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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

A szénsavas üdítõk és gyü-
mölcslevek után ásványvizei-
nek exportját is elindítja a

. A
cég az elmúlt hónapokban 700
millió forintból - amelybõl 210
millió forint uniós támogatás
volt – bõvítette

Coca-Cola Magyarország

zalaszentgróti
ásványvíz-palackozóját, Bist-

Ásványvíz-export Zalaszentgrótról

ra

Szijjártó Péter

Nikos Kalaitzida-
kis

néven pedig egy teljesen új,
kizárólag export piacra szánt
terméket fejlesztett ki.

A beruházást – az ásvány-
víz-palackozás elindításával –

, külügyi és kül-
gazdasági ügyekért felelõs ál-
lamtitkár és

, a Coca-Cola HBC Magyar-

ország Kft. ügyvezetõje avatta
fel február 3-án.

– A nagy nemzetközi válla-
latokkal kötött stratégiai meg-
állapodások jelentõsen növelik
a magyar exportot és ezen ke-
resztül a magyar gazdaság tel-
jesítményét – közölte Szijjártó
Péter államtitkár.

– Az elmúlt két évben a
Coca-Cola Magyarország ex-
portárbevétele megduplázódott,
8 milliárd forintról 18 milliárd-
ra nõtt. Büszkén mondhatjuk,
hogy dunaharaszti és zala-
szentgróti üzemeink ma már
Európa 22 országának piacait
látják el – emelte ki Nikos
Kalaitzidakis ügyvezetõ.

A 4,5 millió lakosú horvát
piacra szánt Bistra ásványvíz-
bõl a tervek szerint 6 mil-
lió liter készül az idén, amely-

nek köszönhetõen megköze-
lítõleg duplájára bõvül a tel-
jes hazai ásványvíz-kivitel
mennyisége.

A társaság mostanáig 12
milliárd forintot költött ásvány-
víz-palackozója fejlesztésére. A
NaturAqua – amelyet szintén
Zalaszentgróton palackoznak
– árbevétel alapján ma már a
legnagyobb szereplõ a hazai
ásványvízpiacon, a NaturAqua
Emotion pedig az ízesített ás-
ványvizek kategóriájában a leg-
népszerûbb termékcsalád.

, ország-
gyûlési képviselõ, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke a zalai
kisváros fontos mozzanatának
nevezte a beruházást:

– A zalaszentgróti palacko-
zó összesen 200 embernek
biztosít munkalehetõséget.

Manninger Jenõ

Jobbról Szijjártó Péter, Manninger Jenõ és Nikos Kalaitzidakis.
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A 10/2014. II. 19. BM ren-
delet értelmében sor kerül az
adósságkonszolidációban részt
nem vett önkormányzatok tá-
mogatására.

ország-
gyûlési képviselõ elmondta: a
döntés azért is fontos, mert
azok a települések, amelyek
nem vettek fel hitelt, s nem
részesültek az adósságkonszo-
lidációban, így szintén állami
támogatásban részesülhetnek
a fontos fejlesztéseikhez. Zala
megyében több mint száz te-
lepülés részesül támogatás-
ban, a

összesen 50.
például 181 milliót kap,

de a kisebb településeknek is
jól jönnek a támogatások:
így 6.5,

Manninger Jenõ

2. sz választókerület-
ben Zalaszent-
grót

Nemeshetésnek Ke-

Elismerték a felelõsségteljes gazdálkodást

mendollárnak 10.0 millió fo-
rint jut.

Azok a települések, ame-
lyeknek az állam rendezte tar-
tozását, vagy amelyek ÖNHIKI-
sek, nem részesülhettek ebben
a támogatásban.

Zala megye 2. sz. választó-
kerületében a következõ tele-
pülések kaptak támogatást, el-
ismerve ezzel felelõsségteljes,
takarékos gazdálkodásukat:

Almásháza 1 500 000, Bala-
tongyörök 20 000 000, Bala-
tonmagyaród 6 500 000, Batyk
6 500 000, Bezeréd 2 950 000,
Bókaháza 6 500 000, Búcsú-
szentlászló 10 000 000, Döbrö-
ce 1 500 000, Dötk 1 500 000,
Esztergályhorváti 6 500 000,
Garabonc 10 000 000, Gétye
29 500 000, Gyenesdiás 112
000 000, Hévíz 112 000 000,
Kallósd 15 000 000, Kemend-

ollár 10 000 000, Kilimán 2
950 000, Kisbucsa 6 500 000,
Kisvásárhely 1 500 000, Liget-
falva 1 500 000, Misefa 6 500
000, Nagykapornak 10 000
000, Nagyrada 6 500 000, Ne-
mesbük 10 000 000, Nemehe-
tés 6 500 000, Nemesrádó 6
500 000, Nemessándorháza 2
950 000, Nemesszentandrás 6
500 000, Orosztony 6 500 000,
Pakod 10 000 000, Pötréte 2
950 000, Sénye 1 500 000,
Tekenye 6 500 000, Tilaj 2 950
000, Vállus 2 950 000, Vin-
dornyafok 2 950 000, Vo-
nyarcvashegy 44 000 000,
Vöckönd 1 500 000, Zalaig-
rice 2 950 000, Zalaistvánd 6
500 000, Zalaköveskút 1 500
000, Zalaszentlászló 10 000
000 forint.

Az elmúlt idõszakban nem
volt igazán törzshelye a fiatal-
ságnak . A diákok az
iskolából hazatérve szabadide-
jüket mindig máshol tudták
eltölteni, s olykor éppen, hogy
csak fedett helyen voltak, fû-
tésrõl nem is álmodozhattak.
Az italbolt megszûnésével szep-
tembertõl nagy lehetõséghez
jutottak a fiatalok: az

rendelkezésükre
bocsátotta az épületet. A klub-
helyiség csinosításában a

is segí-
tett, kifestették a termet, a fia-
talok kályhát, az önkormány-
zattól tévét kaptak.

Batykon

ön-
kormányzat

Fog-
lalkoztató ZalA-KAR

Újjáalakult az Ifjúsági Klub Batykon
Az italbolt helyén kaptak otthont

– Régebben a kultúrház-
ban is szoktunk lenni, vagy jó
idõ esetén az artézi kútnál, és
az óvoda udvarán szoktunk
találkozni. Itt már többféle
programot is szerveztünk, idõ-
sebbek, fiatalabbak egyaránt
járnak ide. A fiúk XBOX-ozni
szoktak, és szerveztek a kör-
nyékbelieknek olyan több na-
pos LAN partyt, amikor 15-20
számítógéppel telt meg a te-
rem. A szombat estéket java-
részt itt töltjük. Szeretnénk
visszahozni a programokat a
faluba, így a régi szüreti fel-
vonulások, bálok hangulatát is
– mesélik a lányok.

Az összetartó csoport az év
végén külön ünnepi mûsorral
készült, melyet a falu karácso-
nyi ünnepségén adtak elõ. A
farsangi idõszakban szeretné-
nek bált tartani a klub javára,
hogy tovább bõvíthessék az
épület felszereltségét. A ping-
pong asztal már rendelkezésre
áll, viszont ütõ még nem min-
denkinek jut, s a kocsma egy-
kori tároló helyiségében kon-
ditermet szeretnének kialakí-
tani. A klub alapvetõen pén-
teken 18 és 22 között és szom-
bat-vasárnap 4-4 órát van nyit-
va, ami rugalmasan változtatha-
tó. A fiatalokat

pártfogolja, aki min-
Egyedné Varga

Katalin

denben támogatja a jórészt kö-
zépiskolásokból álló társaságot.

