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Megújult a járóbetegellátás Zalaszentgróton
kolt volt a fejlesztés. Az intézmény eredetileg magában foglalta a járóbeteg szakrendelést, az alapellátást és az ügyeletet, s itt kapott helyet a fogászat, a háziorvosi szolgálatok
is – emlékezik vissza a fõorvos,
majd a pályázat körülményeit
részletezi.
– A járóbeteg szakellátás
megújítására írták ki a pályázatot 2008-ban, s mivel a feltételeknek megfeleltünk, természetesen pályáztunk „Alapszintû kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése és korszerûsítése Zalaszentgróton”
A Zalaszentgróti Egészségügyi Központ új járóbeteg szakrendelõje.
Jelentõs minõségi változáson ment keresztül a Zalaszentgróti Egészségügyi Központ, amelyrõl dr. Varga Tamás igazgató-fõorvos adott tájékoztatást.

– Az épület még 1969-ben
létesült, s azóta a hosszú évek
során jelentõs romlás következett be az állagában. Anyagi
okok miatt nem történhetett
jelentõsebb felújítás, így indo-

Gitárszó a türjei templomban
Ma már csak az kapja fel a
fejét a türjei katolikus templomból kiszûrõdõ gitár- vagy

Megnyitott a Szent Gróth Termál!

Kedvezõ árakon, kellemes környezetben,
házias ízekkel várjuk!
Nyitva tartásunkról és egyéb szolgáltatásainkról
tájékozódjon a honlapunkról!

http://www.szentgrotfurdo.hu

címmel. El is nyertük a pályázat támogatását, amelyben 300
milliós EU-támogatást kaptunk.
Az önkormányzatnak 10 százalék önrészt kellett vállalnia.
Az önkormányzat nem csupán
a kötelezõ összeggel, hanem
mintegy 50 millió forinttal egészítette ki a pályázaton nyert
keretet. A munka során az épület teljes belsõ struktúráját, a
rendeléseit át kellett alakítani,
hiszen az épületben volt az
alapellátás is, a pályázat viszont
csak a járóbetegellátásra vonatkozott. Ezért az alapellátást az
(Folytatás a 4. oldalon)

furulyaszó hallatán, aki vendég
a feltûnõen rendezett településen. A helyiek már megszokták, sõt, igénylik a ritka zenei
élményt. Székely Júliát, a Hétszínvirág énekegyüttes vezetõjét lakásán kerestük föl.
A kezdetek 2007-re nyúlnak vissza, amikor is lelkes amatõrök elhatározták, hogy felveszik a nemes versenyt a régióbeliekkel, s Hétszínvirág néven
megalakítják énekegyüttesüket.
A tízfõs csapat ismerõsökbõl, barátokból szervezõdött, s
(Folytatás a 3. oldalon)
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A hetedik... Óvodafelújítás Zalaszentgróton
Tisztelt Olvasóink!
Kiadónk hetedik újságját (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Zalalövõ és Környéke, Zala Megye, Zalaszentgrót és Vidéke) tartják
a kezükben. Reméljük,
hogy az új lap elnyeri tetszésüket.
Havonta
tájékoztatjuk
Önöket Zalaszentgrót és vidéke híreirõl, eseményeirõl,
nem kerülve majd a kényes
témákat sem.
Szeretnénk, ha kapcsolatunk kölcsönös lenne, észrevételeikkel, témajavaslataikkal részt vennének a
Szentgrót és Vidéke szerkesztésében.
Elérhetõségeinket e beköszöntõ alatt találják.
A sikeres együttmûködés reményében köszönti
Önöket:
Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ

Elérhetõségeink:

Szentgrót és Vidéke
Tel.: 92/596-936,
fax: 92/596-937
e-mail:
zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu

Zsalugátert
keresünk!
Bontott házakból származó,
régi, mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni:
92/596-936,
hétköznap 8 - 15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen

Jól érzik magukat az apróságok a felújított óvodában.
Nyolc csoport mintegy 170
aprósága érezheti magát komfortosan a felújított zalaszentgróti óvodában. Az eredmények érdekében az önkormányzat is mélyen a zsebébe nyúlt.
Az intézmény helyettes vezetõje, Kovács Béláné, Ági néni
mutatta be büszkeségét, a kívül-belül kicsinosított óvodát.
A városban eredetileg két
óvoda mûködött egy ingatlanon: az egyik a Batthyány, a másik az Ady utca felõl. Mindkettõ
felett eljárt az idõ, hiszen 1976os, illetve 1960-as átadásukat
követõen csak csurrant-cseppent a javításokra, karbantartásra.
Az elsõ jelentõs fordulat
2009-ben következett be. Ekkor

alakították át a korábbi szolgálati lakást tornaszobává, cserélték ki a nyílászárókat, korszerûsítették a fûtést és a tálalót.
Ugyancsak az önkormányzati minisztérium pályázati
pénzébõl kerülhetett sor a másik épület megújulására. Az utcáról is jól látszik a sárgára
festett, hõszigetelt külsõ, az
átlátszó tetõvel ellátott terasz.
Belül kicserélték a fûtõtesteket,
a már-már használhatatlan nyílászárókat, a linóneumot járólap váltotta fel.
Noha a pályázat (Bölcsõdék
és közoktatási intézmények
infrastruktúrájának fejlesztése)
igénye 16 és félmillió forint
volt, csak 10.9-et kaptak, így
aztán a fenntartó önkormány-

zatnak kellett a különbözetet
kigazdálkodnia.
A szerencsés adottságú óvoda azonban nemcsak küllemében jár élen: közösen kidolgozott nevelési programjuknak
köszönhetõen a környezeti és
anyanyelvi nevelést priorizálják. Van szépen gondozott kiskertjük, konyha- és virágoskertjük, de sziklakert és gyógynövényes is. Sikeresen pályáztak a
„zöld” programra, melynek tanúsító tábláit a betérõ azonnal
észreveheti. A „terményeket”
fel is használják tízóraihoz,
uzsonnához.
A gyermekek nem szûkölködnek programokban sem:
egy közeli gazdaságban például
megismerhetik azokat a háztáji
állatokat, melyekkel manapság
a városiak nem nagyon találkozhatnak. Természetesen rendszeresen készülnek az aktuális
ünnepekre, eseményekre. A rászorulók igénybe vehetik a
logopédus segítségét, a táncos
lábúak pedig a mûvészeti iskolában készülhetnek a világot
jelentõ deszkákon történõ
bemutatkozásra.
Zalaszentgróton egy parányi
bölcsis-ovis csoport is mûködik, nem kis örömére azoknak
a szülõknek, akik apróságaikat
nem tudják nagyszülõkre bízni.
Az egész intézmény harminc
embernek ad munkát.
Zatkalik

Sürgõsségi Centrum a megyei kórházban
Újabb lépéséhez érkezett a
„Sürgõsségi Centrum (SO1)
kialakítása a Zala Megyei Kórházban" projekt, egyszerûbben a megyei kórház új sürgõsségi osztályának megvalósulása. Rohamléptekben folynak az építkezések, s mivel a
tervek szerint júliusban már
avatják az intézményt, addig a
személyi, szakmai feltételeket
is meg kell teremteni. Ennek
jegyében május 9-én „Sürgõsségi Szakmai Nap” elnevezéssel tartottak konferenciát a
megyei kórházban.
A rendezvényen megjelent
szakembereket dr. Csidei Irén,
a kórház fõigazgatója és dr.
Nagy Tamás, a kórház szakmai
referense köszöntötte.
A nyár közepétõl a tervek szerint a már fogadja az
új betegeket a sürgõsségi

