alatt.

Egyeztetni
telefonszámon lehet.

A bérléssel kapcsolatos kérdésekben telefonon
lehet elérni a számon.

kérjük zárt borítékban az Önkormányzat
címére megküldeni:

8983 Babosdöbréte, Kossuth u. 6.

2014. december 12 (péntek).

nyertes pályázó kihirdetése után azonnal.
elsõ évben nincs, utána havi 20 ezer Ft.

Rezsi: havonta kb. 20-30 ezer Ft,
de ez nagyban függ a hûtõ és fagyasztók mennyiségétõl.

BABOSDÖBRÉTÉN

Horváth Norbert: Mindent megteszünk, hogy visszakapjuk a
befektetett pénzünket.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Augusztus 25-tõl megkez-
dõdött a hivatalból indított
adategyeztetési eljárás a nyug-
díjbiztosítási igazgatóságoknál.

– Országosan több mint
400 ezer, Zala megyében pe-
dig 14 ezer 157 fõ 1955. és '59.
között születettet érint az el-
járás, melyet 2 év alatt kell
lefolytatni – bocsátja elõre

, a

vezetõje. – Az eljárás
célja, hogy a nyugdíjbiztosítás
hatósági nyilvántartásába az
ügyféllel egyeztetett szolgálati
idõ és kereseti adatok kerülje-
nek be, határozati formában,
annak érdekében, hogy a maj-
dani öregségi nyugdíjkorhatár
elérésekor a nyugdíj megálla-
pítása gyorsabban, egyszerûb-
ben történhessen meg. Továb-
bi célja még az is, hogy a járu-
lékfizetõk aktív korban kapja-
nak visszajelzést a nyilvántar-
tásban szereplõ adatokról,
hogy legyen idõ az esetlegesen
hiányzó adatok pótlására, illet-
ve az adatok pótlása akkor tör-
ténjen meg, amikor még a fog-
lalkoztatóknál rendelkezésre
állnak a szolgálati idõ, jogo-
sultsági idõ és kereseti, jöve-

dr.
Fürediné Kerkai Valéria
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósá-
gának

Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal
Beszélgetés dr. Fürediné Kerkai Valériával, az igazgatóság vezetõjével

delmi adatok, tehát a legmini-
málisabb adatvesztéssel lehes-
sen azokat pótolni. Kiemelten
fontos, hogy a bejelentési kö-
telezettséggel nem érintett
idõszakok nyilvántartásba vé-
tele is megtörténjen, ilyenek a
1998. elõtti nappali tagozatos
felsõfokú tanulmányok ideje,
vagy a sorkatonai szolgálat idõ-
tartama, ha az nem a munkavi-
szony ideje alatt volt. A végsõ
kiemelt cél, hogy egy egyezte-
tett, letisztított adatbázis jöjjön
létre, amely azonnal felhasz-
nálható az öregségi nyugdíj
megállapításakor, ezzel idõt
megtakarítva az állampolgárok
érdekét szolgálva.

– A lakóhely szerinti nyug-
díjbiztosítási igazgatóságoktól
az állampolgárok elõször egy
tájékoztató levelet kapnak az
adategyeztetés megkezdésérõl
és az eljárással kapcsolatos tud-
nivalókról. Ezt követõen kül-
dünk egy részletes kimutatást
tartalmazó végzést a szolgálati
idõrõl és 1988. január 1-tõl a
kereseti adatokról, a hivata-
lunk központi elektronikus
rendszerében tárolt, szemé-
lyekre lebontott nyilvántartás
alapján. A végzés kézhezvéte-

– Mi az eljárás menete?

lét követõen leg-
késõbb 90 napon
belül jelezni le-
het, hogy a nyil-
vántartásban sze-
replõ adatokkal
egyetért-e az ál-
lampolgár, vagy
valami esetlege-
sen hiányosan sze-
repel a nyilván-
tartásban. Nagy-
ban segítené az
ügyek intézését
az, ha az érin-
tett állampolgá-
rok részérõl minél
elõbb megtörtén-
ne a jelzés ab-
ban az esetben
is, ha mindent
rendben talál az
ügyfél, mert így
igazgatási szer-
vünk határozat-
tal lezárhatja az
ügyet.

– Mi törté-
nik, ha valaki hiányosságot
tapasztal?

– Mit tesz az igazgatóság,
ha nem érkezik reagálás?