– Ahogy megszûnt a kocs-
ma, úgy jött szóba ez az épület,
és a kultúrház szobájához ké-
pest itt már van vizesblokk is.
Szépen, fokozatosan belakjuk
a helyet, s most már van fûtés,
esténként a házimozi rend-
szeren lehet filmeket nézni. A
falubeliek is segítenek ben-
nünket, így ezt a kanapét és a
két fotelt az egyik hölgytõl
kaptuk. Alapítványunk még
nincs, de elõbb-utóbb szükség
lesz rá, mert az önkormány-
zattól sem kérhetünk mindig –
egészítette ki Katalin.

Pataki Balázs

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

Az Ifjúsági Klub magja.

Manninger Jenõ
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Tekenyén

Egészséghéttel

Sznopek
Veronika

Székely Júlia

dr. Tóth Mária

dr. Györkös Beáta

dr. Varga Tamás

dr. Nyárádi At-
tila

egész évben az
egészségmegõrzés, mozgás je-
gyében zajlanak a programok.
Ezt február 3-7. között egy

koronáztak meg.
A hét órarendjét a zalaszent-
gróti védõnõk segítségével ál-
lították össze. Hétfõn

bûnmegelõzési refe-
rens tartott elõadást a drogok
élettani hatásairól, melyhez il-
lusztrálásként egy vándorkiállí-
tás is érkezett Tekenyére. Ked-
den délelõtt a
legkisebbeket szólította meg a
bölcsõdei Ringató program-
mal, a déli egészséges és táp-
láló cézársaláta után Babaklu-
bot tartottak
közremûködésével. Délután az
Idõsek Klubja tartotta hagyo-
mányos összejövetelét, majd

gyermek-
kardiológus tartott elõadást az
egészséges életmódról. Szer-
dán köz-
remûködésével nõgyógyászati
rákszûrést tartottak, délután
pedig a konyhában mutatták
meg a helyi hölgyek, hogy
miként is lehet egészségesebb
ételeket készíteni. A hét hátra-
lévõ részében

belgyógyász tartott elõ-

Egy hét az egészségmegõrzés jegyében Tekenyén
A lakosságot egész évben programokkal várják

adást, az ifjúság játékos vetél-
kedõn tette próbára magát,
majd tönkölypizzát fogyasztot-
tak. Csütörtökön a hölgyek
egy lelkes csoportja a gerinc-
jóga rejtelmeibe kóstolt bele:

– A keleti jóga olyan tradi-
cionális gyakorlatokat rejt ma-
gában, amelyeket az európaiak
speciálisan alkalmaznak, így az
egyes iskolákban különbözõ
gyakorlatokat sajátítottak el.
Az alkalmazott csoportok nem
az egész kelléktárat használják,
így többek között beszél-
hetünk gerinc, nõi, várandós,
kismama vagy senior jógáról
is. A jóga átmozgatja az izmo-
kat, mellette olyan gyakorlato-
kat végzünk, amik a mentális
helyzeteket is oldják. Az órákat
mindig a csoport összetéte-
léhez alakítjuk, a gerincjóga
bevezetõ gyakorlatai megad-
hatják az alapot a késõbbi
foglalkozásokhoz. Az órákat
légzõgyakorlatokkal kezdjük,
majd meditációs, koncentrá-
ciós résszel folytatjuk, aztán
eljutunk a fizikai gyakorla-
tokig. Egy-egy pozíciót próbá-
lunk minél tovább kitartani,
ami az órák során fejleszthetõ.
Az órákat relaxálással, medi-

tatív légzõgyakorlatokkal zár-
juk. – árulta el
zalaszentgróti védõnõ, aki jó-
gaoktatóként Szentgróton több
alkalommal tart csoportos órá-
kat, és a tekenyei tornának is
várható folytatása.

Az Egészséghét egy 2012-
ben írt Egészségre nevelõ és
szemléletformáló életmód prog-
ramok elnevezésû komplett
TÁMOP pályázat része, mely
közel hétmilliós támogatásból
egy egész éves programso-
rozatra és eszközbeszerzé-
sekre ad lehetõséget. Teke-
nyén több szabadidõs prog-
ramot tartanak évközben, így
például a tájfutóversenyt, a
pogácsafesztivált és a nyári
életmódtábort, melyeket a pá-
lyázat nyújtotta lehetõségekkel
színesebbé, változatosabbá tud-
nak alakítani. A rendezvények
támogatása mellett tárgyi esz-
közök beszerzésére is lehetõ-
ség nyílt: felújították az idõsek
otthonában található konyha-
részt, ahova gáztûzhelyt, hûtõ-
szekrényt, konyhai eszközöket,
a napközibe berendezési tár-
gyakat vásároltak.

– A pályázat lényege a kö-
zösségformálás, ezekbõl az

Túrós Dóra
egy-egy alkalmakból rendsze-
res programok, hagyományok,
összetartó társaságok alakul-
hatnak ki, melynek környezeti
hátterét a pályázat által tudjuk
megalapozni. A projektbe be-
lefoglaltuk a már meglévõ
programjainkat, új elemként
jelentkezett az Egészséghét, s a
hölgyeknek idén nõgyógyásza-
ti szûrést tartottunk, jövõre a
férfiaknak szervezünk proszta-
tavizsgálatot. Ebben az évben
még öt egy-egy napos egész-
ségnapot is tarthatunk, melye-
ket a meglévõ programokhoz
fogunk kapcsolni. A progra-
mok összeállításánál ügyel-
tünk arra, hogy mindenkit
megszólítsunk, hogy minden
korosztály érezze, hogy fontos
az egészség. Célunk, hogy esz-
közt, ötleteket adjunk az embe-
reknek, hogy az itt szerzett
tapasztalatokat otthonaikban
is hasznosítsák – árulta el

, a pályázat
koordinátora.

Tekenyén javában készül-
nek a márciusi nemzeti ünnep-
re. Március 14-én pedig az Idõ-
sek Klubja keretében tartanak
bûnmegelõzési elõadást.

Dé-
zsenyi Melinda

Pataki Balázs

Népszerû volt a gerincjóga, már tervezik a folytatást.
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Az országban elsõként nyílt új típusú kormányablak Hévízen

A legelsõ járási kormányablak avatására február 20-án került sor Hévízen. Balról: dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek, dr. Szabó Erika államtitkár, Rigó Csaba és Papp Gábor polgármester.

Az országban elsõként
nyílt meg az az új típusú

kormányablak, amely már az
okmányirodai feladatok ellátá-
sát is biztosítja. A város koráb-
ban is komoly szerepet vállalt a
közigazgatás át- és a járások
kialakításában, hangsúlyozta

területi köz-
igazgatásért felelõs államtitkár
az átadó ünnepségen.

– Hévíz városa számára fon-
tos, hogy részt vállaljon a jó
állam kialakításában, hiszen az
a rendszer, amit a jelenlegi
kormányzat kitalált és megva-
lósít, minden állampolgár ér-
dekét szolgálja – fogalmazott

polgármester. –
A kormányablak nyújtotta szol-
gáltatásoknak pedig helye van
Hévízen, ahol mostantól a
helybeliek és az idelátogató
kül- és belföldi vendégek egy
helyiségben, egy ablakban, 21.
századi körülmények között
akár több nyelven is el tudják
intézni ügyes-bajos dolgaikat.

Az önkormányzat ennek ér-
dekében, a képviselõ-testület
egyhangú szavazata révén, brut-
tó 60 millió forintból alakí-
totta át a polgármesteri hivatal
alatt lévõ, korábban megvásá-
rolt üzlethelyiséget, 25 millió
forintból pedig megépítették a
Szentlélek templom melletti
parkolót, ami hétvégén a
szentmisére érkezõket, hét köz-
ben pedig a kormányablakban
ügyeiket intézõket szolgálja ki.