Júliusban már avatják a centrumot.
centrum. Ide kell majd ér- elirányítják õket a nekik legkezni elsõként minden beteg- megfelelõbb gyógyítás iránek, ahol kellõen felkészült nyába.
egészségügyi
szakemberek
- farsang -
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Gitárszó a türjei templomban
(Folytatás az 1. oldalról)
kezdetben népdalkincsünk legszebb darabjaiból állt repertoárjuk. Igyekeztek azon lenni, hogy
a zalai dalok határozzák meg
szépen bõvülõ mûsorpalettájukat. A társaságot Székely Júlia fogja össze. Elvégezte a tanító- és tanárképzõt, de a kántorképzõt is. Most készül legújabb
diplomájának megvédésére.
Tehetségüknek, szorgalmuknak köszönhetõen már
2009-ben elsõ helyezést hozhattak el a zalaszentgróti kistérségi mûvészeti fesztiválról.
A sikereken felbuzdulva (még
ugyanebben az évben) részt
vettek a 15. országos népzenei
minõsítõn, Vonyarcvashegyen.
Az eredmény most sem maradt el: a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége dicsérõ
oklevéllel jutalmazta mûsorukat.
Székely Júlia elmondta, idõközben arra is rájöttek, hogy a
népdalok mellett szépen hangozhatnak a versfeldolgozások, melyeket akár gitár, akár
furulyaszóval kísérhetnek. Mi

több: egy fiú személyében klarinétosra is találtak, aki remélhetõleg engedni fog a kérésnek, és soraikba lép.
Legújabb „vállalkozásuk” a
templomba vezetett. Igaz, ennek már szerves eleme volt a
hit is. Sikerrel mutatkoztak be
dalokkal és zenével az ifjúsági
szentmiséken. A falu plébánosa, Száraz Kristian Dávid atya
(a zenés misék ötletadója),
premontrei szerzetes, tavaly
került Türjére, s az õ ötlete
volt, hogy a fiatalokat a zene
eszközével csábítsák a templomba. 2010 októberében
csendültek fel elõször a dalok,
legutóbb pedig húsvétkor. A
fogadtatás többnyire pozitív
volt, de a konzervatívabbak
között elõfordult olyan is, aki
nemtetszését fejezte ki.
A kórus egyébként anyák
napján, borversenyeken, a település kulturális rendezvényein lép fel, emellett készül
vendégkórusok fogadására, valamint a régió versenyeire.
Büszkék arra, hogy a kehidai

A fotó a kétéves Hétszínvirágot örökítette meg.

Szak(i)vélemény

Rajz: Farkas László

A zalai kötõdésû „Vadkanok Nemzeti Dalárda”.

– Emlékszel? Kukoricaföld volt itt a cukorgyár helyén.
Most vissza kellene térni az eredeti profilhoz!...

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Deák-ünnepségen is ott lehettek. Bár tagjaik sorában a hölgyek dominálnak, két férfi
énekesükre is felnéznek. Kapcsolatot ápolnak a budapesti,
ám zalai kötõdésû „Vadkanok
Nemzeti Dalárdával”. Közösen is felléptek már szüreti
felvonuláson. Jobbára önfenntartók, de a helyi önkormány-

zat is támogatja a Hétszínvirágot. Szép fellépõ ruhájukat is a
hivatal vásárolta.
Úgy tudjuk, a jobbára katolikusok lakta Türjén jó irányba
fordult a hitélet, s ehhez mindenképp hozzájárult a Hétszínvirág énekegyüttes és az
egyház egymásra találása.
Zatkalik András

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését térségünkbõl, akik szívesen
tudósítanának a településükön történt eseményekrõl.

Jelentkezés:
tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke
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Megújult a járóbetegellátás Zalaszentgróton
(Folytatás az 1. oldalról)
épületegyüttes északi részébe,
a járóbeteg rendelõket a déli
részében kellett kialakítanunk,
sõt az utóbbit bõvítettük egy
új szárnnyal. A háziorvosi szolgálatok és az ügyelet, amely
szintén EU-s, de egy másik
pályázati támogatás és az önkormányzat többlethozzájárulása révén ez év áprilisában
újult meg. A két épületrészben az alap- és a járóbeteg
szakellátás tehát elkülönülten
kapott elhelyezést. A pályázati
támogatásnak több fontos feltétele is volt: biztosítani kellett például gyermek szakrendelés létrehozását, ahol – elsõsorban vidéki háziorvosok számára – naponta biztosítható a
gyermek betegekkel kapcsolatos konzultáció lehetõsége.
Ezen túl a korábbi heti 161
órányi járóbeteg szakrendelést
heti 200 órára kellett emelni.
Ezért a kórházi szakorvosokkal
folytatott konzultácó során eldöntöttük, hogy a 39 óra többletkeretben milyen szakrendeléseket mûködtetünk. Így a korábbi 15 féle szakrendelés
struktúrája jelentõsen bõvült:
kardiológia, neurológia, ortopédia, sebészet, fül-orr-gégészet, audiológia, reumatológia
és a gyermekgyógyászat rendelésekkel egészült ki az átalakult intézményben. Ezeket részállású rendelések formájában
biztosítjuk, hiszen a betegforgalom nem teszi indokolttá
minden esetben a teljes állású
szakrendeléseket.

– Milyen további újdonságok valósultak meg a beruházás során?
– További feltétel volt a
telemedícina – más néven távleletezés – rendszer kiépítése.
Ennek révén diagnosztikai nehézségek esetén a tüdõgondozónkban felvett röntgenfelvételeket más, távoli kollégákkal
is megoszthatjuk. Szintén elõírás volt a mozgássérültek
közlekedésének megoldása.
Ezért az átalakított, akadálymentesített épületben rampák
és lift könnyítik meg a mozgássérültek közlekedését. Mindezen túl az épületben elhelyezett irányító táblákon Brailleírással (vakírással) is feltüntettük az egyes rendelések nevét,
illetve a szükséges információkat. A feliratok oly módon készültek, hogy a színtévesztõknek se okozzon gondot az elolvasásuk. A folyosókon kiépített
járófelület sem mindennapi: az
ajtókhoz vezetõ közlekedési
útvonalak érdesítettek, hogy
azokon a látássérültek is könynyebben megtalálják az egyes
bejáratokat.
– Mennyi idõ alatt zajlott
le az átalakulás és mekkora
lakosságszám ellátását biztosíthatják a megújult intézményben?
– A munkát 2010 januárjában kezdte meg a kivitelezõ
ZÁÉV Zrt. Novemberben átadhattuk a megújult intézményt,
s december végén már költözhettünk. Az új szakrendeléseket pedig idén április elsejével

Dr. Varga Tamás igazgató-fõorvos beteget vizsgál az ultrahangos berendezéssel.
kezdhettük meg, egy kivételével. Az audiológia sajnos csak
július elsejétõl indulhat a mûködési engedélyek beszerzésének nehézkessége miatt. A 22
féle szakrendelésen mintegy
22.000 lakos ellátását valósítjuk meg: a zalaszentgróti és
környéki települések lakosságát illetõen, a tüdõgyógyászat
pedig Zalaapáti háziorvosi körzeteit is ellátja. Lényegesen
rövidebb elõjegyzéssel dolgozunk, mint általában más települések szakrendelései. Másutt 3-4 hónapos várakozást
igénylõ ellátást mi egy-két héten belül biztosíthatjuk. Ebbõl
következõen ezeken a szakterületeken a betegszám várhatóan emelkedni fog a következõ idõszakban. Alapvetõ változás a korábbi állapothoz ké-

pest az is, hogy három helyen
mûködött az intézmény, s a
racionalizálás során összevontuk valamennyi részleget. Az
adminisztrációs feladatok is
ebbe az épületbe kerültek, így
az intézmény gazdaságos rezsiköltségekkel mûködhet. A
beruházás munkahelyteremtést is hozott magával, két
fõállású asszisztens és vállalkozó orvosokat alkalmaztunk
az új szakrendeléseken. A pályázat feltételeként öt évig
mûködtetnünk kell az intézményt, ám mi sem természetesebb, hiszen a valóban
költséghatékonyan és optimálisan mûködõ rendszer
hosszú idõre megoldja Zalaszentgrót és vonzáskörzetének
szakellátását.
Farsang Lajos

Mit kínál a Szent Gróth Termálfürdõ?

