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Szentgróton megfelezték az adót

A képviselõ-testület döntése után kedvezményt kapnak a településen mûködõ háziorvosok és védõnõk.
A zalaszentgróti képviselõtestület legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy 50
százalékos kedvezményt biztosítanak a helyi iparûzési adó-

ból a városban mûködõ háziorvos és védõnõ vállalkozóknak.
Az elõzményekhez tartozik,
hogy az egyik Zalaszentgróton
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Közvetlen a gyártótól szekcionált garázskapuk,
motorral beépítve.
Magas minõségben,kedvezõ árakon,azonnali határidõvel.
Térítésmentesen cégünk visszahívja Önt.
Régebbi billenõkapuk motorizálása.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Szentgróton megfelezték az adót
Ez nem ipar, hanem szolgálat
(Folytatás az 1. oldalról)
praktizáló orvos korábban levéllel fordult a város polgármesteréhez, képviselõ-testületéhez.
Ebben leírta, hogy a Parlament 2015. június 16-i ülésnapján fogadta el az adózással
összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi
LXXXI. Törvényt, amely 2016.
január 1. napi hatályba lépéssel iktatja be a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény
39/C. § (4) bekezdését. A jogszabály módosításával lehetõsége adódik a települési ön-

kormányzatoknak arra, hogy a
háziorvos, védõnõ számára mentességet, kedvezményt állapítsanak meg a helyi iparûzési
adóból az alábbi feltételekkel:
ha a vállalkozási szintû iparûzési adóalap az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek,
adókedvezménynek valamennyi
háziorvos, védõnõ vállalkozó
számára azonosnak kell lennie.
Ennek szellemében az orvos azzal a kéréssel fordult a
polgármesterhez és a testület
tagjaihoz, hogy az egészségügyben meglévõ problémák

Zalaszám, a kultúra mecénása
A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, koncerttel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ünnepen dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt Kultúra
Mecénása Díjat.

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.
Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormányzat által szervezett ünnepi gálaestnek. A 21 mûvész alkotását felvonultató tárlat megnyitását és a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar koncertjét
követõen Balaicz Zoltán polgármester elismerõ okleveleket adott át kulturális és közmûvelõdési szakembereknek.
Az eseményen került átadásra a Kultúra Mecénása
Díj is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvészeti események, közösségi rendezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igazgató vette át.
A megtisztelõ kitüntetés
mellett Nagy Kálmán festõmûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.
(x)

A háziorvosok és védõnõk tevékenysége nem ipar, hanem
szolgálat, a szó legnemesebb értelmében.
csökkentése érdekében szíveskedjenek a lehetõségeikhez
mérten közremûködni, azaz a
településen mûködõ háziorvosokat a helyi iparûzési adó alól
mentesíteni – figyelembe véve
az 1990 évi C. törvény 52. §
23. pontjában foglalt értelmezõ rendelkezéseket.
Az ügy támogatója volt Veress János képviselõ, aki elõterjesztésében kérte az adómenteség megállapítását. A
szavazáson négy képviselõ a
határozati javaslat mellett,
négy ellene szavazott, így azt
nem fogadta el a testület. Elfogadásra került viszont a Baracskai József polgármester által benyújtott határozati javaslat, amely így szól:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elõzetesen úgy dönt,
hogy a helyi iparûzési adó vonatkozásában 50 %-os mértékû
adókedvezményt biztosít a településen mûködõ háziorvos,
védõnõ vállalkozók részére a
helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 39/C. § (4) bekezdése alapján, és kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy
minden háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védõnõi tevékenységet végzõ vállalkozó és vállalkozás által befizetett helyi iparûzési adó – az ellátott közfela-

dat színvonalának, ezen keresztül a lakosság egészségügyi
állapotának javítása érdekében
– az egészségügyi alapellátás
mûködtetésére, illetve fejlesztésére kerüljön elkülönítésre.
A Képviselõ-testület felkéri
a jegyzõt, hogy az elõterjesztés
mellékletét képezõ rendelettervezetet a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett
küldje meg a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Iroda (TVI) részére.
A Képviselõ-testület felkéri
továbbá a polgármestert, hogy
a TVI állásfoglalásának megérkezését követõen intézkedjen
a rendelettervezet soron következõ testületi ülésen való
napirendre vételérõl.”
Január elsejétõl lépett életbe az a törvényi rendelkezés,
hogy az önkormányzatok teljes
mértékben elengedhetik vagy
csökkenthetik az egészségügyi
szolgáltatók iparûzési adóját,
amennyiben az adóalap nem
haladja meg az évi 20 millió
forintot.
Több településen már korábban is biztosították ezt a
kedvezményt az önkormányzatok azzal az indokkal, hogy a
háziorvosok tevékenysége nem
ipar, hanem szolgálat, a szó
legnemesebb értelmében.
z.t.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Hõseikre emlékeztek Tekenyén
„Nem dicsõség a gyilkolás,
nem büszkeség a rombolás.
Semmi jó nincs a háborúban.
Kivéve a végét” – mondta egykoron Abraham Lincoln. Január 14-én délután a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet kezdeményezésére az I. világháború
történéseirõl szóló megemlékezésre várták a lakosságot a
tekenyei kultúrházba. Az idõsebbek a témában több információval rendelkeznek, így
a programot összekötötték az
õ rendszeres összejövetelükkel
is. Az NMI mûsorában Kanta
Judit és Nyakas Félix, illetve
Hideg Gyuláné, Ilike idézte fel
az egy évszázada történteket.
Ezt követõen a helyi emlékeket
Györkös Dezsõné tanárnõ segítségével idézték fel a megjelentek, akik közül többeknek
családtagjuk is odaveszett a
háborúban.
Az alkalom a második világháború emlékéhez is kapcsolódott, országszerte több helyen is megemlékeznek a doni
áttörés 73. évfordulójáról. A
második világháborúban 1943.
január 12-én kezdõdött a Donkanyarban a szovjet Vörös Hadsereg támadása, amelyben a
magyar hadsereg mintegy százezer katonája vesztette életét.
– Öt hónapos voltam, amikor édesapám, Csikós Gyula a
háborúban az elsõ hadosztályban elveszett, így én az apa
fogalmát sem igazán ismerhettem meg. Soha nem nyilvánították holttá õket, 1949-ben
még a hadisegélyt is elvették
azzal az indokkal, hogy õk a
rendszer ellen harcoltak. Amikor a hõsökrõl emlékezünk
meg a faluban, akkor mindig
eszembe jut az apám – meséli