A kormány jó állam prog-
ramjának keretében 2011. ja-
nuár 1-jén a megyei jogú váro-

Hé-
vízen

dr. Szabó Erika

Papp Gábor

sokban és megyeszékhelyen
nyíltak meg a kormányabla-
kok, azzal a céllal, hogy ked-
vesen, ügyfélbarát módon, jó
szívvel, szeretettel, ráhango-
lódva az ügyfél problémájára,
adjanak segítséget, idézte fel
dr. Szabó Erika államtitkár. S
mindez annyira jól sikerült,
tette hozzá, hogy 98 százalékos
ügyfél-elégedettséget mértek
ezeken a helyszíneken. Kezdet-
ben még csak 29 ügyet intéz-
tek, ami azóta 150-re nõtt, az új
típusú kormányablakokban pe-
dig, mint amilyen a hévízi is,

már az okmányirodaiakkal együtt
265 ügyet lehet elintézni – a
klasszikus okmányirodai ügyek
mellett például anyasági támo-
gatásokkal kapcsolatok kérelme-
ket, családi pótlék igénylést, ügy-
félkapu nyitást, és lehetséges a
vállalkozói engedéllyel kapcso-
latos ügyintézés is. S az ott dol-
gozók emellett általános tájékoz-
tatást és iránymutatást is tud-
nak adni az oda betérõknek, ak-
kor is, ha adott témában nem a
kormányablak a kompetens.

– A cél grandiózus: azt ter-
vezzük, hogy minden járás-

székhelyen és minden olyan
településen, ahol most okmány-
iroda mûködik, kormányablak
nyílik, országosan nagyjából
300, s ezekben már nem 265,
hanem több mint 2000 ügyet
lehet majd egy helyen intézni
– hangsúlyozta dr. Szabó Erika,
hozzátéve: köszönet illeti Papp
Gábort és a képviselõ-testüle-
tet, amiért az országban egye-
dülálló módon önkormányzati
forrásból alakították ki a kor-
mányablakot, ráadásul elsõ-
ként, ami azt bizonyítja: fele-
lõsséget éreznek a Hévízen és
a környezõ településen élõ
polgárok iránt. A többi telepü-
lésen hazai és uniós forrásból
valósul meg a kialakítás.

Mint kormány-
megbízott elmondta: Zalában
12 új kormányablak nyílik,
ebbõl 8 még idén.

– A hévízi polgárok számá-
ra jó hír, hogy az okmányiroda
nyitva tartását megtriplázva az
új kormányablak minden mun-
kanap 8-tól 20 óráig várja az
ügyfeleket. Ezzel párhuzamo-
san nõtt a gyorsaság és javult a
minõség is, hiszen lehetõség
van az azonnali ügyintézésre,
például rögtön tudunk tulajdo-
ni lapot vagy térképmásolatot
nyomtatni, amire itt Hévízen
és környékén, ahol nagy az in-
gatlanforgalom, komoly igény
mutatkozhat. Emellett egy há-
romnyelvû ügyfélszolgálati kis-
okossal is kedveskedünk az
ügyfeleknek, ami segíti az el-
igazodást – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

Rigó Csaba
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program

kínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

ERDÉLYI körutazás (félpanzió)

DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)

VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)

MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve

BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete

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

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

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

Máj.16-18. 43.900,-Ft/fõ

Máj.23-25. 45.900,-Ft/fõ

Máj.27-Jún.1. 68.900,-Ft/fõ

Jún.6-8.(Pünkösd) 32.900,-Ft/fõ

Jún.7-9. (Pünkösd) 44.500,-Ft/fõ

Jún.7-11.(Pünkösd) 82.900,-Ft/fõ

Jún.25-29. 79.900,-Ft/fõ

Júl.1-5. 55.900,-Ft/fõ

Júl.2-12. 239.900,-Ft/fõ

Júl.15-19. 81.500,-Ft/fõ

A
a megyei területfejlesztést és
területi tervezést támogató ki-
emelt projektje keretében

tartott konfe-
renciát minap.

A program törekvése elsõ-
sorban az, hogy támogassa a
megyei önkormányzati, vala-
mint a Balaton Fejlesztési Ta-
nács kapcsolódó terveinek si-
kerét – derült ki a szakmai
program elõadásaiból. Elõsegí-
tik a megyei és térségi terve-
zési dokumentumok társadal-
mi megismertetését, továbbá
szakmai tapasztalatcseréket és
egyeztetéseket tesznek lehetõ-
vé az abban résztvevõk számára.

A programiroda ismerteté-
se alapján 21 megyei projektet
támogatnak, összesen 500 mil-
lió forintból, többek között a

és
további partnerek bevonásával.

A konferenciát
, a

elnöke nyitotta meg, aki elõ-
adásában mindenekelõtt be-
mutatta a megye intézmény-
fenntartói szerepének módosí-
tását, ami a térségfejlesztési
teendõk ellátására irányul 2012.
január elseje óta. Véleménye
szerint az új feladat sem ke-
vésbé létfontosságú, mint a
megye korábbi „profilja”, hi-
szen ugyan a területfejlesztési
törekvések azonnal nem látvá-
nyosak – sok esetben éveket
vagy évtizedeket vesz igénybe
egy-egy projekt befejezése –,
de a területi illetékességet és
hatáskört nézve Zalára sokkal
kedvezõbb, mint a számos
szempontból hátrányosnak ne-
vezhetõ a néhány éven át
fennálló, regionális felosztás.

Manninger Jenõ prezentá-
cióját hallgatva a résztvevõk
megtudhatták, hogy az elmúlt
2 évet tekintve a megyei jogú
városokban és a nagyobb váro-
sokban, valamint azok környé-

Széchenyi Programiroda

Za-
laszentgróton

Lechner Lajos Tudásközpont

Manninger
Jenõ Zala Megyei Közgyûlés

Csökkenõ munkanélküliség és munkahelyteremtõ tervek Zalában
kén a népességszám egyre
emelkedõ tendenciát mutat
Zalában, míg a kisebb falvak-
ban és községekben – az or-
szágos átlagnak megfelelõen –
csökken a letelepedõk és a
helyben maradók száma. Gö-
csej vidékén a legrosszabb a
helyzet e tekintetben – tette
hozzá a megyei elnök.

A felmérési adatokból az is
kiderült, hogy ugyancsak a
nagyvárosokban és azok térsé-
gében emelkedett a foglalkoz-
tatási arány, valamint az iskolá-
zottság színvonala is. Míg a
munkanélküliség nem annyira
elkeserítõ, mint több dunán-
túli megyében, az jól látható a
számadatokból, hogy az átla-
gos bruttó kereset jócskán el-
marad az országos átlagtól,
mintegy 52.000 Ft-tal, a jellem-
zõen bruttó 170 ezer forint
körüli fizetésekkel.

Manninger Jenõ kihangsú-
lyozta: a foglalkoztatással, vala-
mint a munkaerõpiaci hely-
zettel kapcsolatban a felméré-
sekkel és az elemzésekkel óva-
tosan kell bánni, hiszen a GE
Lighting kivonulása, továbbá a
Flextronics tömeges elbocsátá-
sa jelentõsen befolyásolja az
adott periódus adatait.

a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központjának vezetõje a
munkaerõpiac jelenlegi hely-
zetérõl is szólt a megjelentek-
nek. A legutóbbi adatok sze-
rint a megyében mintegy 20
százalékkal csökkent a nyilván-
tartott álláskeresõk száma. Je-
lenleg valamivel több, mint 13
000 munkát keresõ személyt
tartanak nyilván, ami 4 000
fõvel kevesebb, mint egy évvel
korábban volt.