Sikeres szezonban reménykednek…
Április 22-én kinyitott a
Szent Gróth Termálfürdõ. Új
vezetõ irányításával szeretnék
elérni, hogy sikeres szezont
zárjanak, igaz ez jórészt az idõjárástól is függ.

– Április 11-én neveztek ki,
22-én pedig nyitottunk –
mondja Kámán Zsolt, az új
vezetõ, aki született zalaszentgróti és a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki

Karán szerzett építész- és településmérnöki diplomát. A
28 éves szakember szerint
nem jött jól a fürdõnek a téli
leállás, mûszakilag sokat kellett tenni azért, hogy zökkenõmentes legyen a nyitás.
– A téli nyitva tartást említette… Van realitása annak,
hogy a Szent Gróth Termálfürdõ
télen is fogadjon vendégeket?
– Jól irányzott üzletpolitikával ez elérhetõ. Olyan vendégkört kell megcélozni, amely
télen is szívesen választja Zalaszentgrótot.
– S egész évre mi az elképzelés?
– Intenzív kampányt indítunk, olyant, ami rengeteg embert céloz meg. Sajnos drasztikusan emelkedtek az energiaárak, a szivattyúk és a vízforgatók felújítása is komoly

összegbe került. A szomszédos
Coca Cola palackozóval jó a
kapcsolatunk, hulladék hõt
kapunk tõlük. Szeretnénk az
együttmûködést
szorosabbá
fûzni a marketing területén is.
– Szentgrótiaké a szentgróti fürdõ?
– Akcióinkkal ezen a téren
is nyitni kívánunk. Szeretnénk
elérni, hogy a zalaszentgrótiak
az eddiginél nagyobb számban
keressék fel a fürdõt, de ez
vonatkozik a térségben élõkre is. Belépõkedvezményekkel,
könnyített kijárási lehetõséget
keresve kívánjuk elérni, hogy
minél többen válasszanak minket. Kedvezményes céges és
vendéglátós
cserekapcsolatban gondolkodunk, új büfék,
menük, házias ízek várják a
vendégeket, s nem utolsó sorban megújult a honlapunk is.
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Közösségépítõ, egységteremtõ szándék Zalaszentgrótért
Megújult a helyi Fidesz-szervezet
Március 29-én tartotta rendkívüli tisztújító közgyûlését a
zalaszentgróti Fidesz-szervezet. A szavazás során Körmendy Mariannt elnökül, Vajda Lászlót – a helyi CKÖ elnökét – pedig alelnökül választotta a 27 fõs tagság. Az új vezetõség céljairól Körmendy Mariann elnökkel beszélgettünk.
Az aktív közéleti szerepet
vállaló hölgy eredendõen Vas
megyében, majd 16 évig Budapesten élt, ahonnan elõbb
vissza Vas, majd Zala megyébe
költözött. Zalaszentgrót tõszomszédságában, Zalabérben
él a párjával. Régi fideszes,
hiszen 1989-tõl aktív tagja a
szervezetnek. Férjével együtt –
egyébként mindketten népmûvelõk – máris nagy ismertségnek örvend új otthonában.
– Miért Zalabért választotta lakhelynek?
– Mindig szerettem volna egy
igazi vályogházat, s ezt az elképzelésemet Zalaszentgróton
nem valósíthattam meg. De a
munkám a párommal együtt
elsõsorban ide, a városhoz köt.
– Nem kis dolog egy új
lakókörnyezetben vállalni a
vezetõ szerepet…

– Már '90-ben részt vettem
Orbán Viktor kampányában.
Budapesten 1993-tól a Fidesz
irodavezetõjeként a Dél-pesti
régió önkormányzati ügyekért
felelõs koordinátora voltam,
majd Pesterzsébet polgármesteri hivatalában ifjúsági és kulturális programok koordinátoraként tevékenykedtem. Részt
vettem az Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatokat elbíráló bizottságának munkájában
és dolgoztam a Magyar Mûvelõdési Intézetben közösség- és
településfejlesztési projektek,
valamint pályázatok megvalósításán. Késõbb a Csili Mûvelõdési Központban népmûvelõként végeztem a feladataimat.
Jelenleg a családi vállalkozásunk gazdasági ügyeit irányítom. Az itteni Fidesz csoportba 2006-ban léptem be és
örülök, hogy újra részese lehetek fontos közéleti feladatoknak.
– Milyen célokat fogalmazott meg az új helyi Fidesz
vezetõség?
– Szeretnénk az eddiginél
nagyobb egységet teremteni a
jobboldalon. Bár Zalaszengróton – elsõsorban a város külsõ

Megszépülõ városközpont

övezeteiben – hagyományosan
erõs a jobboldal, véleményem
szerint nagyobb összefogással
lényegesen többet érhetnénk
el, mint eddig. Egységesen kell
kiállni és közelebb kell kerülni
az emberekhez, meg kell hallgatni õket, az ügyes-bajos dolgaikat, a javaslataikat. Mindig
közösségépítõ munkát folytattam és ez a célom ezúttal is,
hogy létrehozhassunk egy határozott, egységes csoportot.
– Hogyan tartják a kapcsolatot a város polgáraival?
– Havonta egy alkalommal
tartunk csoportgyûlést a CKÖ
irodájában, a Munkaügyi Központ épületében. Ide várjuk az
érdeklõdõket is, akik a tervezett rendezvények idõpontjáról elõzetesen telefonon érdeklõdhetnek nálam a +3670/319-5986 telefonszámon.
Személyesen pedig a buszvégállomásnál, a Grót GSM üzletben kaphatnak tájékoztatást az
érdeklõdõk. Remélem, hogy
belátható idõn belül saját irodahelyiséghez jut a szervezetünk, ahol optimálisabb kapcsolattartási lehetõséget alakíthatunk ki. Addig is bárki
fordulhat hozzám személyesen
is! Szeptember elsejétõl új tagokat is várunk – addig az országosan idõszerû tisztújítási
folyamat nem teszi lehetõvé új
tagok felvételét. Ám az érdeklõdõket, támogatókat, aktivistákat addig is várjuk. Szeretnénk,
ha a kevésbé politizáló városlakók is ismernék a munkánkat, amelyet egy szebb, élhetõbb
Zalaszentgrótért folytatunk.
– Milyen irányba szeretnék fejleszteni a zalaszentgróti Fidesz csoportot?
– Mivel jelenleg a középkorosztály van többségben, a

Körmendy Mariann várja a
polgárok érdeklõdését.
fiatalok és az idõsebb korosztály jelentkezését is várjuk.
Szeretnénk, ha több hölgy is
vállalna közéleti szerepet, bár
egy nõnek mindig nehezebb elfogadtatnia magát közéleti szerepben, de mégis
szükséges!
– További elképzelések?
– A tisztújítás óta eltelt idõ
alatt már terveket szõttünk
további rendezvények szervezésére, amelyekkel ismertebbé
tehetjük a munkánkat és feladatainkat. Szeretnénk a késõbbiekben fórumokat tartani
különbözõ, az embereket érdeklõ témakörökben. Ezekhez
a tervekhez máris várjuk a
közélet iránt érdeklõdõ zalaszentgróti polgárok javaslatait.
Mindenképpen szeretnénk egy
meghatározó, tevékeny Fidesz
csoportot építeni a jövõbeni
hatékonyabb közéleti szerepvállalás érdekében – mondta
végül Körmendy Mariann, a
zalaszentgróti Fidesz csoport
új elnöke.
Farsang Lajos

Nagylengyel
Fotó: Kovács György
Térkövet kap a katolikus templom környéke is.
Ünnepélyes alapkõletétellel indult 2010 szeptemberében az a beruházás, ami „A
városközpont funkcióbõvítõ
megújítása Zalaszentgróton”
projektnevet viseli, s az Új
Magyarország fejlesztési terv
regionális operatív programja
segítségével valósul meg.