Tarsoly Józsefné Csikós Mária.
A baráti beszélgetések keretén belül több családi emléktárgy, fénykép és újság is
elõkerült. Kiss Zoltán nagy hódolója a földrajznak és történelemnek, így otthoni könyvtárában több korabeli folyóirat, kiadvány megtalálható,
ezek birtokában érkezett a
megemlékezésre:
– Dédszüleimnek az 1910es években járt a Népújság,
amit a hetvenes években beköttettem. Ezek a napi dokumentumok nem azonosak a
történelem könyvekkel. Ebben
más szemléletben és részletesen szerepelnek az akkori
hírek, reklámok, a háború
történései is. Az elsõ világháborúban elhunyt Kiss és Lábodi nevezetûek rokonaim
voltak – emlékezett a korábbi
városrészi önkormányzati képviselõ.
A program alatt megkoszorúzták és gyertyákat, mécseseket gyújtottak a Hõsök kertjében. A parkot annak idején
egy felajánlásból a háború
áldozatainak emlékére a falu
közepén eredetileg hársfákból
alakították ki. Ezek a fák sajnos
elszáradtak, helyettük azokat a
gesztenyefákat ültették, amiket
ma is látni. A háborúnak 45 tekenyei halottja volt, akiknek
emlékére ugyanennyi fát ültettek szerte a faluban. Késõbb a
parkban mindkét világháború
emlékére táblát emeltek, ami
azóta is méltó emelvénye az
elhunytaknak.
Sinka Imréné polgármester elmondta, hogy folyamatosan gondozzák a Hõsök
kertjét, melynek bejáratánál
nemrégiben járdát építettek.

Mindkét emlékmûnél koszorút helyeztek el.
Tervek között szerepel a település 1940-1960-as évekbeli
lakosságának, településtörténetének feldolgozása is. A
résztvevõk a programot köve-

tõen megkóstolták a helyben
termelt élelmiszerekbõl készült specialitásokat és az
asszonyok süteményeit.
Pataki Balázs

„A mi állomásunk”

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés
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zendõ a pénztárban jegypénztáros osztogatta az emlékjegyeket.
Ez a mostani ötlet sem újkeletû, vagy valami egyszeri
fellángolás, hiszen a lelkes
civilek már 5 éve dolgoznak a
vasútállomás
környékének
ápolásán, az állomás elõtti
térre és a mellette található
Béke Ligetbe az „Az Én Fám Az Én Városom” elnevezésû,
immár hagyományos akciójukban több tucat fát ültettek
a városban született gyermekeknek. 8,5 fél év után egy
napra „a Mi Állomásunk - a
Mi Vonatunk” volt…
A rendezvény végén többen jelezték, hogy egyéb program alkalmával is szeretnék
igénybe venni a szárnyvonalat, ezzel is népszerûsítve a
vasúti közlekedést. A szervezõk bizakodóak, mert ez a vonat ugyan most elment, de általa – talán – elindult valami…

Hu

2015. december 15-én ünnepelték Zalaszentgróton a
Zalavölgyi HÉV (Zalaszentgrót - Balatonszentgyörgy vasútvonal) átadásának 120. évfordulóját. Sajnos a vonal az
1968-as közlekedéspolitikai
koncepció áldozatává vált,
1974-ben a síneket Sármellékig felszedték. A személyforgalom Zalabér-Batyk és Zalaszentgrót között 2007. március 3-ig maradhatott fenn. A
vasútállomás raktárépületében mûködõ sportegyesület
vezetõi
kezdeményezésére
Zalaszentgrót város és a MÁV
Zrt. támogatásával emléktábla avatási rendezvényre került sor, melynek keretében a
meglévõ szakaszon a helyi
iskola tanulói, óvodások, és
érdeklõdök
vonatozhattak
Zalabér-Batyk állomásig és
vissza, felelevenítve a régi
szép idõket. A vasúti utazás
kultúráját, hangulatát felidé-

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

4

Szentgrót és Vidéke

2016. január

Megnyíltak és toleranciát tanultak a gyerekek
Sikeres óvodai pályázat Zalabérben
A Zalabéri Kastélykert Óvodában mozgalmasan telt a
2015-ös év második fele, a
gyerekek és nevelõik egy új
pályázati programban vettek
részt. A budapesti Türr István
Képzõ és Kutató Intézet (TKKI)
által koordinált TÁMOP-5.2.10.
Kora gyermekkori program a
megfélemlítés megelezõzésére
elnevezésû pályázatában országosan 15 óvoda vett részt, köztük a zalabéri intézmény is.
A „NyugiOvi” programot
kísérleti módon vezették be, a
program nem az agresszió
okait kutatja, hanem a meglévõ agresszív viselkedési forma felismerését és játékos keretek közötti csökkentését teszi lehetõvé. A prevenciós
program célja, hogy módszertani segítséget nyújtson az
óvodáskorú gyermekek közösségében. Segíti az egymás irán-

ti toleranciát, megelõzi és
megoldást nyújt a bántalmazó
magatartással szemben.
A folyamat a szülõk, óvodapedagógusok körében állapotfelmérõ vizsgálattal indult,
melynek célja a megfélemlítés
gyakoriságának, formáinak, helyszíneinek kérdõíves felmérése
volt. Az óvoda dolgozói két alkalommal érzékenyítõ tréningen vettek részt. A továbbképzéseken elméleti szakmai ismeretekkel gazdagodtak, a képzések céljaként szolgált, hogy
felismerjék a zaklatást és hatékony módszereket alkalmazzanak a megelõzésre. A szülõk
értekezleten és családi napon
kaptak teljes körû tájékoztatást
a programról, így aktív résztvevõivé váltak az eseményeknek.
A gyerekek tematikus héten, játékos foglalkozások keretében ismerkedtek az öt új

