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A LEGJOBB FORINTHITELEK NÁLUNK!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜK ÁTBESZÉLNI

AZ ÖN LEHETÕSÉGÉT IS!

Alig több, mint egy hónap-
ja annak, hogy

tüdõgyógyász fõorvos
személyében új vezetõ irányít-
ja az

. Az intéz-
ményt elõzõleg mintegy 20
éven át szü-
lész-nõgyógyász vezette. Mi-
után a képviselõ-testület átte-
kintette az intézmény mûködé-
sét, úgy döntött, hogy új szem-
léletre, vezetõváltásra van szük-
ség. Hogy mennyire így áll a
dolog, így jellemezhetõ: az in-
tézmény léte került veszélybe.

Az önkormányzati testületi
ülésen, amelyen döntés szüle-

dr. Petz Zsu-
zsanna

Zalaszentgróton Egész-
ségügyi Központot

dr. Varga Tamás

Nehéz helyzetben az Egészségügyi Központ
A dolgozók vállalták a többletfeladatokat Zalaszentgróton

A képviselõ-testület szeptember 26-i ülése, amelyen kinevezték dr. Petz Zsuzsanna intézmény-
vezetõt (a kép jobb szélén).

tett dr. Petz Zsuzsanna kineve-
zésérõl, súlyos hiányosságok
és el nem végzett tennivalók
sora került szóba. A vezetõ-
váltás után néhány héttel arról
kérdeztük az új intézményve-
zetõt, hogy milyen örökséggel

fogott munkához. Elmondásá-
ból kiviláglott: az Egészségügyi
Központ olyan szintû veszteség-
gel mûködik, amelyet az egész-
ségügy-finanszírozási rendszer
sajátosságai miatt szerencsés
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esetben több éves munkával
lehet pótolni, utolérni. Ám ez-
zel az örökséggel azonnal szak-
mai munka sûrûjébe vágott az
új vezetés.

– Mindenekelõtt meg kell
említenem az intézmény dol-
gozóinak a pozitív hozzáállá-
sát, amellyel gyakorta túlmun-
kában is mindent megtesznek
a továbbélésünkért – e szavak-
kal fogadott az intézményveze-
tõ az estébe nyúló munkájuk
közepette.

– Számos szakmai intézke-
dést foganatosítottunk, ame-
lyek a 24 osztályból 19-et érin-
tettek eddig. Ami a külsõ
szemlélõ számára például szem-
betûnõ lehet, a laboratórium-
ban vérvételre már nem kell
napokig, hetekig várakozniuk
a betegeknek. Átalakult a szak-
mai munka, adminisztráció
szinte minden szakterületen.
Szülészet-nõgyógyászat szak-
mában négy új kolléga kezdte
meg a munkát. Valamennyien
magas szinten képzett specia-
listák…

– Mit sikerült eddig meg-
tenni?

– A különbözõ helyeken
többször említett, az intézet-
bõl rejtélyes módon külsõ
vállalkozóhoz került ultra-

Nehéz helyzetben az Egészségügyi Központ
A dolgozók vállalták a többletfeladatokat Zalaszentgróton

hang készülék visszakerült az
osztályra?

– Túl a gazdasági kérdé-
seken, milyen újdonságokkal
szembesülnek a betegek?

– Igen, és használják is a
kollégák. Ám ennél sokkal na-
gyobb horderejû kérdésekkel
kellett szembenéznünk. Egyik
legfontosabb változás az, hogy
bevezettük a központi elõjegy-
zési rendszert –, amelyben
természetesen a sürgõsség is
érvényesül – amelynek révén
tervezhetõvé válik a betegek
ellátása. Ezt a régi mulasztást
azért is pótolni kellett, mert ré-
szint a tervezhetõség hiányá-
ban tart ott az intézmény fi-
nanszírozása, ahol... Számos té-
ren merültek fel olyan mulasz-
tások, amelyek jelentõs rész-
ben okozták a nyolc szám-
jeggyel jellemezhetõ hiányt!
Ám ennek mértékét e pillanat-
ban nem is ismerjük ponto-
san, hiszen a gazdasági veze-
tõvel folyamatosan vizsgál-
juk át az összes szerzõdést,
köztük a beszállítói megál-
lapodásokat, és elõfordulhat,
hogy sokkal nagyobb a gond,
mint vártuk.