A több mint 300 millió forintos beruházás –
amelyhez 238,9 milliós viszsza nem térítendõ támogatást nyújtott a ROP – a befejezéshez közeledik. Várhatóan június közepére végeznek a munkával a kivitelezõk.

Õsi zalai zamatok
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Kisszentgróti központ, nemzetközi kapcsolatok

A közös munka részesei: Szõkéné Hajduk Andrea, Simán
Andrea, Velner Csilla, Németh Károlyné és Gelencsér István.
Kisszentgrót életét rendez- ben mûvelõdési házként és
vények egész sora színesíti, vendéglátó egységként is üzeamelyeknek meghatározóan a melt. A ma már Civil Turiszfelújított, új szerepkört kapott tikai Centrumként mûködõ lémûvelõdési ház ad otthont, no tesítményen joggal akad meg
és a szomszédságában levõ az erre járók szeme.
kisszentgróti templom, amely
– Hogyan vitték keresztül a
szintén a rendszerváltást köve- nagy beruházást?
tõen újult meg. Korábban szak– Öt éve kezdõdött, amikor
munkásképzõ intézet és zene- egy szerencsés véletlen folytán
iskola is mûködött az épület- kapcsolatba kerültünk a Zalai
ben, majd visszakapta az egy- Borút Egyesülettel – fog bele
ház és Bizderi János kanonok, Gelencsér István, s Szõkéné
fõesperes irányításával valósult Hajduk Andreával és Németh
meg a felújítása. Még nagyobb Károlyné Anikóval aprólékos
vállalkozás volt a kultúrház fel- gonddal avatnak a részletekbe.
újítása. Elõször borház funkciót
A ház felújítása egy naszántak a létesítménynek, ám a gyobb lélegzetû uniós program
projekt bõvülésével sokkal szé- része. A Határtalan borkultúlesebb szolgáltatás-tár valósul- ra nevet viselõ projektet a Zahat meg. Az épület sokáig le- lai Borút Egyesület, a városi
romlott állapotban volt, régeb- önkormányzat, valamint a Lend-

vai Szõlõ- és Gyümölcstermesztõk Egyesülete együttesen vitte véghez. A három
szervezet közel 365 ezer eurót
– mintegy 90 millió forintot –
nyert a Szlovénia-Magyarország Operatív program pályázatán. A szükséges 5 százalékos
önrészt mindhárom érdekelt
biztosította a saját tevékenységéhez.
A Zalai Borút Egyesület 12
éve alakult, elsõsorban zalaszentgróti és környékbeli gazdák részvételével, ám az egyesületnek valamennyi zalai borvidékrõl akadnak tagjai, részben önkormányzatok. A projektben többek közt rendezvények szervezése, szakmai konferenciák lebonyolítása, nõi borászképzés, honlapok és kiadványok készítése, borászati eszközök beszerzése is szerepelt.
A program tartalmazta a kisszentgróti épület felújítását,
mintegy 30 millió forint értékben. Irodákat, konferenciatermet alakítottak ki, felújították
az épület alatt végighúzódó,
akár száz fõ befogadására is alkalmas patinás boltíves pincét.
Mindemellett az udvaron szabadtéri színpadot, fedett teraszt és kemencét is építettek.
A közel száz négyzetméteres
pince és hasonló alapterületû
étterem többek közt borturisztikai programoknak is otthont
adhat, 93 négyzetméter alapterületen pedig maga a Civil Turisztikai Centrum mûködik. Az
épület a városi önkormányzat
tulajdonában áll, s a megvalósult beruházás nyomán 10 évre

használati jog illeti meg a Zalai
Borút Egyesületet, azaz addig
itt lesz a szervezet irodája s a
komplexum ellátja a közösségi
funkciókat is.
A folyamat nem áll meg ezzel a projekttel, máris új pályázatot nyújtott be a három
együttmûködõ szervezet 422
ezer eurós támogatásra. A cél a
következõ három évben a centrum további fejlesztése és számos közösségi program, amely
az egész várost érinti. Így például 2012-ben és egy késõbbi
idõpontban két vadászati és
gasztronómiai kiállítást is szerveznek. A remények szerint
rendezvény a kiállítók és érdeklõdõk olyan széles körét
vonzza, hogy a késõbbiekben
akár önfenntartó rendezvénysorozattá válhat a hagyományteremtõ vadászati kiállítás. A zalaszentgróti termálstrandnál a
zalai hagyományokhoz illeszkedõ fesztiválokra kerül sor, ahol
megmutatkozhatnak a borászok,
a kézmûvesek, s megismerhetik
a látogatók a zalai folklórkincset. A kisszentgróti borházban
borshow-k sorát rendezi az
egyesület, amelyeken a zalai
borvidékek egy-egy borháza
mutatkozhat be s mindazok,
akik a gasztronómiai értékekkel is növelhetik a rendezvények sikerét, a zalai és
lendvai borok népszerûségét.
Mindeközben a lendvai partner,
a Lendvai Szõlõ- és Gyümölcstermesztõk Egyesülete a székhelyét újítja fel a közös
projektben.
Farsang Lajos

Tekenyei képeslap
A közel 520 lelket számláló Tekenye 2010 októberétõl –
Zalaszentgróttól különválva – önálló önkormányzattal mûködik.
A Vérbulcsu törzsébõl származó Tekenye nemzetség a honfoglalás után ezt a vidéket szállta meg, s a település a
nemzetség nevét õrizte meg. 1333-ban már egyháza volt, 1720-

Fotó: Kovács György

ban nemesi igazgatás alatt állt, 728 lakosa volt. Temploma 1748ban, a község központjában lévõ temetõdombon, a régi
kápolna helyén épült. 1913-ban szentélyt csatoltak hozzá,
benne gyönyörû oltárral, melyet Szent István, Szent László, Pál
és Péter apostol szobrai díszítenek.
Az infrastruktúra kiépítése mellett a falu mindenkori
vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a lakosság otthon
érezze magát, s ne gondoljanak az emberek az elköltözésre.
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Esélyt kovácsoltak a látszólagos esélytelenségbõl
Megújuló energiák, vidékfejlesztés nyomában Dötkön

A tájközpont épülete a régióban 2006-ban az Év Faépítészeti
Díját nyerte el.
Az Ökorégió Alapítvány
1998 év elején jött létre Zalaegerszegen. Mûködési területük elsõsorban, de nem kizárólagosan a nyugat- és délnyugatdunántúli régió, e terület kistérségei, de vannak országos és
nemzetközi programjaik is. Az
alapítvány tevékenységének középpontjában a biológiai sokféleség megõrzése, a fenntartható fejlõdés, az ökológikus
vidékfejlesztés elõsegítése áll.
– A biológiai sokféleség sorsa az ország védett területein
nem követhetõ nyomon, így mi
annak idején egy vidéki helyszínt kerestünk, méghozzá az
ezredforduló környékén kiemelten hátrányos helyzetû
zsáktelepüléseket néztük végig.
Úgy gondoltuk, hogy a hátrányból elõnyt is lehet kovácsolni, s
Dötk elhelyezkedése, háborítatlansága, természeti és építészeti értékei által ideális helyszín
lesz programjaink lebonyolításához. Azóta már több esetben
is bebizonyosodott, hogy annak idején jól választottunk –
avatott be a kezdetekbe Kocsis
Anikó, az alapítvány elnöke.
Az Ökorégió Alapítvány tevékenységének gyakorlati és
szellemi központja a Dötki Tájközpont. A Dötki Ökológiai és
Vidékfejlesztési Tájközpontot
az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért hozta létre
és mûködteti. A tájközpont tervezésekor egyértelmû volt, hogy
azt a fajta szemléletet kell sugároznia, amit az alapítvány a késõbbiek során át szeretne adni.
Ezért kizárólag ökoházban gondolkoztak, amit a hagyományos
népi és az öko építészet elegyítéseként terveztek meg. A
2002-ben elkészült a tájba illõ,
organikus ökoház, ami egy favázszerkezetes vályogtégla épület, melyben semmilyen környezet/egészségkárosító anyag