Idõsek ünnepe Sümegcsehin

Sümegcsehi önkormányzata idén is köszöntötte és megvendégelte a falu szépkorú lakóit.
A település önkormányzata
mindig is mélyen elkötelezett
volt abban, hogy karácsony
közeledtével megvendégelje a
falu idõskorú lakosait. Aranyvasárnap délután három órakor a Fazekas József Általános
Iskola Táltos mûvészeti iskolásainak ünnepi mûsorával kezdõdött a program. A fellépõ
diákok nagyszülei, rokonai és a
jelenlévõk elégedetten tapsolták meg a gyerekek produkcióit. Az iskola és óvoda pedagógusaiból összeálló kórus
Csondor Kata: Add tovább
címû dalával kedveskedett a
szépkorúaknak. Ezt követõen a
Sümegcsehi Népdalkör betlehemes népdalcsokrot adott elõ.

Az ünnepi mûsor után
Sziva Erika polgármester aszszony köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében hangsúlyozta: „Ilyenkor karácsony táján
jobban vágyunk a csendre, a
nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a
hétköznapok rohanásában idõnként a háttérbe szorulnak.
Legalábbis jó lenne, ha ez mindenkinek sikerülne és persze
még jobb lenne, ha nem csak
karácsonykor lenne így.”
A délután további részében
megvendégelésre került sor. A
finom ételek elfogyasztása
után oldott beszélgetéssel, zenehallgatással, közös énekléssel telt az idõ.

A gyerekek játékaikat és Szepit is megmutatták az új digitális
tábla elõtt.
csoportszabállyal: Mindenkit
befogadunk! Elmondjuk, amit
érzünk! Nem bántjuk egymást!
Megvédjük azt, akit bántanak!
Szólunk, ha valakit bántanak!
Az óvodások jól érezték magukat és aktív résztvevõi voltak a foglalkozásoknak. Azonosultak Szepivel, a kis ûrlénnyel,
akit elfogadtak és nagyon megszerettek. Mesekeretbe ágyazott dramatikus játékok és kézmûves foglalkozások keretén
belül rögzültek a szabályok. A
program sikeres megvalósításához az óvoda új eszközöket
is kapott: fejlesztõ és társas
játékokat, jelmezeket, kiskonyhát, irodaszert, papírt, textil
szõnyegeket, párnákat, babzsákfoteleket, interaktív táblát, mesekönyveket, szakirodalmat.
– A gyerekek sokszor nem
mondják ki, hogy mi a bajuk.
Lehet, hogy nem aludta ki magát és zavarja, ha a másik ott
futkos körülötte. Fontos, hogy

merjék elmondani, hogy miért
mérgesek, szomorúak. Nagy
hozadéka volt a programnak a
tematikus hét, barátjukká fogadták félõs ûrlényünket Szepit, az õ hatására jobban viselkedtek. A program hatékonyan
segítette a gyerekek szocializációját, toleranciaképességét.
Az ovisok fogékonyak voltak a
foglalkozások iránt, csökkent
az agresszió és a szorongás is –
számolt be a pályázatról Ujjné
Szalai Júlia óvodavezetõ.
A foglalkozásokat és folyamat koordinálását az óvoda és
TKKI között a két mentor,
Simon Éva és Kámi Istvánné
végezték. A projekt decemberben befejezõdött, de a nevelés
folyamatába a konfliktuskezelésre tanult ismereteket folyamatosan alkalmazzák. A TKKI
távolabbi tervei között szerepel a NyugiOvi program országos kiterjesztése.
Pataki Balázs

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

www.zalatajkiado.hu
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Jelentõs az idegenforgalom, a bevételekbõl fejlesztenek
Öt százalék alá csökkent a munkanélküliség Zalacsányban
Zalacsány önkormányzata 2016-ban közel 237 millió
forintból gazdálkodik. A település ebbõl mûködteti a közös
önkormányzati hivatalt, aminek kiadása 37,8 millió forintot tesz ki, az óvoda fenntartása 22 millió forintot emészt
fel, a zalacsányi önkormányzat
költségei 177 millióra rúgnak.

– Arra törekszünk, hogy az
intézményeink zavartalanul mûködjenek és az alapvetõ feladatokat megfelelõ minõségben
láthassuk el. A fennmaradó
összeget beruházásra és felújításra kívánjuk fordítani. Szeretnénk felújítani a közutakat, a
hidakat és a járdáinkat, amire
18 millió forintot szán a kép-

Fotó: Rétiné Végh Katalin
A közelmúltban megszépült orvosi rendelõnek már csak a teteje vár felújításra.

viselõ-testület. Az idén is szeretnénk pályázni, amihez 41,9
millió forint önrész áll a rendelkezésünkre – taglalta Nagy
Lászlóné polgármester.
Zalacsányban civil szervezetként a futballegyesület és a
polgárõrség mûködik, elõbbi
300, utóbbi 200 ezer forint
hozzájárulást kap az éves költségeihez. A vidéki mérkõzésekre való utazáshoz a focisták
igénybe vehetik a falubuszt. Az
önkormányzat támogatja a háziorvosi és védõnõi rendszer
mûködését. Befejezésre vár az
orvosi rendelõ: a tetõcsere várhatóan önerõbõl valósulhat
meg. A temetõben a korábban
épült urnafülkék beteltek,
ezért új urnafal építése vált
szükségessé. Az önkormányzat
lehetõségeihez mérten szociális juttatásokkal, energiatámogatással kívánja segíteni a lakosság körében kiemelten hátrányos helyzetben lévõket.
Elkészültek a tervek és pályázatot szeretnének benyújtani a belvíz-elvezetés megoldására a Vasút utcán a Zala folyóig. Fel kívánják újítani a
jelenleg mosodaként szolgáló
korábbi idõsek klubját, ami a
jövõben új szerepet kaphat.