– Akkor az eltérést alátá-
masztó, bizonyító erejû okira-
tok megküldését várjuk, amely
lehet munkakönyv, munka-
szerzõdés, Tb-i kiskönyv, meg-
bízási szerzõdés vagy a beje-
lentési kötelezettséggel nem
érintett idõszakokról lecke-
könyv, katonakönyv. A nõk
kedvezményes nyugdíjának
megállapításához pedig a gyer-
mekre/kekre/ vonatkozó gyer-
mek gondozási (GYED, GYES)
idõszakra vonatkozó adatok
bejegyzésérõl várunk tájékoz-
tatást.

– Ha a 90 nap letelt és az
állampolgár részérõl nem érke-
zett visszajelzés, akkor a hiva-
tal a nyilvántartásban szereplõ
adatok alapján meghozza a
határozatot, melyet megküld
az ügyfél részére. A határozat
egyébként az általános szabá-
lyoknak megfelelõen megfel-
lebbezhetõ, sõt bírósági felül-
vizsgálatnak is helye lehet. Ak-
kor sincs probléma, ha az ügy-
fél az általa hiányolt idõsza-
kokról nem tudja megküldeni
a bizonyító erejû okiratokat,
ilyenkor hivatalunk lefolytatja
a bizonyítási eljárást, pl. be-
szerzi a felsõfokú tanulmá-
nyokról az igazolást, vagy fel-
keresi a foglalkoztatót, iratõr-

zõt és az 1998. elõtti idõszakok
tekintetében helye lehet tanú-
bizonyítási eljárás lefolytatásá-
nak is. A gyorsabb ügyintézés
érdekében idõpont foglalható
a honlapon, valamint levélben
és telefonon. Saját ügyében
mindenki érdeklõdhet call
center-en keresztül, továbbá az
eddig szokásos módon is hi-
vatali idõben, hivatali telefon-
számokon, e-mail-en és postai
úton. A hivatalból indított
adategyeztetési eljárás, ellen-
tétben a kérelemre induló el-
járással, egy hagyományos pa-
pír alapú eljárás, de az eljárás
bármely szakaszában át lehet
térni elektronikus ügyintézés-
re, ehhez azonban ügyfélkapus
hozzáférés szükséges. Ha vala-
ki az elektronikus utat válasz-
totta, megteheti, hogy vissza-
tér a hagyományos ügyinté-
zésre.

– Nem kapnak sem tájé-
koztatót, sem kimutatást azok
az állampolgárok, akik részére
saját jogú nyugdíjat, bármilyen
korhatár elõtti ellátást, vagy
más szolgálati idõ alapján ki-
számított ellátást állapítottak
meg, illetve 2009. december
31-ét követõen szolgálati idõ
elismerési kérelmet nyújtottak
be hivatalunkhoz és az errõl
szóló határozatot kézhez vet-
ték vagy kérelemre indítottak
adategyeztetési eljárást.

– Kik ne várják a postást?

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Dr. Fürediné Kerkai Valéria: – Zala megyé-
ben 14 ezer 157 fõt érint az eljárás.

Közép-Zala



Már november vége óta
zajlik a

ellenõr-
zése az áruházláncokban, be-
vásárlóközpontokban, vásárcsar-
nokokban és piacokon is. A
razzia célja nem más, mint a
Zala megyei fogyasztók érde-
keinek és értékeinek a védel-
me. A részletekrõl

, a

veze-
tõjével beszélgettem.

– A karácsonyi ünnepek
elõtt a butikok, boltok, áruhá-
zak üzletpolitikai szempontok
alapján gyakran felajánlják a
vásárlók számára, hogy azon
termékeket, melyek nem nye-
rik el az ajándékozott személy
tetszését, bizonyos feltételek
mellett (például bontatlan cso-
magolás vagy csomagolás meg-
léte) az üzletek visszaveszik az
ünnepek után is. Azonban
azon termékek visszavétele,
melyek nem rendelkeznek mi-
nõségi kifogással, az üzletek-
nek nem jogszabályi kötele-
zettsége, tehát hibátlan ter-
méket a kereskedõ sem kicse-
rélni, sem visszavenni nem
köteles.