– Az elmúlt hónapban már
háromszor került sor a házi-
orvosok és ügyeletben részt-
vevõk részvételével olyan szak-

mai találkozóra, amelyen az
együttmûködés lehetõségei és
szakmai kérdések kerültek fel-
színre. Ilyen találkozóra az el-
múlt 20 évben nem volt példa!
Pótoltuk a beteginformációs
tájékoztatókat, információs táb-
lákat, a hiányzó tûzvédelmi
tájékoztatókat… A tervek közt
szerepel a diabetológiai kapa-
citás növelése, endokrinológia
szakrendelés indítása és az
urológia szakrendelés indítása.
Mindez a kihasználatlan gyer-
mekgyógyászat és a ki nem
használt belgyógyászati óraszá-
mok terhére lehetséges. Olyan
jól mûködnek a gyermek-há-
ziorvosi szolgálatok és a moz-
gó szakorvosi szolgálat, hogy
nincs ilyen óraszámban szük-
ség a gyermekgyógyászati szak-
rendelésre… Tehát még áll-
nak elõttünk komoly felada-
tok! – sorolja hosszan az intéz-
ményvezetõ.

– Becsléseim szerint hozzá-
vetõleg 3 év alatt érhetné utol
magát az intézmény a finan-
szírozás kérdésében. Ám nem

– Milyen esélyekkel nézhe-
tünk a jövõ elé?

tudjuk, mit hozhat a várható
„az egészségügyi intézmények
állami tulajdonba vétele”, hi-
szen a várakozások szerint
önkormányzati kézbõl állami
fenntartásba kerül az intéz-
mény, s ezt követõen nehéz
megjósolni, milyen döntések
születnek. Ám az nyilvánvaló,
hogy az intézmény léte a kér-
dés. Az országban Kiskun-
majsa és Sárbogárd mellett
Zalaszentgrót intézményének
fennmaradása az alacsony ka-
pacitáspontok miatt került ve-
szélybe... Az intézményünk
mûködése a térség 32 telepü-
lésének több mint 20 ezer
lakóját érinti. Nagyon széles
palettán és jó szakmai színvo-
nalon kapnak ellátást az ide-
érkezõk. Korántsem mindegy,
hogy itt, helyben megkapják-e
a megfelelõ szintû ellátást,
vagy utazgatniuk kell a gyó-
gyulásukért! Mi a stábbal min-
dent megteszünk azért, hogy
talpon maradjon az Egészség-
ügyi Központ! – mondta vé-
gül dr. Petz Zsuzsanna intéz-
ményvezetõ.

Farsang Lajos

Zalaszentgróton Történel-
mi Emlékmûnél

a
október 23-án

emlékeztek az 1956-os forrada-
lomra és szabadságharcra.

A szentgróti mûvészeti
csoportok fiataljai adtak

méltó mûsort, majd
tanár-politoló-

gus mondott ünnepi be-
szédet.

A megemlékezés koszorú-
zással ért véget.

Hó-
bor József

Emlékezés 1956-ra

Hóbor József mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Az intézmény munkatársai egy emberként felvállalták a több-
letfeladatokat.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Újabb fejleményhez érke-
zett az egészségügyi központ
körüli vezetõváltás ügye. Egy
korábbi képviselõ-testületi ülé-
sen tanácsnok
kérdést intézett a polgármes-
terhez és a jegyzõhöz, amely
szerint kivizsgálták-e kellõkép-
pen az intézmény elõzõ veze-
tése alatt bekövetkezett esemé-
nyeket, ugyanis véleménye sze-
rint történhettek visszaélések.
Ennek szellemében – állás-
pontja szerint – az önkor-
mányzatnak feljelentést kelle-
ne tennie, s ha a város vezetõi
nem teszik meg, úgy õ maga
fog cselekedni.