Szintén pályázati támogatásból
szépítenék meg a Batthyány
mauzóleumot. Tavaly 37 millió
forintot fizettek ki járdaépítésre, a munkák most a Vasút utcában zajlanak. A jelenleg is
zajló közmunka programban
február végéig 15 fõ dolgozik,
február elsejétõl június végéig
további 10 ember kaphat munkát. Az Önkormányzati Útõr
Program elnevezésû mintaprojektben november végéig öt fõ
foglalkoztatására nyílik lehetõség, a március 1-tõl induló
hosszabb közfoglalkoztatásban
szintén öten kapnak feladatot.
– 1023 fõ lakja most a települést, ezekkel a támogatásokkal és programokkal Zalacsány
munkanélkülisége öt százalék
alá csökkent. A településen jelentõs az idegenforgalom, tavaly ebbõl 7,2 millió forint adóbevételünk származott, amit a
település fejlesztésére fordítunk – emelte ki Nagy Lászlóné.
A polgármester az idei rendezvények kapcsán elmondta,
hogy március 19-én húsvétváró
programot szerveznek, a falunapot július 23-án tartják. Ebben az évben is lesznek szüreti
és az adventi programok.
Pataki Balázs

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os húsfajta malacok
eladók
Zalaszentivánon.
Ára: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeménye-

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyezménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
immár uniós tag Horvátország- pontjából kiemelten fontosból Karlovac megye, Varasd nak tartom, hogy a közgyûlés
megye és Primorje-Gorski Ko- döntése alapján biztosítottá
tar megye csatlakozott a szer- vált a Zalaegerszegen létrejövõ
vezethez. Zala megye szem- Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési iránosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálko- nyok körvonalazódnak a hordásra, valamint az állattenyész- vát megyék csatlakozását kötéssel kapcsolatos problémákra.
vetõen?
A Kincstár jogelõdje, a Zala
– Az észak-déli, a BaltikuMegyei Területi Államháztartá- mot az Adriai-tengerrel összesi Hivatal igazgatói posztján az kötõ európai tranzitút fejleszönkormányzatok finanszírozá- tésével kapcsolatban Zala mesát ismerhette meg. Az elmúlt gye a kezdetektõl fogva támoévekben ezeken a munkahe- gatta azt az elképzelést, hogy a
lyeken nem csak szakmai ta- Baltikumtól déli irányba haladpasztalatokat, hanem vezetõi va valamennyi érintett orszárutint is szerzett. Nagy hasznát got bekapcsoljuk az együttmûvette ennek késõbb, amikor ködés ezen rendszerébe. Ezért
két cikluson keresztül megyei fontos állomásnak tekinthetõ a
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak három horvát megye csatlakoalatt alaposan megismerte az zása, hiszen ez újabb lendüleönkormányzati testületi mun- tet adhat további országok rékát, az intézményfenntartást, s gióinak csatlakozásához. A tártapasztalatokat szerzett a te- sulás igazgatója folyamatos
rületfejlesztés vonalán is. A köz- tárgyalásokat folytat szlovák és
igazgatási hivatalvezetõi be- cseh megyékkel a bõvítés érosztása közvetlenül megelõzte dekében. Amennyiben a tára megyei kormányhivatal fõ- gyalások eredményesen záruligazgatói posztján eltöltött idõ- nak, abban az esetben egy
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a olyan széleskörû európai ösztöbb, mint ezer fõs hivatalnak szefogás alakulhat ki, amely
az irányításához szakmai és ve- kellõ érdekérvényesítõ erõvel
zetõi tapasztalatokkal is ren- rendelkezhet a kitûzött célok
delkezik, s ez nagy segítséget mihamarabbi
megvalósítása
jelent az új beosztásban.
érdekében. Zala megye a StraDr. Sifter Rózsa – mint tégiai Központ mûködtetésémondta – kormánymegbízott- vel segíteni és elõmozdítani
ként kiemelt feladatának tartja kívánja ezt a nemzetközi összea köz szolgálatát, a kormány- fogást, amelyrõl a tavaszi közzati célok maradéktalan meg- gyûlésen is meggyõzõdhetnek
valósítását.
majd a társulás tagjai.

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatálylyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakezdõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

mindent megtapasztalt a vidéki emberek életérõl. Következõ munkahelyén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi munkája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén eltöltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-
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Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. január huszonnyolcadikai ülésén a testület a közgyûlés vidékfejlesztési feladatköréhez kapcsolódóan tájékozódott a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) feladatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Magyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztéspolitika területi alapegységeit.

A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlatorientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,
összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat vezetésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési

Mûhely, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoznak a vidékfejlesztésben érintett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a Leader
Helyi Akciócsoportoknak. Az
MNVH kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködésével rendszeres tájékoztatókat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új munkahelyeket teremtenek. A megyei TOP és a VP számos területen kapcsolódik egymáshoz, többek között mindkettõben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.
Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájékoztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl. Szabóné
Mileji Ágota elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcso-

lódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgálatot mûködtetnek majd, a pályázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk végzik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek
megvalósulását, kezelik a kifizetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is végeznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kialakuló egyablakos, integrált ügyfélszolgáltatás keretében minden lehetséges segítséget megadjanak a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.
A közgyûlés elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervét,
melynél Bali József ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közremûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb részben pályázati pénzekbõl kívánják biztosítani.