– Ebben az esetben a felté-
teleket az üzlet állapítja meg.
Amennyiben szóban kapunk
az eladóktól erre vonatkozó
tájékoztatást, minden esetben
kérjünk valamilyen írásbeli
igazolást, melynek legegysze-
rûbb módja, hogy a vásárlást

Zala Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõségének

dr. Molnár
Sándorral Zala Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõségének

– Mi az, amire valóban
érdemes odafigyelni a vásár-
lások elõtt, hogy aztán késõbb
érvényesíteni tudjuk esetleges
panaszainkat?

– Mi történik, ha ezt mégis
megteszik?

A karácsonyi vásárlás 12 pontja
– avagy hogyan igazodjunk el a vásárlás útvesztõjében?

igazoló blokk vagy nyugta hát-
oldalára egy aláírás mellé ve-
zettessük fel azt az idõpontot,
amely dátumig az üzlet vissza-
veszi a terméket. A fehérnemû
kivételt képez, hiszen az üz-
letek nagy többsége higiéniai
okokból még ekkor sem veszik
vissza.

– A vásárlói kifogásról jegy-
zõkönyvet kell felvenni, rögzít-
ve a fogyasztó adatait, igényét,
a termékre vonatkozó adato-
kat és a forgalmazó indokolá-
sát. Viszont a kötelezõ jótállás
általában a 10.000 Ft vételár
feletti termékekre vonatkozik
(pl. bútor, óra, számítógép,
fényképezõgép, porszívó, mo-
sógép). Itt emelném ki, hogy
az akciós termékre ugyanazok
a vásárlói jogok érvényesek,
mint a teljes értékû árura,
vagyis 2 évig lehet szavatossági
igénnyel élni.

– A kereskedõ a vásárlók
könyvére tett bejegyzésre 30
napon belül köteles válaszolni.
Amennyiben a vásárló megadja
a nevét és a címét, úgy postai
úton, amennyiben csak egyik
adatát vagy egyiket sem, abban
az esetben pedig elég, ha a
kereskedõ a bejegyzést a vásár-
lók könyvébe, a bejegyzés alatt
válaszolja meg.

– Választása szerint – kija-
vítást vagy kicserélést követel-
het ebben az esetben. Azon-
ban bármelyiket is igényli, az
nem jelenthet indokolatlan
többletköltséget az üzlet szá-

– Mit kell tennünk, ha a
vásárolt termék meghibá-
sodik?

– Mire számíthatunk mi-
után rögzítették a kifogást?

– Ha valóban hibás a ter-
mék, a vásárló azonnali cse-
rét is kérhet?

mára. Így többnyire, ha egy
termék javítható, az üzlet a
javítással fogja rendezni a mi-
nõségi kifogást, mivel annak
során az eredeti állapotot kell
visszaállítani. Amennyiben még-
sem javítható, akkor lehetõség
van a cserére, mely csak azo-
nos márkájú, típusú és para-
méterû termékek esetében
történhet meg.

– Úgy a fogyasztó megfele-
lõ árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a vásárlástól, ekkor
visszakapja a termék teljes
vételárát.

– Valóban, hiszen interne-
tes vásárlás esetén a fogyasztó-
nak a termék átvételétõl számí-
tott 14 napon belül nem kell
megindokolnia, ha eláll a vá-
sárlástól. Ez a jog azonban pél-
dául a CD-k, DVD-k, parfümök,
gyorsan romló élelmiszerek,
egyedi készítésû termékek és
online aukciók esetén nem ér-
vényesíthetõ. Arra is érdemes
odafigyelni, hogy nem minden
„.hu” végzõdéssel rendelkezõ
webáruház mûködik ténylege-
sen hazánk területén. A kül-
földrõl érkezett áru esetében
pedig nagy esély van arra,
hogy nincs magyar nyelvû tá-
jékoztató a csomagban, vagy
a reklamáció nehézségekbe
ütközhet.

– Ha webáruházból ren-
delt, 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerzõdéstõl
akkor is, ha a terméket nem
postán, hanem személyesen
vette át a boltban. A 14 napon
belül történõ elállás során a
termék visszaküldésének költ-
sége rendszerint a vásárlót
terheli, azonban errõl érdemes
tájékozódni a webáruházak
honlapján található Általános
Szerzõdési Feltételekben. Csak
megbízható, nagyobb múlttal
rendelkezõ webáruházból ren-
deljünk, szem elõtt tartva,
hogy évente több ezer inter-
netes áruház jelent csõdöt.

– Mi történik, ha sem kija-
vításra, sem kicserélésre nincs
lehetõség?