Megkerestük Vajda Lászlót,
aki kérésünkre elmondta, hogy
azóta az elhangzottaknak meg-
felelõen feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen. Konkrétan
egy nõgyógyászati ultrahang
készülék eltûnése miatt, ame-
lyet az intézményvezetõ áron
alul és jogosulatlanul adott el
egy keszthelyi egészségügyi
vállalkozásnak. Mivel pályázat
útján szerezte meg a készülé-
ket a város, azt tíz éven belül
egyáltalán nem lett volna sza-
bad eladni.

– Konkrétan három kér-
dést is intéztem akkor a pol-
gármesterhez és a jegyzõhöz –
tájékoztatott Vajda László. –
Többek közt a türjei úton át-
adott üzemanyagtöltõ állomás
hiányos világítását, s a Szent
István tér felfagyott, megron-
gálódott burkolatának kérdé-
sét tettem szóvá. Ezen túl kíván-
csi voltam rá, hogy az egész-
ségügyi intézmény felújítása

Vajda László

Büntetõ feljelentés ismeretlen tettes ellen
Gazdasági visszaélések történhettek az egészségügyi intézményben?

során keletkezett jelentõs ér-
tékû vashulladéknak mi lett a
sorsa. Nincs róla informá-
ciónk, szemben az általános is-
kola felújításával, ahol értékesí-
tették és a befolyt összeget to-
vábbi munkára fordították. Fel-
vetettem dr. Varga Tamás igaz-
gató-fõorvos – véleményem sze-
rint – összeférhetetlen pozí-
cióinak kérdését is, hiszen a
szociális és egészségügyi bi-
zottság elnökeként részese
volt az általa irányított intéz-
ménnyel kapcsolatos dönté-
sekben. Gyanítható, hogy tör-
téntek az intézményben vissza-
élések, s ezek megvizsgálása is
indokolt. Ezeket a lépéseket
nem tette meg sem a polgár-
mester, sem a jegyzõ, simán el-
fogadták Varga doktor felmon-
dását. Véleményem szerint már
nyáron, amikor látszottak a
problémák, fel kellett volna
függeszteni a vezetõi megbí-
zását, leltárt készíteni és belsõ
ellenõrzést végezni! Ám sem-
miféle vizsgálat nem történt.
Közbevetõleg, csodálkoztam is
azon, hogy dr. Petz Zsuzsanna
el merte vállalni a vezetõi fel-
adatot, hiszen nem ismerhette,
mekkora hiányosságokkal, prob-
lémákkal kell szembenéznie.
Azon az ülésen pedig sem a
jegyzõ, sem a polgármester
nem válaszolt a kérdéseimre,
amelyekkel érezhetõen nagy
meglepetést okoztam. Késõbb
kaptam egy levelet a jegyzõtõl,
amely azonban nem nevezhe-
tõ a kérdéseimre adott válasz-
nak. Ezek után tettem meg a
rendõrségi feljelentést. Ez konk-

rétan a nagy értékékû ultra-
hangos készülék eltûnésének a
kérdését vetette fel. Úgy tu-
dom, azóta már történtek ta-
núkihallgatások. A történtek –
szerintem – sikkasztás bûncse-
lekményének a gyanúját vetik
fel akkor is, ha idõközben visz-
szajuttatták a készüléket és a
fejeket. Ám úgy vélem, mindet-
tõl függetlenül lesz itt más
vizsgálnivaló is, például az,
hogy ki hogyan használhatta
magánrendelésre a rendelõt és
egyáltalán fizetett-e térítést a
helyiségek, a felszerelések és
az energia használatáért az ön-
kormányzatnak. Más hasonló
kisvárosokban a maszek rende-
lések lehetõségéért megfelelõ
térítést fizet az orvos a tulaj-
donos-fenntartónak, de tudo-
másom szerint Zalaszentgró-
ton ez nem így történt. Azok-
nak a panaszoknak is utána
kellene nézni, hogy kaptak-e
számlát a betegek a magán-
rendelések igénybevételérõl,
amelyek irányába értesüléseim
szerint egyre rámenõsebben te-
relte a betegeket Varga doktor.