Idén is megmérettettek a végzõs diákok
Több mint tíz éve már,
hogy a félévi bizonyítvány kiosztása elõtt vizsgán is számot
adnak tudásukról a zalacsányi
általános iskola végzõsei.
Idén is három tantárgyból,
matematikából, magyar nyelv
és irodalomból valamint német nyelvbõl kellett felkészülni a nyolcadikosoknak.
– Az iskolában már hagyomány, hogy januárban megrendezzük ezt a vizsgát. Kezdetben csak két tárgyból kellett
vizsgázni, azonban az utóbbi
években az idegen nyelvet is
számon kérjük. A gyerekek
szeptembertõl mindegyik tantárgyból külön órákon készülnek a megmérettetésre, ami-

hez tételeket dolgoznak ki. A
hétközi vizsga ilyenkor egyfajta formába hozás azoknak,
akik hétvégén központi felvételit írnak. Az eredményekben
ilyenkor nincsenek nagy meglepetések, mert aki jobb tanuló, annak frappánsabbak a feleletei. A mai gyerekeknél a
legnagyobb probléma az, hogy
nem tudnak rendszerezni és
kiemelni a lényeget. Most még
nem is érzik azt, hogy milyen
lehetõséget kaptak: ezek a tételfüzetek a késõbbiekben még
sokat fognak érni – számolt be
az eseményrõl Tóth Istvánné
megbízott iskolaigazgató.
A vizsga mindenki számára
kötelezõ, így idén 13 nyolcadi-

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

A gyerekek szeptembertõl külön órákon készültek a megmérettetésre.
kos készült a megmérettetésre.
A számonkérés egyik fele közös írásbeli feladat, majd a kihúzott tételekbõl külön-külön
szóbeliznek a gyerekek. A vizsgabizottságot idén is Gergely
János, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zala-

szentgróti Tankerületének munkatársa vezette. A végzõs diákok zalaegerszegi illetve keszthelyi gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképzõkben szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Pataki Balázs
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Dötki számvetés
Dötk település 2015-ben is
eseménydús évet tudhatott
maga mögött. A településen
mûködõ civil szervezetek, az
önkormányzat és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár összefogásával több mint húsz különféle rendezvényt sikerült megvalósítani. Ebbõl a rendezvénysorozatból emelnék ki öt olyan
eseményt ahol alkalmanként
körülbelül száz embernek sikerült felkelteni az érdeklõdését.
Márciusban rendeztük meg
a hagyományos gyümölcsök és
tájfajták oltónapját. A programsorozat ötödik állomásaként, Dötkön hagyományteremtõ céllal elsõ ízben, a Noé
Borháznál, vidám hangulatú,
szakmai tanácsadással egybekötött gyümölcsszaporító napon vehettek részt az érdeklõdõk. A résztvevõk igény szerint „elkészíthették” saját hagyományos gyümölcsfáikat is.
2015-ben negyedik alkalommal került megrendezésre
az Elszármazottak Találkozójával egybekötött Dötki Búcsú.
Az egykor Dötkön élõk itt
töltötték gyermek- és diákéveiket, és örömmel tértek vissza a
találkozóra, ahol rég nem látott ismerõsként üdvözölhették egymást. A résztvevõk tekintetében ez a rendezvényünk volt a legsikeresebb, és
a kis zsákfalu gyerekzsivajtól
és nosztalgiával teli beszélgetésektõl lett hangos.
A Zalai Borút Egyesület
2007-óta Évadnyitó Vigasság
címmel bor kulturális programot rendez a településen. A
200 éves felújított boronapince árnyékában, a helyi kemencében és üstben készült fi-

nomságokkal várták az érdeklõdõket. A rendezvényen nemcsak helyi, hanem határainkon
túli borosgazdák is részt vettek, ahol baráti hangulatú beszélgetés közben tapasztalatokat cseréltek, és a szõlészetborászattal kapcsolatban értékelték az elmúlt évet.
2007 szeptemberében lett
160 éves a magyar irodalom
egyik legismertebb remeke, a
Szeptember végén címû Petõfi
Sándor vers. Ennek tiszteletére
indult útjára a „12 legszebb
magyar vers” programsorozat.
Augusztus 20-án dr. Fûzfa
Balázs lebilincselõ irodalmi
elõadást tartott a 12 legszebb
magyar versrõl. Megismerhettük a kezdeményezés eddigi
eredményeit, és versmondóként csatlakozhattunk ahhoz a
12 ezer emberhez, akik elõttük részt vettek a „Nagy Versmondás”-ban. Dr. Fûzfa Balázs
felkérte Egyed Lászlót, Dötk
község legidõsebb lakosát,
hogy szavalja el Petõfi Sándor,
Szeptember végén címû versét. A magával ragadó elõadást
követõen Lutor Katalin egyetemi hallgató szavalta el a 12
mûvet. A színvonalas elõadás
és a tartalmas kikapcsolódási
lehetõség, nagyszámú érdeklõdõt vonzott a dötki kultúrházba.
Hagyományteremtõ céllal a
Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület elsõ alkalommal rendezte meg teljesítménytúráját. 65 túrázó indult a
rövid 8,5 km és a hosszú 12,5
km-es távon. A túraútvonal
Dötk, Pakod és Zalabér falvakat érinti, ahol megismerhetjük a környék természeti szép-

Több, mint százhúsz látogató vett részt az Évadnyitó Vigasság
címû rendezvényen.