– A világhálón gyorsan,
egyszerûen és a földrajzi tá-
volság okozta probléma nél-
kül lehet beszerezni a kívánt
árut. Elõnyei mellett azonban
nem árt, ha az internetes
vásárlás árnyoldalait is is-
merjük, mielõtt elküldjük a
rendelésünket.

– Mire hívná még fel a fo-
gyasztók figyelmét az online
vásárlással kapcsolatban?

– Online vásárlás elõtt te-
hát érdemes akár a vásárlási
feltételeket is kinyomtatni?

– Ha karácsonyi fényfü-
zért szeretnénk vásárolni
akár a boltokban, akár on-
line, mit tartsunk szem
elõtt mielõtt a kosarunkba
tesszük?

– Mit tegyünk, ha még-
sem jutunk dûlõre a hely-
színen fogyasztóvédelmi prob-
lémánkkal kapcsolatban?

– Természetesen igen, sõt a
megvásárolni kívánt termék
adatait tartalmazó oldalt is
mentsük le, így késõbb bizo-
nyíthatjuk, hogy a vásárlás idõ-
pontjában milyen feltételek
voltak érvényben. Érdemes
meggyõzõdni továbbá arról is,
hogy mekkora lesz a szállítás
költsége, mivel sok olyan web-
áruház van, amely viszonylag
alacsony áron kínálja a ter-
méket, viszont drágán szállít!

– Azt kell eldöntetnünk,
hogy ledes vagy hagyományos
izzós égõsorral szeretnénk dí-
szíteni otthonunkat, illetve
hogy beltéri (Indoor) vagy kül-
téri (Outdoor) égõsort sze-
retnénk-e vásárolni, hiszen
ezeket különbözõ jelölésekkel
látják el.

– Akkor ne késlekedjünk,
és lépjünk kapcsolatba a Zala
Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõsé-
gével, akár személyesen a
8900, Zalaegerszeg, Göcseji út
24. alatt, vagy telefonon a
92/510-530-as számon.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Dr. Molnár Sándor
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Ragadós példa...

– Nekünk is össze kellene ütnünk egy Facebook-oldalt!
Mondjuk „Egymillióan a fröccsárak csökkentéséért”
címmel...
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Dr. Jáni János
Gellénházán

2014. októ-
ber 30-án több-
féle vallást képviselõ meghí-
vott vendég: ismerõs, rokon,
valamint a szép számmal meg-
jelent közönség elõtt – színvo-
nalas, vidám dalos betétekkel,
néhol szívfacsaró versfelolva-
sásokkal tarkítva – mutatta be
legújabb, evangélikus egyházi
személyek (7 mûvészember -
író - költõ - lelkész, köztük egy
hölggyel: Sántha Károly, Kutas
Kálmán, Jakus Imre, Sümegi
István, Sárkány András Tibor,
Deméné Smidéliusz Katalin,
Fabiny Tamás) irodalmi mû-
veit, valamint életrajzait felvo-
nultató, a Luther Kiadó gon-
dozásában napvilágot látott
antológiáját.

Meghívott vendégként, ol-
vasva a könyvet, valamint hall-
gatva és látva az író lelkes, fá-
radhatatlan, szinte apró részle-
teket is elénk táró, képes pre-
zentáció keretében tartott, ma-
gával ragadó könyvbemutató-
ját, azt gondolom, dr. Jáni Já-
nos hatalmas volumenû mun-
kájára – végsõ, de nem utolsó
sorban magára az íróra – mél-

Ökumenikus író-olvasó találkozó Gellénházán
Dr. Jáni János új kötete

tán lehet büszke az evangé-
likus hitközség és Gellénháza
egyaránt.

A „Kettõs elhivatottsággal”
címet viselõ rendhagyó antoló-
giáról (amelybõl megannyi re-
mek író és alkotás mellett kü-
lön szeretném kiemelni a több
nézõpontból is személyes ked-
vencemmé vált Kutas Kálmán:
Próféta címû versét)

evangélikus püspök
így ír:

„A Dél-Dunántúl legkevés-
bé evangélikus területén, a so-
mogyi és a zalai szórványvidé-
ken hosszabb-rövidebb ideig
szolgálatban állt evangélikus
lelkészek irodalmi munkáiból
összeállított gyûjtemény igazi
kincsestár. Ez a vidék nem
büszkélkedhet híres-neves in-
tézményekkel, patinás evan-
gélikus épületekkel, ugyanak-
kor mint lelki végvár, az érté-
kes lutheránus hit õrzésében a
hátországnak is erõt adhat és
példává lehet.