– A sorrend kialakulásának
ehhez semmi köze nincsen, az

– Ön felszólította dr. Varga
Tamást a képviselõi mandá-
tumának visszaadására is…
Megfogalmazódott az a felte-
vés, hogy mivel sorrendben
Ön következik a doktor után,
az önkormányzati képviselõi
pozíció elérése miatt tette meg
a lépéseket.

a választók akaratát tükrözi.
Mivel dr. Varga Tamás nem a
városban él, s már nem is itt
dolgozik, így semmilyen helyi
kötõdése nincsen, teljesen ért-
hetetlen, milyen jogon venne
részt a város életét érintõ kép-
viselõ-testületi döntésekben.
Ezért álláspontom szerint a
szociális bizottság elnöki és a
képviselõi tagságáról is le kell
mondania. Egyébként nem cél-
zottan az õ személye ellen irá-
nyul az én közérdekû mun-
kám. Amennyiben a város ve-
zetése nem teszi meg a szük-
séges lépéseket, abban az eset-
ben a polgármester és a jegyzõ
ellen is feljelentést teszek, mi-
vel a város lakosságának fele-
lõsséggel tartoznak, s nem a
város érdekében cselekedtek.

Farsang Lajos

Lemondott a
el-

nöki tisztségérõl
Idõközben lezajlott

a tisztújítás, amelynek során
vállalkozó és

, a megyei ön-
kormányzati közgyûlés kisebb-
ségi tanácsnoka neve merült
fel, s az utóbbi nyerte el az
elnöki tisztséget.

– Valószínûleg azért sza-
vazott bizalmat a többség sze-
mélyemnek, mert korábban
az alelnöki tisztséget én töl-
töttem be Körmendy Ma-
riann elnöksége alatt, és több
más pozícióm is erõsíti majd

Fidesz zala-
szentgróti szervezetének

Körmendy
Mariann.

Horváth János
Vajda László

a munkámat. Az OCÖ elnök-
helyettese, valamint a Fidesz
országos választmányának is
tagja vagyok, s mindez két-
ségkívül hatékonyabbá teszi a
feladataim megoldását. A szer-
vezet életében lényegében
nem történik változás. To-
vább kívánjuk erõsíteni a pár-
tot a városban és a környezõ
településeken is, szeretnénk
megtalálni a megfelelõ sze-
mélyeket, akik segíthetik a
munkánkat. Ebben a feladat-
ban számítok a jelenlegi fi-
deszes önkormányzati képvi-
selõkre is – osztotta meg ve-
lünk Vajda László.

Elnökváltás a Fidesz-szervezet élén Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Vajda László
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A Zala megye észa-
ki határánál fekvõ,
nagymúltú köz-
séget gyakran próbára
tette a történelem. Az
1251-re datált, elsõ
dokumentum szerint

a türjei premont-
rei apátság majorja
volt. Ismereteink sze-
rint a település ezidõ-
tájt a Berek pataktól
keletre feküdt. Az
1333-34-es pápai bejá-
rás is említi a községet
és név szerint

. Feltételez-
hetõ, hogy a batykiak-
nak nem csak papja,
hanem – valamely he-
lyen – temploma is volt.
1683-ban – a Bécs alól
visszavonuló – törö-
kök a falut feldúlták, a
lakosság a

menekült. A tá-

Batyk

Boch

Berta-
lan papot

Csapói sû-
rûbe

Egy jobb sorsra érdemes templom

madás után a falu újratelepült.
A pusztítások ellenére gon-

dot fordítottak a vallási élet
újraindítására. Az 1700-as évek
elején haranglábat állítottak, s
mintegy fél évszázad múlva,
1769-71 között már felépült a
ma is álló templom. Az un.