Sokakat érdekelt a rendhagyó irodalom óra augusztusban.
ségeit és történelmi értékeit. A hagyományõrzõ rendezvények
túra vidám hangulatú, baráti, színesítették az évet. A rendezcsaládi program az aktív pi- vényeket követõen rengeteg
henésre vágyóknak. A túrázó- visszajelzést kapott a telepükat kemencében és üstben ké- lés, ezért pozitívan tekintünk a
szült finomságokkal és a helyi 2016-os évre. Hagyományainborosgazdák boraival vendé- kat megõrizve idén is sokszínû
gelték meg a célba érkezést rendezvényekkel várjuk az érkövetõen.
deklõdõket. Az aktuális renA kiemelt eseményeken kí- dezvényeinkrõl a település Favül nyugdíjas találkozók, szak- cebook oldalán lehet tájékomai továbbképzések, borkósto- zódni.
lók, évadnyitók, évadzárók és
M.V.

Aktívan telt az ünnepi idõszak Batykon

A legkisebbek a színpadra léptek.
Több településhez hasonlóan Batykon is aktívan telt az
adventi idõszak. A program-

sorozat lebonyolítását Iszály
Tünde, a batyki képviselõ-testület tagja irányította. Minden

hétvégén egyre többen és többen jöttek el a különbözõ
adventi foglalkozásokra (koszorúkötés, kézmûves foglalkozás, mézeskalács készítés), vasárnaponként pedig az adventi
gyertyagyújtásokra.
December 19-én, szombaton délután, a programsorozat
koronájaként a szervezõk mûsort rendeztek a mûvelõdési
házban. A fellépõk között elsõként a Türjei Amatõrök elõadását láthatták a nézõk. A
produkció ötletgazdája Köllisné Bubernik Andrea volt.
Ezután a legkisebbek következtek, a batyki óvodások, õk karácsonyi verses-dalos összeállításukkal léptek fel. A batyki
iskolások A három fenyõfa
címû mûsorukat mutatták be.
A karácsonyi mûsort Koczpek

Enikõ zárta, aki a közönség
nagy örömére karácsonyi dalokat adott elõ. Batyk tehetséges szülötte 2014-ben a Hévízi
Dalfesztiválon elsõ helyezést
ért el. Fellépése elsõ bemutatkozása volt a batyki színpadon
a nagy siker óta. Igazi ajándékot kaptak a hallgatók megható elõadásával, köszönet érte.
A mûsorszámokat a batyki
tagiskola volt tanítványai, Ács
Anna Anikó és Bódis Nikolett
konferálták fel.
Az elõadás után a közönség
a polgármesteri hivatal udvarába vonult. Itt Adorján Péter
polgármester az ünnephez
kapcsolódó gondolatait mondta el. Ezután meggyújtották a
4. adventi gyertyát, majd
beszélgetéssel zárult a szép
délután.
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Támogatják a helyi intézményekbe járást Pakodon

mxm lakberendezés rovata

Közhasznúvá válik a Margaréta Kulturális Egyesület

A diákok korszerû körülmények mellett tanulnak Bieder - Ágh
Csilla tanítónõ óráján.
Egyre többen élnek a szabad iskolaválasztás lehetõségével, így sajnos elõfordulhat,
hogy a helyi intézményekben
kevesebb gyermekkel találkozni, mint amennyien ténylegesen felcseperednek a településeken. Pakodon az egycsoportos óvoda mellett alsó tagozatos iskola is mûködik,
mindkét helyen korszerû feltételek mellett töltik napjaikat
a gyerekek.
– A pakodi intézményekben egyre kevesebb a gyerek
és a településnek is fontos,
hogy legyen iskolája. A diákok
korszerû körülmények között
tanulhatnak, minden adott ahhoz, hogy több osztályt is ellássunk. Sok családnak nehézséget okoz az iskolakezdéshez
szükséges füzetek, különbözõ
iskolaszerek megvásárlása. Az
önkormányzat a következõ tanévtõl minden olyan gyerek tanulását segíti, aki Pakodra jár
iskolába. Az óvodába járásnak
szintén vannak olyan feltételei,
amik anyagi terheket jelentenek, mostantól itt is minden
segítséget megkapnak a gyerekeiket ide járató szülõk. Az
önkormányzat saját buszaival

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

biztosítja a kirándulásokra,
színházlátogatásokra való eljutást, valamint a programok belépõinek költségét is átvállalja
– számolt be az örömteli bejelentésrõl dr. Szilágyi Anna
aljegyzõ.
A településen szinte minden hónapra jut egy-egy program. Várhatóan február 19-én
tartják az oltónapot, 20-án
zártkörû farsangi bált tartanak. Tavasszal húsvéti foglalkozás, idõsek napja, hegyi búcsú és nyáron a falunap nyújt
kikapcsolódási lehetõséget. Pakodon szoros az összefogás a
civilekkel, a rendezvények
szervezésében népszerûsítésében a szervezetek is aktívan

részt vesznek. A Margaréta
Kulturális Egyesület közhasznúvá válik, amivel még szorosabb, szerzõdéses együttmûködésük lesz az önkormányzattal.
– Egyesületünk nagyon tevékeny évet tudhat maga mögött, melyrõl a közgyûlésünkön is beszámoltunk. Erre az
évre is számos programot szervezünk, köztük a farsangi bált,
amire elõvételben még lehet
jegyet vásárolni. A környékben
mindenütt szerveznek borversenyt, melyet mi elsõ alkalommal február 27-én szakmai
tanácsadás mellett tartunk.
Szeretnénk megemlékezni a
háborúkban elhunyt hõseinkrõl is. Dalkörünknél karvezetõnk második gyermekét várja,
akinek pótlását átmenetileg
Martincsevicsné Kulcsár Marianna óvónõ vállalta el. Megbeszéltük, hogy azokon a településeken mi is fellépünk,
ahonnan eljöttek a mi Hálaadás napi rendezvényünkre.
Nagy feladat volt az alapszabályzatunk megfogalmazása,
melyet az önkormányzattal
együttmûködve készítettünk
el. A közhasznúvá válás ügyrendileg és gazdaságilag is sokkal
bonyolultabb szabályok elé állít bennünket – taglalta Vízvári Ottóné, a 33 fõs Margaréta
Kulturális Egyesület elnöke.
Pataki Balázs