A térségek többségében
több mint 10 százalékkal keve-
sebb álláskeresõt regisztráltak,
mint egy esztendõvel azt meg-
elõzõen, és

Borsos József,

Zalaszentgrót Le-

tenye

Keszthelyen
környékén

térségében pedig a csök-
kenés mértéke majdnem 30
százalékos volt.

A munkanélküliségi ráta
2013 decemberében 10,5 szá-
zalék volt a Zalában, míg 2012-
ben, ugyancsak decemberben
12,5 százalék volt a mutató ér-
téke. Az álláskeresõk számának
csökkenésével párhuzamosan
mérséklõdtek a területek kö-
zötti eltérések is; a legalacso-
nyabb, 9 százalék a munkanél-
küliek aránya és

, a legmagasabb,
12,2 százalék Letenye térsé-
gében. A 2012-es év utolsó

hónapjában a két térség kö-
zötti különbség meghaladta a
4 százalékpontot – hangzott el
a zalaszentgróti konferencián.

A Széchenyi Programiroda
által szervezett zalaszentgróti
konferencián a

ügyvezetõje a vidékfejlesztési
lehetõségek aktuális kérdései-
rõl tájékoztatta a résztvevõket.

a Zala Megyei
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra megyei elnöke pedig az ag-
rárium foglalkoztatási kérdé-
seirõl tartott elõadást.

Kovács Károly,
„Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft.

Süle Katalin,

Odonics Zsuppán Beáta

Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke a megye
gazdasági mutatóit ismertette.
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Brüsszel támadja a szabad pálinkafõzést

– Eddig csak az asszony gyapált a kisüsti-projektem
miatt, most már ezek az uniós nyikhajok is elirigylik tõlünk
a kis lélekmelegítõt!...
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Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

„Hattyúk tava” Zalabéren

Fotó: Pataki BalázsFotó: Pataki Balázs

Hattyúk úszkálnak a zalabéri Zala-réten lévõ ideiglenes tóban.

Zalabérben

Celodin Nonprofit
Kft. Emberekrõl
az Emberekkel

minden év ele-
jén a településen aktív kö-
zösségi életet ápoló lakosok,
civil szervezetek, intézmények
képviselõi összegyûlnek, és
kialakítják az éves esemény-
naptárat. A tervezetet az ön-
kormányzat már évek óta
kiadvány formájában is eljut-
tatja lakosság felé, e törek-
vésüket a

2010-ben az
díjban része-

sítette.
– Az éves programok fõ

gerincét a hagyományos nagy-
rendezvények adják, ilyen pél-
dául az öt településsel közös,
Szent Antal napjához közeli
kápolnai búcsú. A programot
mostani tervek szerint idén
június 21-én tartjuk, melynél
igazodnunk kellett a pünkösd-
höz, iskolai ballagáshoz, bér-

Elkészült a zalabéri programok tervezete

máláshoz is. Másik nagyren-
dezvény a falunap, amit az au-
gusztus-szeptemberi idõszakra
szoktunk elhelyezni, és szep-
temberben 6-án tartjuk. Har-
madik nagyobb programun-
kat, a Népi értékek õrzõinek
találkozóját november 8-ára
tervezzük – árulta el

polgármester.
A tavaszi hónapokban több

olyan program is lesz, amit
településen kívülálló szerveze-
tek valósítanak meg Zalabér-
ben. Egyik ilyen esemény lesz
március 13-án a

7. osztályo-
soknak szóló tananyag fej-
lesztési programjának nyitó-
konferenciája, melyen a helyi
természeti történelmi, kultu-
rális és épített értékeket mu-
tatják be a környékbelieknek.
A családos

Zsuppán
József

Zala Termál-
völgye Egyesület

Zalai Hazatérõk

pályázatának keretében négy
rendezvény kerül Zalabérbe,
melyeket a több éve mûködõ
Teaház program keretében
tartanak a község intézmé-
nyeiben a családoknak. „Az ér-
téket választjuk” c. KEOP prog-
ram során április elején gyü-
mölcsészeti tanácsokkal, meg-
újuló energiaforrások ismere-
teivel gazdagodnak az érdek-
lõdõk. A költészet napjáról
megemlékezve késõ tavasszal a

és

országgyûlési képviselõ véd-
nöksége alatt emléktáblát állít
a település szülöttének,

irodalomtörténésznek.
A híres zalabéri szülöttekrõl a
jövõben is meg kívánnak em-
lékezni a Hõsök Parkjában. A

program kere-
tében az elsõ világháború 100
éves évfordulójáról emlékez-
nek meg a helyi intézmények,
civil szervezetek. A nap máso-
dik felében tartják majd a
hagyományos Gyermeknapot,
ahol köszöntik a település új-
szülött lakosait is. Júliusban a

programra ké-

Zala Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága a Zala Megyei
Közgyûlés, Manninger Jenõ

Huszti
József

Hõsök Napja

Puszika-Oszika

szül a környék apraja-nagyja, a
nagy sikerû csónaktúrát idén
26-án rendezik. Az augusztus a

a ze-
nei estek jegyében telt tavaly, a
szokás idén is folytatódik, me-
lyen az augusztus 20-i héten a
helyi fiatalok is bemutatkoz-
nak. Szeptemberben a hagyo-
mányoknak megfelelõen meg-
tartják a ,
decemberben a

szervezésében
szerveznek.

Természetesen a népszerû
települési túrák sem maradnak
el, melyekbõl minden hónapra
jut majd egy. Márciusban a
környéket járják be a túrázók,
nyáron a Balaton-partra ter-
veznek levendula-túrát, július-
ban éjszakai túra lesz, és az év
végén karácsony utáni kaló-
riaégetõ barangolást szervez-
nek. A rendezvények finan-
szírozásából az önkormányzat
is szerves részt vállal, de sok
programot maguk a szervezõk
és támogatók valósítanak meg.
A felsorolt programokon kívül
nyilvánosak a helyi intézmé-
nyek rendezvényei is.

Szent Antal Fogadóban

lengyel emléknapot
Lépcsõs Teát-

rum Színjátszó
Találkozót

Pataki Balázs

Egyik legfontosabb program a falunap, ami minden évben sok
látogatót vonz.
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2012-tõl ismét helyben, a
falujukban járhatnak óvodába

kicsiny polgá-
rai. Öt év Csipkerózsika álom
után, az önkormányzat dönté-
sének, no és a megfelelõ gyer-
meklétszámnak köszönhetõen
lehetõvé vált az óvoda újraszer-
vezése és újbóli megnyitása. A

egy vegyes
csoporttal kezdte meg a mû-
ködését.

a lelkes,
agilis vezetõ óvónõ, kolléganõ-
jével és

dajkával
együttmûködve, jó csapatot
alkotva, kollegiális légkörben
végzik munkájukat, ami a 16
kisgyerek kiegyensúlyozott, jó
hangulatú foglalkozásain is
tükrözõdik.

– Amikor pályázat útján ide
kerültem, kevés játék, csupasz
falak, régi, felnõtt méretû búto-
rok fogadtak – kezdi a fiatal
óvodavezetõ, aki a Békés me-
gyei Szarvasról került ide, a du-
nántúli községbe, s a „fecske-
házban” telepedett le családjával.