falusi barokk stílusban emelt
istenháza a batykiak élni aka-
rását szimbolizálta és jelzi ma
is. A szakrális mûvészet kiemel-
kedõ alkotása a szószék, mely a
templombelsõ legértékesebb,
barokk eleme. A fából készült,
egykor szépen színezett er-

kélyszerkezet palástja a hagyo-
mányoknak megfelelõen a
négy evangélista szobrát és
szimbólumaikat (pl. Szent Már-
kot az oroszlánnal, Szent Já-
nost a sassal stb.) hordozza. A
szószék és hangvetõ restaurá-
lása igen idõszerû. Az oltárkép
kerete rokokó stílusú faragást
mutat. A vászonra festett olaj-
képen felajánlja
az országot (a Szent Koronát).
A kompozíció jóval fiatalabb-
nak tûnik a fõoltár egészénél,
a képvászon valószínûleg felül-
festett, vizsgálatra érdemes. A
II. Vatikáni Zsinat utáni litur-
gikus változtatások (pl. a „szem-
bemisézés”) miatt a korábban
hangsúlyos templom-berende-
zések, így a fõoltár és a szó-
szék funkciója megváltozott.
Ma már a szószék rendeltetés-
szerûen nem használható.

A templomtorony a II. vi-
lágháborúban súlyosan megsé-
rült. A toronysisakot 1945. már-
cius 28-án – valószínûleg – egy
szovjet páncélosból kilõtt grá-
nát elpusztította. A támadásra
emlékeztet a torony déli falá-
ban ma is látható lövedék, mely
azonban nem lehet azonos a
pusztítást okozó eszközzel. A
toronysisak helyreállítása mind
a mai napig várat magára,
ugyanis eddig csak egy állag-
megóvó bádogfedésre tellett.
A templomkertben található az
1835-ben állított kõkereszt, to-
vábbá a világháborús hõsõk
emlékmûve.

A mai Batyk község épület-
állománya a harmadik, újrate-
lepülési helyszínen fekszik. Az
idõk folyamán 3 malom is mû-
ködött a településen, illetve
közelében, de napjainkra már
mindegyik elpusztult. A viszon-
tagságok miatt a község által
megörökölt és ma bemutatható,
épített emlékek száma csekély.

Batyk község életerejének,
a polgárok összetartozásának,
identitásának és kötõdésének,
valamint vallásosságának legal-
kalmasabb megjelenítõje a mû-
emléki védettség alatt álló,
Szent István tiszteletére fel-
szentelt templom és a temp-
lomkert. E ponton találkozik a
hitéleti és polgári, más szóval
az egyházi és önkormányzati
fejlesztések szükségszerûsége.

Az egyházi szervezetben
Batyk egyházi közössége a za-
labéri plébánia filiája (leány-
egyháza), közvetlen intézke-
désre a zalabéri plébános jo-
gosult. A község önkormány-
zata a templom méltó rendbe-
tétele ügyében teljes mérték-
ben partner. Várható és kívána-
tos, hogy a felek szorosan
együttmûködjenek a szüksé-

Szent István

ges anyagi források pályázati
úton történõ biztosítása érde-
kében.

Erre ösztönöz az

nyújtandó, a vidéki
örökség megõrzéséhez igény-
be vehetõ támogatások részle-
tes feltételeirõl szóló 138/
2008 (X. 18.) számú FVM ren-
delet is. A támogatás célja „a
vidéki térség településein a
kulturális örökség fenntartása,
helyreállítása, korszerûsítése,
ezen belül a településkép és a
környezet állapotának javítása,
az épített, természeti és kultu-
rális örökség és helyi identitás
megõrzése, megújítása, és ezál-
tal a települések vonzerejének
növelése”. A jogszabály szerint
a támogatásra jogosult a „tele-
pülésen mûködõ települési ön-
kormányzat, települési kisebb-
ségi önkormányzat, önkor-
mányzati társulás, amelynek a
fejlesztéssel érintett település
a tagja, valamint székhellyel, il-
letve telephellyel rendelkezõ
nonprofit szervezet, valamint
egyházi jogi személy”

Batyk minden szempontból
megfelel a jogszabályban rög-
zített támogatási feltételeknek.

Miután az egyházi képvise-
lõ támogatása bejelentést nyert,

elkészíttette a templom fel-
újítási munkálatainak terveit.
Ma már rendelkezésre áll a
templom rekonstrukciójához
kapcsolódó értékvédelmi do-
kumentáció, az építési enge-
délyezési terv néhány szakági
dokumentációja és a szakvéle-
mények. Folyamatban van a
pénzügyi terv összeállítása is.