nem található. A falakra agyagvakolat és túróval kevert mészfesték került, a fafelületek lenolajjal és gyógynövénykivonatokkal kezeltek, a szigetelõanyagként pedig újrahasznosított papírt használtak. Az építkezés során fontos volt, hogy a
szállítással kevésbé károsodjon
a környezet, vagyis a fenntarthatóság elve, így minden építõanyag a lehetõ legközelebbi
helyrõl lett beszerezve. A tájközpont létrehozása során azzal
is számoltak, hogy sem a felépítés, sem a majdani lebontás
ne kerüljön sok energiába. Az
épület mindennapi energiaellátását megújuló energiaforrások
biztosítják: a bioszolár (napkollektor és faelgázosító kazán),
illetve a tervezés alatt álló fotovoltaikus rendszer a villamos
energia elõállítására. Az épületben hasznosítják az esõvizet, s
a településen folyamatban van
a természetközeli szennyvíztisztítás kialakítása is.
Az alapítvány célja a fenntarthatóságot, az ökológikus vidékfejlesztést, környezetvédelmet szolgáló projektek megvalósítása, melyet képzésekkel,
bemutatókkal, szaktanácsadással, és különbözõ témakörökben szakértõi tevékenységgel is
segít. A rendezvényekhez a tájközpontban és az erdei iskolában 30-30 fõs szálláshely és
két oktatástechnikailag jól felszerelt, organikus stílusú elõadóterem áll rendelkezésre. Az
alapítvány feladatai között szerepel a lakosságnak, kistérségeknek, önkormányzatoknak,
gazdálkodóknak nyújtott környezeti tanácsadás, s a településen egész évben várja programjaival látogatóit az erdei iskola. A tájközponthoz tartozik
az öko-környezettechnológiák
bemutató parkja, egy 15 állomásból és modellekbõl álló tan-

ösvény, mely egyrészt a fenntarthatóságot szolgáló öko-környezettechnológiák (megújuló
energiaforrások, esõ - és szürkevízhasznosítás, komposztálás,
természetközeli szennyvíztisztítás) alkalmazását kívánja bemutatni, másrészt azon globális
környezeti problémákra hívja
fel a figyelmet, melyeket az ökokörnyezettechnológiák alkalmazásával mérsékelhetünk. A
Dötki Ökológiai és Vidékfejlesztési Tájközpont az ökoház
és a bioszolár energiaellátó
rendszer jogán a Nemzetközi
Megújuló Energia Út állomáshelyeként beépült az osztrákszlovén-magyar közös tematikus hálózatba, aminek Magyarországon egyelõre 6 helyszíne
van. A Dötkre ellátogatók többek között megtekinthetik a
„borút-ösvény” részeként felújí-

tott 200 éves zsuppos pincét, továbbá a Zalai Borút
Noé Borháza és egy ampelográfiai szõlõgyûjtemény is itt
található.
Pataki Balázs
148 résztvevõ magyar
település közül május negyedikén hirdették ki a Napkorona Bajnokság gyõztesét. A
versenyben az önkormányzatoknak minél teljesebben
fel kellett mérniük, hogy
mennyi napkollektor és napelem üzemel településükön,
hogy kiderüljön: hol élnek
leginkább a napenergia nyújtotta lehetõségekkel. A 26
lakost számláló Dötk 2010
után 2011-ben is diadalmaskodott az ország 5000 fõ
alatti települései között.

MEGTAKARÍTÁSI,
SZÁMLAVEZETÉSI
AJÁNLAT
HOZZA BE HOZZÁNK ÉS TARTSA NÁLUNK A
PÉNZÉT BIZTONSÁGBAN!
MEGTAKARÍTÁS FIX KAMATOZÁSSAL
• Betét lekötés 30 napra évi 4,50 % fix kamat mellett.
• Betét lekötés 60 napra évi 5,00 % fix kamat mellett.
MEGTAKARÍTÁS VÁLTOZÓ KAMATOZÁSSAL
• 30 naponként növekvõ kamat, 270 nap futamidõ - átlagkamat
5,69 % EBKM: 5,7303 %
• 90 naponként növekvõ kamat, 540 nap futamidõ - átlagkamat
6,25 %. EBKM: 5,9171 %
A megtakarításokat számlavezetési és készpénzfelvételi díj nem
terheli.
Lejáratkor 500,- Ft, lejárat elõtti megszüntetéskor 1.000,- Ft
adminisztrációs díjat számítunk fel.

TAKARÉKOSKODJON A BANKI KÖLTSÉGEKKEL!
SZÁMLAVEZETÉS: magánszemélyeknek, nyugdíjasoknak havi
120,- Ft.
• A forintutalások tételdíja minimum 40,- Ft, illetve 1,5 ezrelék.
• A forintszámla mellett 1 hónapra lekötött betét után évi 5,2 %
kamatot fizetünk.
• Forintszámlájához kedvezõ költségekkel folyószámla hitelkeretet
is ajánlunk.
A folyószámla havi egyenlege után évi 1,5 % kamatot fizetünk.
SZÁMLAVEZETÉS: forint számla egyéni vállalkozóknak, vállalkozásoknak
• Pénzforgalmi bankszámla nyitása
Ingyenes!
• Pénzforgalmi jutalék (hó végén fizetendõ)
1,8 ezrelék, minimum 175,- Ft/tétel
• Bankon belüli utalás forgalmi jutaléka
1,0 ezrelék, minimum 120,- Ft/tétel
• Külföldrõl érkezõ utalások (jóváírások)
0,1%, minimum
3.000,- Ft / tétel
• Deviza átutalás forgalmi jutaléka
1,8 ezrelék, minimum 3.000,- Ft
A havi számlavezetési díj (forgalmi jutalékként elszámoljuk)
1.200,- Ft
A bankszámla havi egyenlege után évi 1,0 % kamatot fizetünk.

Ügyintézésünk gyors, egyszerû és barátságos!
Széchenyi István Hitelszövetkezet
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs u. l.
Telefonszám: 83/362-278 és 83/560-115
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Egészségedre? Nem! Isten-Isten!
Hungarikum lehet a Pintes

11,3 hektáron termesztik a Pintest.

Hungarikum lehet.
Rövidesen hungarikummá
válhat a legrégebbi magyar szõlõfajta, a Pintes. Egyedülálló tulajdonságait, gyógyhatását tudományos kutatások sora igazolja. A cél egyre közelebb van.
A csáfordi Veress-család óriási
energiával küzd nemes italuk
megismertetéséért.

Vadkörte-felvásárlás
Kiváló minõségû
vadkörtére várunk
ajánlatot eladóktól
idei felvásárlásra.
Érdeklõdni:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mailon.