– Az önkormányzat és a
szülõk, valamint a község lakói
minden segítséget megadtak az
óvoda indításához, fejlesztésé-
hez. A helyiek partnerek voltak

Zalaszentlászló

„Kerekerdõ Óvoda”

Hodálik Brigitta,

Németh Bélánéval
Sztachó Róbertné

Jó döntésnek bizonyult
Ismét van óvoda Zalaszentlászlón

a gyermekintézmény folyama-
tos korszerûsítésében, dekorá-
lásában is. A Zalai Hazatérõk
Egyesülete festéket vásárolt a
faliképekhez és sokat segít a
rendezvényekre történõ anyagi
forrás elõteremtésében. Az anyu-
kák, apukák mellett fiatalok is
lelkesen vesznek részt a ren-
dezvényeink elõkészítésében
és lebonyolításában. A farsangi
mûsorokról is õk gondoskod-
tak. A polgárõrök papírgyûjtés-
sel segítettek. Jótékonysági bá-
lokból, a faluban rendszeresen
rendezett bolhapiacok egyiké-
nek bevételébõl, vasgyûjtésbõl
is került az óvoda fejlesztésére.
Karácsonyra kicseréltük a bú-
torok felét – folytatja az ambi-
ciózus pedagógus. Brigitta óvó-
nõ nem gyõzi sorolni a megva-
lósult és tervezett változásokat:

– A múlt szombaton rende-
zett farsangi bál bevételébõl
bordásfalakat vásárolunk és jut
majd az udvar parkosítására is.
A kültéri játékok telepítését az
önkormányzat vállalta.

– Van-e kiemelt, célirányos
foglalkoztatás?

– A helyi pedagógiai prog-
ramunkban komoly hangsúlyt
fektetünk a mozgásra, többek
közt a mindennapi testnevelés-

re is. Januártól gyógytestnevelõ
jár a gyerekekhez heti két al-
kalommal, ami a régióban ki-
emelkedõ többlet, ugyanis tu-
domásunk szerint ez a lehetõ-
ség csak Hévízen biztosított a
legközelebb. Óvodánk a zenei
nevelésben is büszkélkedhet
egyedi hozzáadott értékkel.
Csütörtökönként jár hozzánk
Bakos Zsuzsa, a helyi népdalkör
vezetõje un. „Manómuzsikát”
tartani teljesen ingyenesen az
ovisaink számára. Ez attól egé-
szen különleges, hogy – az ovis
énekes, körjátékos foglalkozá-
sok mellett – Zsuzsa a citerától
kezdve mindenféle hangszerrel
megismerteti a gyerekeket,
játszik nekik rajtuk és igazi
zenetanár módjára un. zenei
hallást fejlesztõ foglalkozásokat
tart. Az egészséges étkezésrõl
az épületben mellettünk lévõ
konyha gondoskodik. Mivel az
ételt nem kell szállítani, azon-
nal, frissen kerül minden a
gyerekek asztalára. Falusi kör-
nyezetünk adottságait kihasz-
nálva az állattartásról, gyümöl-
csök, zöldségek termesztésérõl
is képet kapnak az óvodások,
azaz, honnan, hogyan kerül a
hús, a fõzelék, a gyümölcs az
asztalra. Kirándulásaink célja
elsõsorban a tartalmas közös-
ségi együttlét, ezért a kiruc-
canásokat a szülõk bevonásával
szervezzük.

A továbbiakban érdekesség-
ként említi az óvónõ, hogy
mennyire kevés a hiányzás az
óvodában. A gyerkõcök egysze-
rûen alig betegek. A kicsik
egészségének megõrzése érde-
kében még egy érdekes tervet,
rendhagyó projektet ötlött ki
Brigitta, ami egyelõre az in-
tézmény titka.

Az önkormányzati vezetõk,
óvodai dolgozók vélekedésével
egybevágóan nyilatkoznak a
szülõk is.

– Adél egyszerûen nem
akar haza jönni az óvodából –
mondja elégedetten a Faluház-
ban dolgozó Busznyákné Ani-
kó, akinek négy és fél éves
kislánya jár a helyi oviba.

– Nekem a tárgyi feltételek
kevésbé fontosak, mint a jó lég-
kör, a gyerek harmonikus fej-

lõdése. Úgy látom, hogy a vi-
szonylag kis gyermeklétszám és
a jó kapcsolat miatt könnyen
mozgósíthatók a szülõk, akik
legutóbb pl. a farsangi gyerek-
mûsor megbeszélésére is hiány-
talanul eljöttek.

Munkatársa,
csecsemõ és kisgyermek

gondozó végzettségû, aki idõn-
ként kisegítõ dajkaként tevé-
kenykedik, szintén nagyon lel-
kesen beszél az óvodai „szemlé-
letváltásról”.

– Nyitottabb, „szülõközelibb”
az intézmény, és az ovi a ko-
rábbiaknál szervesebb része
lett a falunak. Sokszor tapasz-
taltam, hogy a szülõk, ha ko-
rábban jönnek a gyerekükért,
ledobják a cipõjüket és gyakran
az óvoda koraesti zárásáig be-
ülnek játszani a csemetéjükkel.

A 6 éves kis
óvodásként két évig Kehidára
„ingázott”, míg meg nem nyílt a
helyi ovi. Édesanyja,

az óvónõkkel történõ
napi szintû konzultálás lehe-
tõségét és az utazásmentessé-
get tartja a lakóhelyi óvoda
legnagyobb elõnyének.

– A kehidai óvoda havi fo-
gadóórájára csak a szabadsá-
gom terhére tudtam elmenni.
Nem voltam ennyire része a
fiam életének, mint itt. Magam
megyek a gyerekért és akár
minden nap találkozhatom az
óvónõkkel, dadával, frissen ér-
tesülök a napi történésekrõl –
állítja Szilvia.

A Zalaszentlászlói Kereker-
dõ Óvoda 25 gyereket tud fo-
gadni, akár vidékrõl, a környe-
zõ településekrõl is. Várható,
hogy a „Kerekerdõ” ez év szep-
temberétõl – igény, azaz meg-
felelõ létszám esetén – óvoda-
bölcsõdévé alakul. A kiszélese-
dõ profilú intézmény várja a 2.
életévüket betöltõ kisgyer-
mekeket is. A beiratkozás fo-
lyamatos, de 2014. március 20-
21-én van két kijelölt idõpont,
amikor mintegy nyílt napon,
körül lehet nézni az intéz-
ményben. Az érdeklõdõ szü-
lõk addig is tájékozódhatnak a
www.kerekerdoovoda.com hon-
lapon.

Gedeon Elisa-
beth

Katona Márk

Szalay
Szilvia

(bé)

Jól érzik magukat a kicsinyek a zalaszentlászlói óvodában.
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A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.

A megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:Szentgrót és Vidéke

Az ügysegédek mûködése körzetünkben

Zalaszentlászló Kossuth Lajos utca 18. kedd 14.15 - 16:00 Deliné Ódor Mária
Zalabér Rákóczi u. 2. szerda 8:00-10:00 Lisztesné Dadai Andrea
Zalavég Béke u. 6. szerda 10:30 - 11:30 Lisztesné Dadai Andrea
Batyk Fõ u. 11. szerda 11:45 - 12:4 Lisztesné Dadai Andrea
Türje Szabadság tér 9. szerda 13.00 - 16.00 Lisztesné Dadai Andrea
Sümegcsehi Petõfi u. 1. kedd 8:20 - 9:30 Makrai Imréné
Döbröce Hegyi u. 1. kedd 9:40 - 10:10 Makrai Imréné
Nagygörbõ Petõfi u. 43. kedd 10:20 - 10:50 Makrai Imréné
Kisgörbõ Arany J u. 8. kedd 11:00 - 11:45 Makrai Imréné
Pakod Csány L. u. 2. szerda 8:20 - 9:50 Makrai Imréné
Kehidakustány Dózsa Gy. u. 7. kedd 12:45 - 14.00 Deliné Ódor Mária
Tekenye Hunyadi u. 17. kedd 8.00 - 9.00 Sabjanics Györgyné
Óhid Petõfi u. 3. csütörtök 8:20 - 10.00 Sabjanics Györgyné
Mihályfa Kossuth u. 57. csütörtök 10:10 - 11.00 Sabjanics Györgyné
Szalapa Fõ u.49. csütörtök 11.10 - 12.00 Sabjanics Györgyné

település cím ügyfélfogadási nap idõ ügysegéd neve

Sümegcsehi

Newman templomra
népdalkörre

sportkörre

„Fazekas József
Általános Iskola és Óvoda
Mûködéséért Közalapítvány”