A sokoldalú válogatás kü-
lönbözõ korokban élõ, más-
más stílusban író lelkészek al-
kotásain keresztül egy külön-

Szeme-
rei János

leges világot tár fel. Bepillan-
tást kapunk hitünk titkaiba,
egyházi életünkbe, de olyan

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

ajtók is kinyílnak általa, ahová
nem láthat be mindenki. Ki-
tárulnak a parókiaajtók, belát-
hatunk lelkészek magánéle-
tébe, legszemélyesebb családi
programjaikba, kapcsolataik-
ba, sõt, a mûveiken keresztül
még a lelkükbe is.

Persze nem kívánhatok
mást, mint azt, hogy még en-
nél is többet fedezhessen fel
az olvasó. Õt, aki ott áll a hívás
és a küldés, de a szó és a
mûvészet mögött is. Ott van
rejtetten, de valóságosan a
kettõs elhivatottságban álló és
e válogatásban megnyilatkozó
lelkészek mögött is. Az élõ
Krisztus ragyogjon fel szá-
munkra e gyûjtemény szöve-
gein keresztül.”

Forrás:
gellenhazai-megallo.blogspot.hu

Szép számmal vettek részt az író-olvasó találkozón.

Dr. Jáni János

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A

névadó-
jára emlékezve ünnepi elnök-
ségi ülést tartott.

elnök tájé-
koztatása szerint feladataikat
idõarányosan teljesítették no-
vember közepéig. A közössé-
gi csoportok támogatását je-
lentõ elõadások ebben az év-
ben is lezajlottak már. Emel-
lett számos rendhagyó órát
tartottak általános és közép-
iskolákban. 2014-ben is meg-
rendezték az Öveges József
levelezõs versenyt.

ügyvezetõ
igazgató a mûködés pénzügyi
alapjait megteremtõ szakkép-
zésrõl tájékoztatta a tagságot.
Elmondása szerint eredmé-
nyes gazdasági évet zárnak. A
felnõttképzésben 704 fõ vett
részt, az OKJ-es képzéseken
422 fõ kapott szakképesítést.
Újdonságként munkanélkü-
liek részére Keszthelyen
uszodamester, Nagykanizsán
kerti munkás képzést szer-
veztek. A tanórán kívüli fog-
lalkozások Zala megyében
TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. pro-

zalaegerszegi TIT Öve-

ges József Ismeretterjesztõ és

Szakképzõ Egyesület

Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

jektben 647 óvodásnak és
iskolásnak kínáltak különféle
programokat a megyében. Az
egyesület megújította felnõtt-
képzési engedélyét, s ez ga-
rantálja, hogy a jövõben is
eredményesen végezhessék
ezt a tevékenységet.

A rendezvényen köszön-
tötték . A 15
éves festõmûvész fiút a kor-
társ hazai és nemzetközi
gyermek- és ifjúsági képzõ-
mûvészeti élet különleges
képviselõjének tartják szá-
mon, és akit az egyesület ja-
vaslatával terjesztettek fel a
2015-ös Junior Príma díjra.

Az ünnepi ülésen elis-
merések átadására is sor ke-
rült. Kiváló Ismeretterjeszté-
sért társulati kitüntetést

, a TIT
Aranykoszorús Jelvény díjat

ítélték oda.
Az Ismeretterjesztõ Mun-
káért - Öveges József Emlék-
plakettet a

érdemelte ki.
és

Elnökség Dicsérõ Ok--
levél elismerésben részesült.

Vollein Ferencet

dr.

Szinku Mihálynak

Szemes Bélának

letenyei Fáklya

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Dr. Balogh Im-

re, Jánoki Lajos Kovács Fe-

rencné

Elnökségi ülés a TIT-nél
Elismeréseket adtak át

A kitüntetettek Bánfalvi Péterrel és Rózsás Csabával.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Almafajták:

Fuji, Braeburn, Golden, Gála Galaxy

Alma: 129 Ft/kg

Mandarin: 249 Ft/kg

Alma- és mandarinvásár

Érdeklõdni: 93/360-304

Kilimáni Hûtõház!

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Négyesmentes állományból,

25-30 kg-os

eladók.

süldõk

Ár: 700 Ft/kg.