Fõzni jó!
A titok…

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygyarapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azonban pár éve észrevette, valami megváltozott. A kedvenc zakója mintha összement volna, mert egyre nehezebben tudta begombolni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?
Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bablevest eszek lekváros buktával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megoldást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolatmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre ritkábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta magában. Igaz, a nappalija kezdett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.
Lacit már régi ismerõsként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is szegezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szállító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem használni kell, hanem cipelni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Ünnep Sümegcsehin
Évtizedes hagyománya van
annak, hogy decemberben a
Fazekas József Általános Iskola diákjai összegyûlnek a Falués Kézmûvesház nagytermében és az ünnephez méltóan
feldíszített teremben közösen
ünneplik meg a karácsonyt. Jó
alkalom ez arra is, hogy diákjaink köszönetet mondjanak
mindazon
támogatóinknak,
akik munkájukkal, ajándékaikkal vagy adománnyal járultak
hozzá ahhoz, hogy iskolánk
minél szebb, otthonosabb legyen, s hogy az itt folyó oktatónevelõ munka még jobban
kiteljesedhessen.
2015. december 18-án is
így történt. Vendégek, szülõk és gyermekek együtt várták, hogy felcsendüljön a zene
és elkezdõdjön az ajándékmûsor.
A közel egy órás elõadásban Kristyán Tímea felkészítésével az énekkar Zsédenyi
Adrienn népszerû dalával lé-

pett fel, melynek címe: A Szürke Patás, Szalai Ilona drámapedagógus alsós színjátszós
osztálya és Szanatiné Schóbert
Erzsébet felsõ tagozatosokból
álló színjátszói vettek részt. A
kicsik három rövid színpadi
játékot mutattak be: Pásztorjáték, A karácsonyfa titkai és
Büszke tölgyfa címmel. A gyermekek saját ötleteiket, elképzeléseiket is hozzátették a produkciókhoz. A játékok középpontjában az emberi rossz tulajdonságok kerültek szembe a
jókkal. A két kis tanító mese
azt illusztrálta, hogy mennyire
fontos a jóság, a megbocsátás,
a nagylelkûség, általában az
EMBERSÉG.
A felsõ tagozatosok rövid
verses-zenés keretjátéka után
Frady Endre: A süket király címû vidám mesejátékát dolgozták fel nagy sikerrel. A vidám
darab jókedvre hangolta az ünneplõ közönséget és kacagásból sem volt hiány.

Mazzag Albert
esztergályos mester és géplakatos

• Esztergálás, marás, fúrás, helyzetfúrás CNC és hagyományos
technológiával, köszörülés, darabolás, szerelés.
• Faipari szerszámok átalakítása és felújítása.
8790 Zalaszentgrót, Béke u. 49.
Tel.: 83/560-140, 83/560-141. Fax: 83/560-142
Mobil: 30/901-3053
E-mail: mazzag.albert@t-online.hu

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁTADTÁK A KEHIDKUSTÁNYI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÚJ EGYSÉGÉT

Eredményesen zárult a próbaüzem, így megkezdte mûködését a kehidakustányi szennyvíztisztító telep új
egysége, amely az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg. A beruházásnak köszönhetõen másfélszeresére nõtt a szennyvíztisztító kapacitása.

Évtizedes hagyományt ápolnak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.

Az elõadás jó kedvre hangolta a közönséget.

ssen
Hirde k !
nálun

A fejlesztés keretében felépült a szennyvíztisztító telep új
egysége, valamint megtörtént a csatornahálózati átemelõk
felújítása, ennek következtében a telep kapacitása 532
m3/napra bõvült a korábbi 350 m3-rõl. A telep bõvítésére a
régi szennyvíztisztító rendszer nagyfokú túlterheltsége miatt
volt szükség. A projektnek köszönhetõen elhárult az akadály,
hogy a rendszer a jövõben képes lesz kiszolgálni a környezõ
településekrõl befolyó szennyvíztisztítási igényét. A telepbõvítés mellett teljesen megújultak a településen található
szennyvízátemelõk is.
Az ünnepélyes megnyitón (képünkön) Lázár István polgármester, Strázsai Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés tagja és
Barabás Miklós a kivitelezõ Hydrocomp Kft. vezetõje adták át
az új telephelyet. Lázár István hangsúlyozta, hogy az új
technológiának köszönhetõen a tisztított szennyvíz minõsége
minden tekintetben megfelel a vonatkozó minõségi elõírásoknak. A szennyvíztisztító úgy biztosítja az itt élõk, valamint a
térség ellátását, hogy a lehetõ legkevésbé terheli a
környezetet.
A fejlesztés az Európai Unió 466 millió forintos támogatásából valósult meg.
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Az óvodások és a szülõk is rúgják a bõrt
Szeretik a labdarúgást Kehidakustányban
Közel nyolcvan diák jár a
kehidakustányi általános iskolába, és ugyanennyien hódolnak a településen a labdarúgásnak. Kutnyák Márió vezetésével edzenek az óvodások, az iskolások, a nõi együttes és sokáig a falu férfi felnõtt
csapata is hozzá tartozott.
– Külön edzünk az alsó és
külön a felsõ tagozattal. Sajnos
évek óta nem tudunk a versenyekre korcsoportos együtteseket kiállítani, mert kevés a
gyerek. Szeretnénk Kehidakustányt vonzóvá tenni és ezért
megpróbálunk minõségi szolgáltatásokat nyújtani az itt
élõknek. Nagyon nehéz kimozdítani a gyerekeket otthonról,

mert annyi más lehetõségük
van kikapcsolódni, sportolni,
szórakozni – vázolta fel Kutnyák Márió, aki a település
sport- és rendezvényszervezõjeként tevékenykedik a Kehidakustány Turisztikai Egyesületnél, mellette az önkormányzat legfiatalabb képviselõjeként dolgozik a településért.
A Kehidakustány SE mûködését fõtámogatóként az önkormányzat biztosítja, a csapatok korszerû feltételek mellett,
villanyfény mellett végzik az
edzéseket. A turisztikai egyesület harmadik évben rendezi
meg a kispályás TDM foci kupát, amelyen környékbeli iskolák részvételével május 6-án