Bízhatunk abban, hogy
Batyk Község Önkormányza-
tának – a Zalabéri Plébánia
egyetértésével – kibontakozta-
tott kezdeményezése és áldo-
zatvállalása a Szent István temp-
lom megújítását eredményezi.

Európai
Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból

Batyk Község Önkormányza-
ta

V.B.

Rövid hagyományra te-
kint vissza a temetõben
Mindenszentek napján celeb-
rált szentmise.

premontrei ka-
nonok plébános nevéhez fû-
zõdik a kezdeményezés. Idén
mintegy 200 hívõ jelenlétében
orgonakísérettel folyt a nap-
nyugtakor kezdõdõ szertar-
tás. Ennek részeként került sor
az elkészült urnafal megszen-
telésére.

türjei

Száraz Kris-
tián Dávid

Szentmise urnaszenteléssel

Az önkormányzat figyelembe vette a lakosság igényét…

Felújításra vár a templom.

A barokk szószék.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Mlinárik László polgármes-
ter beszédében utalt rá, hogy a
temetkezési szolgáltatások kö-
zül egyre többen veszik igénybe
az urnás temetést. Türje Község
Önkormányzata, mint a temetõ
fenntartója és üzemeltetõje ezért
döntött az urnafal létesítése mel-
lett. A szolid ceremónia végez-
tével a megjelentek csendben
szétszéledve keresték fel szeret-
teik nyughelyét, a milliónyi gyer-
tyalángtól sziporkázó temetõben.
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39 évvel ezelõtt a Képcsar-
nok állami vállalat égisze alatt
állítottak ki elõször képzõmû-
vészeti alkotásokat a

. Azó-
ta a tavaszi és õszi tárlatok a fa-
lu, majd város életének szoros
részévé váltak. A hûséges kiál-
lítás szervezõ

Zalaszent-
gróti Mûvelõdési Házban

Sebessy László

Kultúra és sport

személye azóta sem változott,
ma a gyûjtemé-
nyeként tárja elénk kortárs mû-
vészek alkotásait.

A kiállításokat
VMK-igazgató kulturális és sport-
eseményekkel kötötte össze, így fo-
kozva a szentgróti közönség kap-
csolatát a tárgyiasult mûvészettel.

Képkert Kft.

Varga István

A legutóbbi õszi képzõmû-
vészeti kiállítás és vásár októ-
ber 17-én kezdõdött. Jelen
voltak a tag-
jai is, akik ekkor tartották a sze-
zon elsõ összejövetelét. Az Er-
kel Ferenc Zeneiskola tanára,

és tehetséges növen-
dékei, és

adtak elõ fúvós-
zenei mûveket, s néhány szép ver-
set is hallhattunk és

tolmácsolásában.
Most olyan nagynevû, Mun-

kácsy-díjas festõk alkotásai függ-
tek a paravánokon, mint a már
elhunyt és

. Mellettük
, és

festményei várták az
érdeklõdõket, vásárlókat. Külön
kis világot képviseltek

reneszánsz
hangulatú tûzzománc képei. A
legutóbbi néhány alkalommal

szentgróti nõklub

Utri Dávid
Kovács Alexandra Ma-

rancsics Fanni

Bíró Zsófia
Legény Lívia

Mácsai Istváné Kán-
tor Andoré Fehérvá-
ri Zoltán Göcsey József Osz-
ter Dezsõ

Zsóri
Balogh Erzsébet

több külföldi mûvészt üdvözöl-
hettünk a kiállítók sorában, 2011
õszi tárlata pedig rekordszámú
idegen földrõl érkezett képzõ-
mûvészt mutatott be.

– Német, ukrán, holland,
orosz festõk képeit hoztam, és
egy nagyon jónevû örmény szob-
rászmûvész, Ashot Baghdasaryan
bronz kisplasztikáiból is adunk
ízelítõt – sorolta Sebessy László.