Gál János

Novák Ferencné

községben gyak-
ran találkozunk olyan civil és
önkormányzati kezdeményezé-
sekkel, amelyek a szokványos
kereteket – helyi szorgalom-
mal és áldozatvállalással – ki-
egészítve teljesebb és célsze-
rûbb eredmény elérésére tö-
rekszenek. Elegendõ talán a
kiemelkedõen teljesítõ iskolá-
ra és óvodára, a világelsõ

, az elis-
mert , vagy a jól
menedzselt utalni.

Most a tizenhét éves múltra
visszatekintõ

hívta fel magára a figyelmet.
Nagy fába vágták a fejszéjüket
akkor, amikor tavaly augusz-
tusban megpályázták a Zala
Termálvölgye Leader Helyi Ak-
ciócsoport Helyi Vidékfejlesz-
tési Stratégiájában megjelölt 6.
számú intézkedést, nevezete-
sen „Fecskeházak létrehozásá-
nak támogatása” megnevezésû
pénzügyi forrást. (Az un. „fecs-
keház” olyan kedvezményes
lakhatási lehetõség, amely a
fiatalok letelepedését segíti.)

Az alapítvány elsõ elnöke
1997-tõl 2005-ig
volt, azóta kuratóriumi tag.

nyugdíjas

Fecskeház Sümegcsehiben
tanítónõ az utóbbi 9 évben töl-
ti be az elnöki posztot. Tõlük
érdeklõdtünk a 2013. novem-
ber 20-án elnyert pályázatról.

– Alapítványunk eddigi leg-
nagyobb projektje a fecskeház
program. A maximálisan elér-
hetõ 10 millió Ft támogatásból
két, jól felszerelt lakást kívá-
nunk kialakítani egy önkor-
mányzati tulajdonú, kihaszná-
latlan épületben. A falu ková-
csának régi háza, ami késõbb
jó ideig szolgálati lakás is volt,
egy 40 nm-es és egy 52 nm-es
lakás kialakítására alkalmas –
mondta el Gál János.

S hogy miért az alapítvány
vette szárnyai alá a fecskeház
létesítés ügyét, arra is komoly
okuk volt.

– Nonprofit szervezetként
100%-os bruttó támogatást ka-
punk, tehát az ÁFA nem terhel
bennünket. Ha az önkormány-
zat pályázott volna, akkor ma a
27 % ÁFÁ-t is saját erõbõl kel-
lene biztosítani, vagy a beruhá-
zási keret csökkenne – muta-
tott egy lényeges elõnyre No-
vák Ferencé Magdika, hozzá-
téve, hogy elnöki tisztjét már
csak a fecskeház megvalósulá-
sáig kívánja megtartani.

A község polgármestere és
elöljárói, az alapítvány vezetõi

gondosan mérlegelték az anya-
gi lehetõségeiket, áttekintették
a szigorú számviteli és adózási
szabályokat, a finanszírozás
módozatait. Nyilvánvalóvá vált,
hogy a munkálatok megkezdé-
séhez (pl. a tervek elkészítésé-
hez, az engedélyek beszerzésé-
hez, az elsõ munkafolyamatok
megindításához stb.) saját for-
rásokra van szükség, ugyanis
az elnyert pályázati pénzeket
csak a létesítmények megvaló-
sulása után lehet felhasználni.
Összefogtak tehát a sümegcse-
hiek és társadalmi munkával,
ócskavas gyûjtésével, az ala-
pítvány támogatásával elõte-
remtették a szükséges anyagia-
kat. Ott jártunkkor a legfon-
tosabb épületgépészeti mun-
kák (pl. elektromos és víz-, csa-

torna csövezések) igen elõre-
haladott állapotban voltak és
egyes, új válaszfalak is álltak.
Az épülethez kapcsolódó bon-
tási munkákat – amit a pályá-
zat nem támogat – a Start mun-
kaprogram keretében oldották
meg. polgármes-
ter elmondta, hogy a külsõ
közmûvek megépítését, a kerí-
tés és az udvar rendbe ho-
zatalát ugyancsak az önkor-
mányzat vállalja.

Mostanában az idõjárás is
kegyeibe fogadta a kivitele-
zõket. Minden remény meg-
van arra, hogy az áprilisi 30-i
határidõig az átalakítási, épí-
tési mûveletek befejezõdnek
és a két új otthon beköltöz-
hetõ lesz.

Farkas Zsolt

(volant)

Április harmincadika a határidõ.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdõdött a kehidakustányi szennyvíztisztító telep
bõvítõ beruházása, amely révén a szennyvíztisztító
kapacitás napi 350 m -rõl 532-re nõ. A fejlesztés meg-
oldást jelent Kehidakustány, Zalaszentlászló és Vindor-
nyaszõlõs települések szennyvízkezelési problémáira,
és biztosítja az ingatlanfejlesztõk által jelzett, illetve
már megvalósítás alatt lévõ beruházásoknál jelentkezõ
tisztítási igények kiszolgálását. A projekt az Európai
Unió 383,7 millió forintos támogatásával valósul meg
2015 májusára.

3

A projekt megvalósításának szükségessége jogszabályi elõíráson
alapul, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren-
delet értelmében a projekt által érintett településeken a települési
szennyvizek közmûves elvezetését és biológiai tisztítását leg-
késõbb 2015. december 31-ig meg kell oldani. A településeken
kiépített mintegy 75 %-os csatornázási lefedettséggel is a kor-
mányrendeletben engedélyezett szennyvízterhelést meghaladó
terhelések várhatók.

Napjainkra a meglévõ szennyvíztisztító rendszer oly mértékben
túlterheltté vált, ami már veszélyezteti a megfelelõ mûködtetését,
ezért a kiemelt vízminõségi kategóriába tartozó Zala folyó vé-
delme érdekében sürgetõen szükséges a meglévõ tisztító rendszer
bõvítése és technológiai hatékonyságának növelése.

Továbbá a települések gazdasági fejlõdésének is gátat szab a
kommunális szennyvíztisztítás kapacitásának hiánya, hiszen a
többletkapacitás nélkül új ingatlanfejlesztések nem kezdhetõk
meg, illetve a jelenleg folyamatban lévõ beruházások nem helyez-
hetõk üzembe.

A jogszabályi elõírások, illetve a települések gazdasági-társadalmi
fejlõdésének biztosítása érdekében Kehidakustány Község Önkor-
mányzata jelen projekt keretében valósítja meg a szennyvíztelep
bõvítését, valamint a csatornahálózati átemelõk rekonstrukcióját.
A tervezett bõvítést követõen összesen 532 m /nap szennyvíz-
tisztító kapacitás áll majd a települések (Kehidakustány, Zalaszent-
lászló és Vidornyaszõlõs) rendelkezésére a jelenlegi 350 m
helyett. A tisztított szennyvíz minõsége minden tekintetben meg-
felel majd a vonatkozó minõségi elõírásoknak.

A projekt keretében új csatornahálózat nem épül, a beruházás
tehát a lakosok mindennapi életét nem érinti.