A gyönyörû birtokon a Vinum Veress Családi Borpince
alapítója, Veress János és felesége mesélik el a Pintes történetét. Mesélik, hiszen a véletlennek köszönhetõ, hogy ráakadtak a réges-régen kipusztultnak vélt szõlõre.
– Miután az észak-amerikai
eredetû filoxéra csaknem egész
Európa szõlõültetvényeit végigpusztította, családok százezrei
maradtak munka nélkül – ismerteti az elõzményeket Veress
úr –, de eltûntek az õsi szõlõfajták, s csak azok maradhattak
fenn, amelyeket egy-egy gazda
meg tudott õrizni.
– Hogy menekült meg a
Pintes?
– A ritka kivételek közé sorolható a Pintes is, melynek néhány tõkéjére csaknem egy évszázad múltával, 1968-ban bukkant a Pécs-Cserkút melletti
szõlõhegyen Németh Márton
ampelográfus. Vizsgálatát Kiss
Ervin szõlõnemesítõ végezte a
Badacsonyi Kutatóintézetben.
– Honnan az elnevezés?
– A fajtának nevet is kellett
adni, jóllehet korábban a Kárpát-medencében mindenütt is-

mert volt más-más elnevezéssel. A Pintes nevet végül tulajdonságáról kapta: a fajta termõképessége ugyanis rendkívül
nagy. Egy-egy tõkén akár 1,6
liter (azaz egy magyar pint)
bort is képes megteremni.
– Mik a legjellemzõbb tulajdonságai a pintesnek?
– A szõlõ héja tartós, nem
reped, puha, leves húsú. Mindemellett ellenálló is. Magas savtartalma miatt kezdetben pezsgõ alapbornak készítették, ám a
törzsültetvények nem maradtak fenn, pusztán Csáfordon
másfél hektár. Kedvezõ illat- és
aromagazdagságával nagy jövõre számíthat.
– Mik voltak a további
lépések?
– Hitünket megerõsítette egy
1997-es aranyérem is, melyet a
kõszegi Jövések napján (Szõlõ
Jövésnek Könyve borverseny)
kaptunk Magyarország legrégebbi fajtájáért. 2007-ben a Baross Gábor Kutatásfejlesztési
pályázat révén sor kerülhetett a
rendkívül alapos (és drága)
vizsgálatokra is. Ezek közt nemcsak a laboratóriumi, hanem az
orvosbiológiai és egyéb elemzések is szerepeltek. Csakhamar kiderült, hogy a Pintes
olyan pozitív élettani hatásokkal bír, amelyek fölkeltették az
orvosok figyelmét is. 32 fõt
vontak be egy egyhónapos kísérletbe. Kétséget kizáróan
megállapították, hogy mértékletes fogyasztása (hölgyek esetében napi 1-1,5 dl, férfiaknál
2-3 dl) egyrészt gátolja a rákos
sejtek fejlõdését, másrészt a
szív- és érrendszeri, továbbá a
diabétesz betegségek megelõzésében jótékony hatása van
egyéb borokkal szemben. A
kutatások, vizsgálatok máig
sem zárultak le, ám egyre több
a kedvezõ visszajelzés, gyógyulási eredmény.
– Ma hol tart a Veress-birtok Pintes termelése?
– Egyelõre 11,3 hektáron
termesztjük a szõlõt, s évente 810 ezer palackba töltjük a zalai
dombság egyedülálló levét.
– Hol vásárolható a bor?
– Ma már a jelentõsebb éttermekben, áruházakban is megkapható, ám ami ugyancsak
figyelemreméltó, hogy a környék gyógyhelyein is ott van.
– Továbbá bélyegeken…
– Igen, a ritkaságra felfigyelt a Magyar Posta is, s 2005ben (dr. Csizmazia Darab József szõlõ-nemesítõ és Varga
Pál grafikus áldozatos munkájának köszönhetõen) immáron
bélyegen is látható az õsi ma-

gyar szõlõfajta, a Pintes. Palackját pedig õsi magyar motívum
és rovásírásos felirat különbözteti meg a többitõl.
– A közelmúltban Izsákon
rendeztek egy konferenciát a
borászoknak hungarikum témakörben. Jelentett-e ez elõbbre lépést a Pintes ügyében?
– Várható, hogy a hungarikumokról szóló törvény a nyár
végére jelenik meg. Ez a fórum
is egy elõkészületi esemény
volt, melyen részt vett az Országgyûlés alelnöke, Lezsák
Sándor és Ángyán József professzor is. Három kutatóintézet
(Pécs, Kecskemét és Badacsony) képviselõi ismertették
azokat a fajtákat, melyek hungarikumok lehetnek. Természetesen a Pintest is.
– Mi a menetrendje a hungarikummá nyilvánításnak?
– Szükséges a helyi „indítás”: az önkormányzatoknál megalakulnak a hungarikum bizott-

Veress János
ságok. Ezek felmérik az értékeket, aztán egy helyi, majd
megyei „kör”-be kerülnek a
hungarikumok. Bízunk abban,
hogy a Pintes Zala megye hungarikuma lesz.
– Bizonyára korai lenne az
idei termésrõl érdeklõdni.
– Korai, de az már most
látható, hogy a mennyiség nem
lesz nagy. Várjuk a virágzást, s
reméljük, nem lesz kedvezõtlen
az idõjárás. Hozzáteszem, hogy
a közelmúlt fagyos napjai nem
okoztak károkat.
– Eszerint az is korai lenne, hogy az „Egészségünkre!”
kifejezéssel búcsúzzunk?
– Korai, de én az „IstenIsten” köszönés híve vagyok.
Emögött ugyanis az áll, hogy
legyen rajtunk Isten áldása…
Zatkalik András
Fotó: Zatkalik-Peresztegi Virág
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Mindenki egy irányba húz
A jó szereplés alapja Zalaszentgróton
Jól teljesít a Zala megyei
labdarúgó bajnokság elsõ osztályában a Zalaszentgróti VFC
együttese. A zalai kisváros csapatát a semleges szakemberek
a bajnoki cím egyik várományosaként tartják számon. A
szentgrótiak jó szereplése
nem a véletlen mûve, a vezetés
biztosítja a mûködés feltételeit. Fejérvári Ferencnél jó kézben van a szakmai munka, és a
játékosok is egységes csapatot
alkotnak.
– Csapatunk sikere több
összetevõbõl áll – állítja Szép
Zsolt, a ZVFC elnöke. – A legfontosabb, hogy nálunk mindenki egy irányba húzza a csapat szekerét. A játékosok közül
a helybéliek elfogadták a légiósokat. Tudják, hogy minden
posztra nem lehet nevelni,
szükség van igazolásokra. Két-

három rutinos játékosunk jól
fogja össze a csapatot. A tapasztalatokkal rendelkezõ labdarúgók mögött a legidõsebb
játékosunk 23 éves. Õk jelentik a fiatalos lendületet a csapatban. Edzõnk nagyszerûen
megtalálta a hangot a fiúkkal.
Képesek egymásért és a klub
színeiért küzdeni. Példás a csapatunk hozzáállása és az edzéslátogatottság is figyelemre méltó.
– Szavaiból kitûnik, hogy
a jó szereplés egyértelmûen
csapatsiker. Vagy azért kellettek hozzá kiemelkedõ egyéni
teljesítmények is?
– Senkit nem szeretnék
név szerint kiemelni, aki pályára lép, az igyekszik kihozni magából a maximumot, a sok
egyéni teljesítménybõl áll öszsze az egész.

Jelenet az õsszel lejátszott Tungsram-Zalaszentgrót
mérkõzésrõl.
– Az eredményes szerepléshez kell a megfelelõ anyagi
háttér. Sikerül biztosítani?
– Mint sok helyen, a mi legnagyobb támogatónk is az önkormányzat. A testület a költségvetésünk mintegy 70 százalékát adja. A többit kemény
munkával, szponzoroktól szerezzük meg. Közülük kiemelném az Imofi Kkt-t és a Lántzky-család segítségét, de köszönjük a többi támogató hozzájárulását is. A csapat eredményeivel igyekszik megszolgálni
a támogatást.
– Egykor szerepelt az NB
III-ban is a Zalaszentgrót Szép Zsolt
együttese. Jó lenne ismét a
harmadik vonalban játszani?
– Messze még a bajnokság
vége. Ott vagyunk az élcsoportban és szeretnénk itt végezni. A hátralévõ fordulókban minél eredményesebben
kell szerepelni. Mire lesz ez
elég? Meglátjuk. Nem kiáltjuk
ki magunkat favoritnak, mert
akadt csapat, amely kinyilatkoztatta, hogy bizony fel akar
jutni, aztán minden ellenfél
kettõzött erõvel készült ellenük. Igyekszünk szerények
maradni. Egyébként is bõven
vannak ellenlábasaink. Biztos
vagyok abban, hogy õk is szeretnének bajnokok lenni. Egy
biztos: akárhol is zárunk a bajnokság végén, szeretnénk a következõ szezonra egyben tartani a csapatot.
– Ha mégis a Zalaszentgrót végez az élen, vállalnák
az NB III-as szereplést?
– Szakmai szempontból
biztosan. Tudnánk biztosítani

a harmadik vonalhoz szükséges csapatokat. A keretet is
meg tudnánk erõsíteni. A másik összetevõ nem csak rajtunk
múlik. Ezen egyébként ráérünk a bajnokság végén gondolkodni.
Lapzártakor Tótszentmártonban vereséget szenvedett a
csapat. Mindez azonban nem
változtat a fent leírtakon.
Vagyis a Zalaszentgrót szereplése ebben a bajnokságban a
kellemes meglepetések közé
tartozik.
B.I.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az NB II-ben folytatnák