Sümegcsehi Jiu Jitsu - 2015

Eredményes év volt.
Eredményes évünk volt az
általános iskola diákjaival.
Egyrészt egész tanévben
folyamatosan magas létszámmal tudtunk mûködni, mindig
lelkes, törekvõ csapat gyakorol
a mûvelõdési házban. Szeptembertõl pedig olyan elõnyös
idõpontot sikerült taláni, aminek köszönhetõen szinte nem
is marad el edzés.
Másrészt több harcos ki is
próbálta magát versenyen, érmeket is hozva onnan, és aktívan részt vettek több rendezvényen is a kis harcosok. A
Farkasok Egyesület összesen
49 rendezvényen vett részt,
vagy szervezett a tavalyi évben, 47 arany-, 46 ezüst- és 30
bronzérem jött haza, nagyrészt
nemzetközi versenyekrõl.
Ami Sümegcsehit is érintette, a Global grappling ren-

dezvényeken több alkalommal
is megfordultunk országszerte, érmekkel ékesen, helyi versenyeken is megjelentek az
iskola harcosai, illetve az év
végi két nagy rendezvényen is
képviselték a falut: a nagy 10
éves jubileumi táboron is
(ahol a több mint 100 fõs falka
a világ egyik legnagyobb oktatójával találkozhatott, illetve
a fekete öv is hazaért...), valamint a Napfordulós virrasztáson.
Tulajdonképpen nagyon jól
tudunk most haladni, az iskola
új szõnyegeket is biztosított –
ha pedig tovább növekednénk,
van ígéretünk még felületre.
Az edzések kellemes hangulatúak, vidámak, remélem, 2016.
még több dicsõséget tartogat,
mint az elmúlt év.
(sz)

mérkõznek majd meg a diákok a vándorkupáért. A torna
célja, hogy minél jobb kapcsolat épüljön ki az iskolák
között, akik a versenyen kívül
is meglátogatják egymás intézményeit.
2014 nyarán egy felhívásban toboroztak játékosokat a
nõi csapathoz, ahol elõször tizenhét hölgy kezdett el ismerkedni a labdarúgással. A csökkentett pályás megyei nõi bajnokságban szereplõ kehidai lányok õsszel a második szezonjuknak vágtak neki.
– Az eredmények egyelõre
még váratnak magukra, de sok
munkával azok is jönnek majd.
A lányok jól érzik magukat,
nagyon jó közösség jött össze,
a település programjain is
együtt vesznek részt – emelte
ki az edzõ.
A férfiak 2003-as bajnokcsapata öt szezonon át a megyei másodosztály Északi-csoportjában is szerepelt, 2009ben azonban törés állt be a
helyi futballban. Az ezer lélekszámú település csapata jelenleg a megyei III. osztály Keleticsoportjában vitézkedik. Az
együttest helyi és környékbeli
játékosok alkotják.
– Sajnos nem voltak olyan
fiatalok, akikkel pótolni lehetett volna a kiöregedõ vagy
máshova távozó játékosokat.
Elõfordult, hogy hiába voltunk
több mint húszan leigazolva,
ha mérkõzésre csak tizenhárman jelentünk meg. 2013-tól
játékosedzõként segítem a csapatot, legfontosabb célom,
hogy minél több fiatal mutatkozzon be a felnõttek között.
Õsszel 28 igazolt játékosunk
volt a férfi csapatnál, viszont
eddig ez nem járt együtt teljesítménnyel. Az utolsó öt fordulótól már újra az egykori
bajnokcsapat edzõje, Rácz
László segít bennünket, az õ
segítségével a téli szünetben

Kutnyák Márió: Legfontosabb,
hogy élvezzük a játékot és jó
csapat alakuljon ki.
célirányosan szeretnénk erõsíteni. Legfontosabb célunk a
jövõre nézve egyelõre az, hogy
élvezzük a játékot és jó csapat
alakuljon ki. Sok munka kell az
eredményekhez, de számítunk
az olyan emberekre, akikben
megvan az alázat és példát
tudnak mutatni a fiataloknak–
összegzett Kutnyák Márió, aki
tavasszal játékosként is segíti a
csapatot.
Az iskolában a futball mellett néptánc, úszásoktatás és
karate is megmozgatja a diákokat. Sajnos az Európán túli ismertségre is szert tevõ Kehidámák Aerobik Klub mûködése személyi változások miatt
szünetel... Február 6-án a nagy
népszerûségnek örvendõ asztalitenisz és csocsó bajnokságot rendezik, melyen gyerekek
és felnõttek egész nap mérkõzéseket vívnak, hogy kiderüljön: ki a legjobb? A versenyzõk nevezési díja csupán egy
tábla csoki, amit a szervezõk a
gyerekek között fognak szétosztani.
Pataki Balázs

Szentgrót és Vidéke
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

KOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Zalaegerszeg
Virágzó mezõ út 2/B
www. kozmakft.hu
Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910
email: info@kozmakft.hu

INDULÓ
KÉPZÉSEK
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

E-00803/2014/A002

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