A fejlesztés az Európai Unió 82,3 százalékos finanszírozásával,
383, 7 milliós támogatásból és 82,6 millió forint saját forrásból
valósul meg.

3

3

Kehidakustány Község Önkormányzata
Cím: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.
Telefon: +36 (83) 534-003
E-mail: info@kehidakustany.hu
Honlap: www.kehidakustany.hu

INDUL A KEHIDAKUSTÁNYI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BÕVÍTÉSE
2014. február 4.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Kitûnõen sikerült a
idei farsangi ren-

dezvénye, amire február 7-én
került sor a település oktatási
intézményében.

A diákok az alkalomhoz illõ
mûsorral készültek, amiket az-
tán értékeltek is.

Az alsósok gyõztes csoport-
ja, a negyedikesek „asszonykó-
rusa” a ZI ZI Labort idézte fel.

zala-
csányi iskola

Vidám iskolai farsang Zalacsányban

A felsõsök elsõ helyezett
csoportja (a hetedikesek) a
„Moszkva” címû produkciót
mutatta be nagy sikerrel.

– Idei farsangunk fergete-
gesre sikerült! Nagyon jó han-
gulatban zajlott, színvonalas és
emlékezetes produkciókat lát-
hattunk! – vonta meg a mérle-
get az iskola
igazgatója.

Kópicz Csaba,

A negyedikesek mûsora.

A hetedikesek gyõztes produkciója.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az MVH 2013. november
25-én 8 órától adott lehetõ-
séget új gépjármû vásárlásra a
falugondnoki szolgálat ellátá-
sához, amelyben módosítási,
hiánypótlási lehetõség nem
volt és a forrás kimerüléséig
tartott. Rövid idõn belül, 9 óra
20 perckor került rögzítésre a
tekenyei polgármester,

által készített pályázati
anyag. A beadványról azóta
megérkezett a határozat, hogy
elnyerte a támogatást, így le-
hetõvé válik új autó beszerzése
a falu számára. Nagyon örültek
február 4-én az
résztvevõi, amikor meghallot-
ták a nyertes pályázatról szóló
információkat, köszönetüket,
elismerésüket és megbecsülé-
süket fejezték ki a polgármes-
ter faluért végzett munkájával
kapcsolatosan.

Az
2014-ben is megren-

dezte a jótékonysági bálját. A
február 15-én tartott összejö-
vetel szervezésébõl nagyon so-
kan kivették a részüket, akik
szabadidejüket nem sajnálva
dolgoztak a bál sikeres meg-
rendezéséért. Ezt a munkát
ezúton is köszönjük nekik. Az

Tarsoly
Róbert

Idõsek Klubja

Összefogás Tekenye Ala-
pítvány

Hajnalig ropták…
Falugondnoki buszt nyertek

alapítványi bált a kuratórium
elnöke,
nyitotta meg. A szervezet idén
jegyzi 10. születésnapját, en-
nek kapcsán megköszönte az
alapítóknak és

, hogy létrehozták az ala-
pítványt, amellyel elõsegítették
a falu fejlõdését.

A köszöntõt a helyi gyer-
mekek által prezentált jelenet
követte, amelyben a tekenyei
Hófehérke bejárta a kerek
erdõt, Mórhegyet, Huszonyát
és Bádony-tetõt. A banya meg-
találta a tekergõt, aki bébiszit-
terré lett, megitta a wiskeyt és
kimosta a zoknit, aztán meg-
ette a férges almát, ami mérges
is volt. Szerencsére hamar meg-
érkezett a megmentõ királyfi,
aki azt ajánlotta, hogy csap-
janak a lakoma közepébe, és
elkezdõdhetett a báli vigas-
ság. Végül a gyermekeket be-
tanító a
helyi kötõdésû

különleges ver-
sével szórakoztatta a nagy-
érdemût.

A kiadós vacsorát jó han-
gulatú bál, majd a tombolasor-
solás követte. A szórakozni
vágyók hajnali 3 óráig rophat-

dr. Dézsenyi Veronika

Györkös Dezsõ-
nek

Hidegné Nagy Ilona
Hosszúné Dé-

zsenyi Andrea

ták a táncot. Az Összefogás
Tekenye Alapítvány céljait az
adó 1 százalékának felajánlásá-
val is lehet támogatni az alábbi

adószámon: 18967755-1-20. A
tagok elõre is köszönik a tá-
mogatást.

V. & Zs.

Ekler Elemér

Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
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Szórakoztató jelenetet adtak elõ a gyerekek.

Február 15-én jótékonysági
családi teadélutánt rendeztek
a
A hangulatos délután réz-
fúvósok nyitányával kezdõ-
dött, majd az zenés,
táncos bemutatója következett
és a léptek szín-
padra. Az iskolások bábelõ-
adással készültek, õket követte
a tánca, a

produk-

türjei Szent László Óvodáért.

óvodások

zeneovisok

Kehidámák Hét-
SzínVirág Népdalkör

Jótékonysági teadélután Türjén
Megújul a kultúrház táncterme

ciója és a
táncháza.

– Eddig szülõi munkakö-
zösségi bálokat tartottunk és
most úgy gondoltuk, hogy a
gyerekek részvételével korábbi
idõpontban még többen lehe-
tünk. Jól sikerült a délután, a
színvonalas mûsor és a tánc-
ház után egy igazi teával, sü-
teményekkel vendégeltük meg
az érdeklõdõket. A bevételbõl

Zala Zenekar

az óvodai udvarban szeretnék
a nagyoknak és kicsiknek is
egy-egy csúszdát vásárolni. Kö-
szönjük mindenkinek a támo-
gatást! – mondta

, a szervezõ szülõk
egyike a mozitermet megtöltõ
programról.

A Szülõi Munkaközösség
igyekszik folyamatosan támo-
gatni az óvodát, még szebbé
tenni a gyerekek második ott-
honát. Hagyománya van a hús-
véti papírgyûjtésnek is, mely-
nek bevételébõl idén is játé-
kokat kapnak a gyerekek. Feb-
ruár 28-án délután a kultúrház
tánctermében tartották az óvo-
dai farsangot, ahol Tüsi bohóc
is fellépett és lufit hajtogatott
a jelmezes gyerekeknek.

Szintén ebben a hónapban,
22-én rendezték meg a

bálját, melynek bevételét
kimondottan a kultúrház fel-
újítási munkálatainak elkezdé-
sére ajánlották fel. Idén az
önkormányzat az épület 160
négyzetméteres tánctermének
felújítását tudja elvégezni, ahol
a hastáncosok, tornázók, fa-

Fáner Zsu-
zsanna

Türje
Jövõjéért Közhasznú Alapít-
vány

zekasok, nyugdíjasok egyaránt
megfordulnak.

– Az önkormányzat 2,5
millió forintot különített el a
terem felújítására, az alapít-
vány a bál bevételébõl a par-
kettázást támogatja. Pályázati
kiírás a közeljövõben nem vár-
ható, így már márciusban ne-
kiállunk a felújításnak, hogy az
április végi programokat ott
tarthassuk. Tart még a köz-
munka program, így a felada-
tok elvégzésében számítunk a
szakmájuk által segíteni tudó
közfoglalkoztatottakra is – fej-
tette ki polgár-
mester, aki saját költségként
vállalta el a táncterem hat régi
ablakának újakra cserélését.

A településen nagyon vár-
ják a környékben közel 350
fõre fõzõ konyha felújításá-
nak pályázati eredményét is,
melybõl többek között az
elhasználódott ablakokat, ki-
szolgáló pultokat, külsõ szi-
getelést, tetõszigetelést, járó-
lapozást, csempézést, mosdó-
kat, székeket, asztalokat cse-
rélnék le.