Elõbb pálya, aztán csapat
Zala megyében nagyon
népszerû a teke. A zalai csapatok valamennyi osztályban
megtalálhatóak. A Zalaszentgróti Teke Klub férfi együttese
jelenleg
az
NB
III-ban
szerepel.
– A szentgróti tekesport
szervezett keretek között 1994tõl mûködik – tekintett vissza
a kezdetekre Farkas Zoltán, az
egyesület mindenese. – Két
évvel alakulásunk elõtt épült
meg a tekepálya. Elõbb kellett
egy létesítmény, utána jöhetett
a csapat. Kezdetben a régi „kuglisok” jöttek vissza, késõbb a
többiek, és beindult az utánpótlás-nevelés. Eredményes nevelõ munkát folytattunk, napjainkban több saját nevelésû
tekézõvel rendelkezünk.
A szentgróti tekézõk a megyeiben kezdték, de szerepeltek már az NB II-ben is. Jelenleg az NB III-ban játszanak,
ahol erõs középcsapatnak számítanak.
– A bajnokságban az 5. helyen végeztünk – folytatta Far-

kas Zoltán. – Tavaly a 2. helyen
zártunk, egy ponton múlott a
feljutásunk. A csapatban sok
sajátnevelésû játékos szerepel.
Arra is büszkék vagyunk, hogy
két tehetséges fiatalunk, Farkas Ádám és Korcsmár Bence a szuperligás ZTK FMVas
együtteséhez igazolt. Ádám
végleg, Bence kölcsönbe. Ott
az NB I-es együttesben játéklehetõséghez is jutottak. Nem
mellékesen: a megyei bajnokságban szereplõ csapatunk
harmadik lett.
A szentgróti tekézõk legnagyobb támogatója az önkormányzat. A testület átlagban
évente 400 ezer forinttal segíti a klubot. Az önkormányzat után a Zalacerália következik a mecénások sorában. A
tagdíjakból mintegy 130 ezer
forint folyik be, a pártolói
tagsági befizetésekbõl pedig
70 ezer forint. A személyi
jövedelemadó 1 százalékából
130 ezer forint gyarapította a
klub költségvetését. Pályázatokból is sikerült az elmúlt

években 300 ezer forintra
szert tenni. Az utóbbi tételt
az idei évtõl nagyon megszigorították.
– A Farkas Veremben található tekepálya tulajdonosa vagyok – említette Farkas Zoltán.
Úgy segítem a csapat mûködését, hogy a pályát kedvezményes áron bocsátom az együttes rendelkezésére. Az utánpótlás-nevelésrõl már esett szó.
Örvendetes, hogy jelenleg 12
ifjúsági korú játékossal rendelkezünk. Az NB III-as gárda
mellett egy csapatunk szerepel
a megyei bajnokságban is.
Azok, aki nem szerepelnek az
elsõ csapatban, itt játszhatnak.
Ezáltal a fiatalok fejlõdése biztosított, mivel rendszeres já-

Farkas Zoltán
téklehetõséghez jutnak. Idén
nem jutottunk fel, de jövõre mindenképpen szeretnénk
megcélozni az NB II-t. Anyagilag az sem kerülne sokkal
többe. A másodosztály pedig
további lökést adhat a szentgróti tekesportnak.
B.I.

Zalaiak a zalaiakért
Az üzemanyagárak drasztikus emelkedése lassan lehetetlenné teszi életünket. Nincs kiút ebbõl a zsákutcából?
Nézzük csak, hogy mit is tehetnénk! Elõször vegyük
szemügyre a tényeket!
Az élelmiszer és más termékek árának jelentõs összetevõje
a magas szállítási költség. Az a helyzet, hogy sok alapvetõ
élelmiszer (tej, tojás, cukor, gabonafélék, hús stb.) több száz
(ezer) kilométerrõl kerül Zala megyébe. Abba a megyébe,
amely évtizedekkel ezelõtt Magyarország egyik regionális
éléskamrája volt.
Bizonytalan eredetû, értéktelen külföldi „élelmiszerekkel”
árasztanak el bennünket. Ráadásul csillagászati szállítási költséggel terhelve.
Változtatni kellene! Termeljünk helyben jó minõségû
élelmiszereket! S hogy eladási gondjaik se legyenek, szerkesztõségünk segít az értékesítésben. Rendkívüli hirdetési kedvezménnyel segítjük a zalai õstermelõket.
Segítsük egymást! Segítsünk magunkon! Hívja szerkesztõségünket, s mi segítünk az értékesítésben!

Zalaiak a zalaiakért!
Elérhetõségeink: telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu”
Eredményes a nevelõ munka is.

Süldõk elõjegyezhetõk
25-30 kg-os süldõk
törzsállományból,
május végi elvitellel
elõjegyezhetõk!

Ár: 550 Ft/kg
Érdeklõdni: 92/393-577, 30/478-6485
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A foci az egész falu szívügye
Példaértékû az az összefogás, amellyel a labdarúgás ügye
mellé szegõdtek a türjeiek.
Nem is maradnak el az eredmények, melynek nemes eszközei a szigorúság és a
szeretet.
A település szépen felújított iskolájában Kocsis Norbert
edzõ, Czimbalek Tiborné, az
intézmény igazgatója, valamint
két szülõ: Nemes Eszter és
Nagy Béla fogadta lapunkat.
Nem telik el hosszú idõ: a
tudósítónak rá kell jönnie, Türjén nem foci, csapatok és támogatók vannak, hanem Össznépi Labdarúgás (így, nagybetûvel), ahol mindenki a közös
cél érdekében teszi le a maga
névjegyét az asztalra. Többnyire térítésmentesen.
Kocsis Norbert korábban a
Türje SE edzõje volt, onnan
„pártolt át” a fiatalok több korosztályához. A harminchárom
éves mester nem titkolja eszköztárát: szigorúan bánik a
fiúkkal, akik azonban az edzést
követõen már „testvérbáty”-i
viszonyba kerülnek vele. Az
edzõ szerint elõfordult, hogy
egy-két legényke megfeledkezett magáról, s bizony haza kellett küldeni a labdarúgás szentélybõl, a pályáról. Ám nem
lett volna meg pedagógiájának

eredménye, ha a bûnbánó nem
tér vissza sûrû bocsánatkérések közepette. Természetes hát,
hogy így történt, s a megbocsátás után ismét pattoghatott
a labda. Ha a sípot megfújom –
vallja –, onnantól rendnek és
fegyelemnek kell lenni.
A türjei fiúk jókötésû fickók lehetnek, mert tavaly már
õk képviselték Zala megyét a
budapesti országos tanévzáró
mérkõzéssorozaton. Sorra nyerték a csoportmérkõzéseket, s
csak a legjobb 16 közé kerülésnél estek ki. Emelt fejjel, élményekkel tele utazhattak haza.
Az ám, utazás, utaztatás! Elszegényedett világunkban cseppet sem olcsó mulatság kéthárom csapatnyi gyermeket
közlekedtetni. Nemes Eszter
magyarázata teljesen kézenfekvõ, csakhogy egyebütt nem
szokványos. A fiatalasszony, aki
maga is a labdarúgás elkötelezettje, elmondta, hogy ilyenkor a falu autós szülõi összeállnak, saját zsebbõl megtankolnak, s viszik a csapatot. Így
egycsapásra megoldják a szurkolói gárdát is…
A költségekhez – mondja
Nagy Béla – a szülõi munkaközösség báljának bevételeibõl is
hozzá tudtak járulni. Az iskola
is megteszi, amit megtehet,

KLÍMABERENDEZÉSEK
VERHETETLEN ÁRON!
Ne várja meg a hõséget!

5 év garanciával
MSR1-12HRN1 on/off
MSR1-09HRDN1 inverter
MSR1-12HRDN1 inverter

3,5 kW
2,6 kW
3,5 kW

101.238 Ft
129.988 Ft
141.238 Ft

3 év garanciával
LG S 09AHP on-off neo plasma szûrõvel 2,6 kW 117.000 Ft
LG S 12AHP on-off neo plasma szûrõvel 3,5 kW 129.000 Ft

Rendkívüli LG Art Cool akció!
LG C09AHM on/off
LG C12AHM on/off

2,6 kW
3,5 kW

126.238 Ft
174.988 Ft

Minden további LG és Midea termék listaárából 10 % kedvezményt adunk!

Kedvezményes áraink a készlet erejéig érvényesek!

ZELKA ZRT. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 6.
Tel.:06-92/550-629. Fax:06-92/311-314* 06-20/570-1507

Rendnek, fegyelemnek kell lenni, s akkor jönnek az eredmények is!
mert hol az iskolabuszt bocsátja rendelkezésükre, hol elfogadja a sportolás miatti
hiányzások igazolását (és segít
a felzárkóztatásban).
A közösség nagy álma-vágya, hogy a nyár folyamán
„focis táborba” kerülhessenek
Balatonberénybe. Nemes Eszter szerint úgy lehetne lefaragni a költségekbõl, hogy a szülõi „garnitúra” is utazna. Segítenének a felügyeletben, ebédet, vacsorát fõznének, s nem
röstellnék, ha labdaközelbe kerülhetnének. Úgy, mint otthon. Türjén ugyanis hétköznapi jelenség az apák-fiúk, szülõk, nagyszülõk (!) meccse. Ez
ugyan játék, de szerves része
a közösségépítésnek. Éppúgy,
mint a roma gyerekek „kezelése”. Ebben ismételten példaként lehet állítani a türjeieket
mások elé. Az edzõ szerint
ugyanis a sport nagyban segíti
a roma gyerekek szocializálását. Sõt: a szülõkre is jótékony
hatással van. Nem véletlen,

hogy érkezésemkor nem a
fényképezõgépes, riportermagnós bácsit méregette két kis
bogárszemû fiúcska, hanem
Norbert „bácsira” néztek fel,
akár egy félistenre…
Pedig nem könnyû az õ
dolga sem, hiszen az U7-es,
U9-es, U11-es és U13-as csapatokat kell koordinálnia edzéseken. Sõt: az óvodásoknak
is tart játékos „tréningeket”.
Biztos tudását fémjelzi, hogy
az U9-esek már a megyei döntõben vannak, s nagy esélye
van az U13-asoknak is arra,
hogy õsztõl a megyei bajnokság résztvevõi legyenek. A csapatok a hévízi régióba tartoznak, s cseppet sem félnek a
legerõsebbtõl, a Hévíztõl. Utoljára gyõztesen térhettek vissza
a fürdõvárosból.
A szülõk is tele vannak
tervekkel: az egyesület keretein belül szakosztályt szeretnének létrehozni, ezzel is hatékonyabbá tenni segítségüket.
Zatkalik A.

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
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Csak a karate vert gyökeret
Minõségi munka Szentgróton
A küzdõsportágak közül a
karate lelt otthonra Zalaszentgróton és térségében. A szentgróti karate klub vezetõje Komáromy József, 5 danos fekete
öves mester, aki az edzõi feladatokat is ellátja. A karatéval
1986-ban kötött barátságot. A
sportolók hetente 3 alkalommal gyakorolnak a helyi sportcsarnokban.
– Rendszeresen 38-40-en
látogatják az edzéseket - vágott
a dolgok közepébe Komáromy
József. – A sportág kedvelõi
javarészt nem a romló közbiztonság miatt látogatják a fogKomáromy József

Tüskéskörtét
vásárolunk!
Idei érésû tüskéskörtét
keresünk napi piaci áron
történõ felvásárlással.
Elõzetes ajánlatokat
hétköznapokon várunk a
92/596-936-os
telefonon 8-15 óráig,
a 92/596-937-es faxon,
a zalataj@zelkanet.hu
e-mailon.

lalkozásokat, hanem a karate
jellemformáló ereje miatt. Zalaszentgróton több nemzetközi tábort is rendezünk, amelyre 6-8 országból érkeznek versenyzõk. A sportolók mellett
kiváló edzõk is részt vesznek
táborunkban, akiktõl nagyon
sokat tanulhatnak a karatékák.
Táborunk egyik leghíresebb
vendége Sáfár László, 9 danos
mester. A táborok mellett versenyeket is rendezünk, amelyeken szép számban indulnak
klubunk sportolói. A versenyzés mellett különbözõ rendezvényeken bemutatót tartunk.
Itt próbáljuk népszerûsíteni a

karatét. Ennek eredményeként
már Türjén is mûködik egy
csoportunk.
Aztán a sikeres szentgróti
sportolók nevét sorolja Komáromy József, akikre nagyon
büszkék: Sági Dávid, Kovács
Viktória, Németh Jenõ, Kovács
Péter, Darvas Kevin, Darvas
Kornél, Kozma Ákos és Török
Eszter.
– Klubunkban a gyerekek
és a felnõttek együtt edzenek,
versenyeznek – folytatta Komáromy József. – Ez azért jó,
mert a kicsik láthatják, hogy
szorgalmas munkával, kitartással, milyen messzire lehet jutni
a sportágban. A karate egy
eszköz a jellem fejlesztésben.

Aki karatézik, jó fizikumra
tesz szert, meg tudja védeni
magát, versenyezhet. A gyerekek és a felnõttek megtanulják
egymást tisztelni. A sportág belsõ tartást ad, fegyelemre, kitartásra nevel. Nyilván az említett
tényezõk akkor valósulnak meg,
ha magas színvonalú a munka.
A szentgróti klubban ez garantált. Nem véletlen, hogy több
küzdõsportág próbált már gyökeret ereszteni a zalai kisvárosban és környékén, kevés sikerrel. Az ok roppant egyszerû: a
karatéban szervezett és minõségi munka folyik Zalaszentgróton, amihez adottak a tárgyi,
szakmai és pénzügyi feltételek.
-bedõ-

A felvétel a 2010-es országos bajnokságon készült a szentgróti
versenyzõkrõl.

Új szolgáltatással bõvült tevékenységi
körünk!
A meglévõ jármûkategóriák (személygépkocsi,
tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármû
és pótkocsija) típus független mûszaki vizsgáztatása mellett
2010. év végétõl jogosultsággal rendelkezünk

MOTORKERÉKPÁROK
MÛSZAKI
VIZSGÁZTATÁSÁRA
Elérhetõségeink:
Zalaegerszeg, Zrínyi út 99/A.
Nagykanizsa, Virág B. u. 4.
Lenti, Petõfi S. u. 32.
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17.

Tel.: 92/ 503-675
Tel.: 93/ 537-937
Tel.: 92/ 551-882
Tel.: 83/ 562-990

Korszerû technológiával és képzett munkaerõvel állunk rendelkezésére!

www.zalatajkiado.hu