Nagy Ferenc

Pataki Balázs

Népszerû volt a táncház.

Fotó: Lengyel BalázsFotó: Lengyel Balázs
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Megfigyeltem az eddigi
évek alatt, hogy amikor há-
zaspár a megrendelõnk, az
elsõ megbeszéléskor már
elég feszültek, mintha több
hete gyötörték volna egy-
mást. Nem értettem miért
van ez. Ádám árulta el a
titkot…

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Ádám és Éva vendég-
ségben voltak barátaiknál.
Hazafelé Éva megszólalt: – Lát-
tad milyen jól nézett ki a
nappalijuk?! Ádám felsóhaj-
tott, ismerte már annyira a
feleségét, tudta, hogy a nap-
pali átrendezése következik.
Eluralkodott rajta a pánik,
mert még emlékezett az elõ-
zõ próbálkozásra, ami több
hétig tartott, és az ered-
ménnyel a mai napig sem
elégedettek.

Ádám szerette Évát, ezért
erõt vett magán és kérdés
nélkül ennyit mondott: –
Jó, rendezzük át a nappalit.
De mi lenne, ha most nem
mi gyötörnénk egymást ez-
zel több héten keresztül.
Nekem semmi kedvem az
üzleteket járni, és közben
folyamatosan gondolkodni,
vajon mi lenne a jó. Arról
nem is beszélve, hogy nem
egy átlagos nappalink van,
ezért nehéz a helyzet. Ne-
künk nem valamilyen tren-
di megoldásra van szüksé-
günk, hanem olyanra, ami-
vel hosszú ideig elégedettek
lehetünk. Amit majd a mi
vendégeink fognak irigyelni
tõlünk. Egy olyan szakem-
bert kell keresnünk, akinek
ha nem tudjuk pontosan el-
mondani, hogy mire van
szükségünk, rá fog jönni ar-
ra, hogy minek örülnénk
igazán.

Rá fog jönni…

Noha nincs falu-
gondnoki ellátás, a település
vezetése fontolgatja a lakók
életét segítõ szolgáltatás újra-
indítását. Elsõ lépésként a me-
gyében tevékenykedõ segítõk
számára szervezett képzésnek
adtak otthont a

.
A négy foglalkozásból álló tan-
folyam megvalósítását a

, mint minõsített
képzõ intézmény vállalta fel, a
lebonyolítás helyben a

szervezé-
sében zajlik. A képzést két
csoportra osztották, az elsõ
turnus februárban közepén, a
második március elsõ napjai-
ban indul(t).

– Ez egy kötelezõ tovább-
képzés a falugondnokoknak.
Teszttel kezdtünk, melybõl
kiderült, hogy a falvakban mi-
lyen problémákkal találkoz-
nak, és ki milyen ismeretekkel
rendelkezik. Ezeken az órákon
célunk a segítõ szakemberek
felkészítése szenvedélybete-
gekkel és azok hozzátartozói-
val való hatékony munkára. Öt
teljes napon, összesen 40 órá-
ban tart a képzés, ebben a
csoportban 21 résztvevõnk
van. Ma a legális kábítószerek-
rõl, játékfüggõségrõl, klepto-
mániáról beszélgettünk. A
tesztekbõl kiderült, hogy nagy-
fokú az érintettség a falvakban,
így most az alkoholról szóló
oktatófilmet vetítjük le, mely
után átbeszéljük a probléma-
megoldási lehetõségeket. A
falugondnokokkal és az egy
szociális gondozóval gondo-
zási tervet is készítünk, majd a
gyakorlati teendõkkel foglalko-
zunk – árulta el a csoport
oktatója,

A falugondnokoknak mun-
kájuk során ötévenként 60 kre-

Pakodon

Pakodi Fenn-
tartható Technológiák Képzé-
si és Oktatási Központjában

Falu-
gondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete

Zalai
Falvakért Egyesület

Lorencsics Krisztina.

Falugondnokok továbbképzése Pakodon
Helyben is tervezik a szolgálat újraindítását

ditpontot kell összegyûjteni,
hogy tevékenységüket tovább
folytathassák. Az ötven pontot
érõ képzésre a megye több
szegletébõl érkeztek résztve-
võk, így

és is. Az el-
sõ csoport tagjaként vett részt
az órákon a szom-
szédos segítõje is, akinek
munkája elég speciális a na-
gyobb településeken dolgozó-
kéhoz képest:

Zalaszentgyörgyrõl,
Salomvárról, Zalaboldogfáról,
Kávásról, Pórszombatról, Sand-
ról, Liszóról, Tekenyérõl, Batyk-
ról Sümegcsehirõl

Dézsi Ádám,
Dötk

– Többen megkerestük a
Zalai Falvakért Egyesületet,
hogy milyen képzéssel tudjuk
teljesíteni a számunkra elõírt
követelményeket. Örültünk ne-
ki, hogy felvállalták a tanfo-
lyam lebonyolítását, így me-
gyén belül tudunk kreditpon-
tokat szerezni. Dötk zsákfalu,
de Pakoddal közös a hivatal.
Nálunk kicsi a lakosságszám,
nincs bolt, kevés busz jár be.
Ezért például a bevásárlásban
is segítek, gyógyszerért me-
gyek, nagy területeket gondo-
zok, közben óvodásokat, isko-
lásokat szállítok. Amilyen kicsi
a falu, annál több a feladat –
mesélte Dézsi Ádám.

Pakodon korábban már
mûködött a falugondnoki szol-
gálat, most a dötki falugondok
hozza át a gyerekeket, ügyeiket
intézõket és besegít a házi
segítségnyújtásban Pakodon.

– Vizsgáljuk a jogszabályi
hátterét, követelményeket, hogy
nálunk is újból beindíthassuk
a szolgáltatást. Lakossági igény
is megfogalmazódott és Pakod
fekvése, elhelyezkedése indo-
kolttá teszi, hogy a központtól
kiesõ településrészek számára
is egyenlõ feltételeket bizto-
sítsunk. Most olyan képzésnek
adtunk helyet, mely a falu-
gondnoki szolgáltatás haté-
konyságát segíti – fejtette ki

polgármester.Halek László
Pataki Balázs

Dézsi Ádám (középen) és Lorencsics Krisztina (jobbról) is
hasznosnak tartották a képzést.
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Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

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

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

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

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

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

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

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

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

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

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

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

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

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

Zalaszentgróti Okmányiroda
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.
H, Cs: 08.00-16.00
K, P: 08.00-12.00

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Szentgrót és Vidéke

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

TÁJÉKOZTATÓ
Politikai hirdetés

Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz és a KDNP
közös jelöltjét, Manninger Jenõt, Zala megye 2. számú
választókerületében.

Támogassa a rezsicsökkentés folytatását, a családok
és a nyugdíjak megvédését, és további munkahelyek
teremtését.

A 2. számú választókerület központja Keszthely.
Irodánk címe: Keszthely, Kossuth u. 73. Telefon: 06-20-
499-9622, E-mail: manninger.jeno@fidesz.hu

Az új parlamentben kevesebb képviselõ lesz, így Zalában
is csak három választókerület van.

Ha Önnek lakóhelyéhez közelebb van, az 1. számú válasz-
tókerület irodájában is aláírhatja támogató ívünket. (Zala-
egerszeg, Kosztolányi u. 8.)

Keressen minket irodáinkban, vagy kérésére munkatár-
saink felkeresik Önt otthonában is!

460 négyszögöl terület mûvelésre
- ingyenesen - kiadó.

Tel.: 88/438-296

Kehidán

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!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