A hivatalos megnyitó után
két nappal érkezett a városba

örmény
szobrászmûvész, néhány külön-
legesen szép alkotásával. Az ap-
ja nyomdokaiba lépõ második
generációs szobrász népe kul-
turális hagyományainak értékeit
viszi tovább tragikus hõsiessé-
get sugalló szobrocskáiban.

A kulturális rendezvények
keretében színházi- és mozielõ-
adások, ismeretterjesztõ klub-
estek kerültek megrendezésre.

Ashot Baghdasaryan

Mit értünk tehetségen? Mi-
tõl lesz valaki tehetséges? Ho-
gyan lehet ezt az adottságot fej-
leszteni? S miként lehet a ki-
emelkedõ diákokat támogatni?
Jó kérdés mindahány, hiszen
mindannyiunk tehetséges vala-
miben, csak talány, hogy éle-
tünk során fény derül-e kiemel-
kedõ képességünkre vagy sem.

a tehetségek fel-
fedezése és gondozása mellett
tették le voksukat, s tevékeny-
ségüket számos publikáció, is-
kolai versenyek eredményei,
külföldrõl érkezõ látogatók ér-
deklõdése egyaránt igazolják.
Az iskola mára már kiérdemelte
az akkreditált Tehetségpont cí-
met, a két falu által fenntartott
intézménynek tíz településrõl
jelenleg 102 diákja van.

– Körülbelül tíz évvel eze-
lõtt kezdtük el a programot ab-
ból kiindulva, hogy minden
gyermekben megvan a tehet-
ség, csak valakiben a felnõttek
nem veszik észre. Keressük, hogy
ki miben tehetséges, ennek ér-
dekében elindítottunk egy al-
kotói napok rendezvénysoro-
zatot, amelyben minden tanuló
évente legalább egyszer kiáll az
alkotásaival és bemutatja azo-
kat. Ezután szûrjük le, hogy kik
azok, akik a mûvészeti vagy a
tudományos gondolkodásra éret-
tebbek, és érdeklõdnek például
a festészet, a néptánc, a grafika
vagy akár a drámaszínjáték iránt.
A tudományok iránt érdeklõ-
dõk számára tudományos diák-
kört mûködtetünk, s aki vala-
mely terület iránt érzékeny, an-
nak megfelelõen segítünk az is-

Zalabérben

„A talentum bennünk rejlik”
Tehetségpont Zalabérben

meretszerzésben – számolt be
igazgató a példaér-

tékû irányvonalról az október
17-én tartott rendezvényen. A
gyerekek délután több esetben
is bizonyították tehetségüket:
kiválóan konferáltak, a néptánc-
ban is jeleskedtek, de a fes-
tészetüket és vállalkozásalapí-
tó képességüket szintúgy be-
mutatták.

Az elõadások során számos
információval gazdagodtak a
térségbõl érkezett kíváncsi pe-
dagógusok, intézményvezetõk.
Kijelenthetõ, hogy ez a téma
nagyobb nyilvánosságot is meg-
érdemelne. A
polgármester által tartott tele-
pülésbemutatkozás után szóba
került a tehetséggondozás gaz-
dasági vonatkozása, melyet Kiss
Albert házigazda fejtett ki. A 10
évre kiterjedõ Tehetséghidak
Projekt idén õsztõl kínál pályá-
zati lehetõségeket, mellyel az
ország 33 hátrányos helyzetû
kistérsége is elõbbre jutna. Eh-
hez kapcsolódóan vetõdött fel
a

létrehozá-
sa. , a megyei
közgyûlés oktatási, sport és if-
júsági osztályának vezetõje elõ-
adásában kifejtette, hogy felmé-
rése szerint vajmi kevés infor-
mációjuk van a zalai iskoláknak
egykori diákjaikról. Így nem
tudni, hogy egyáltalán a szak-
májukban maradtak-e, és meg-
térült-e a beléjük fektetett ener-
gia. , a
megyei napilap újságírója a je-
lenkor megfelelõ példaképeirõl
szólt, megemlítve a társadal-

Kiss Albert

Zsuppán József

Zalaszentgrót Kistérségi Te-
hetségsegítõ Tanács

Bánfalvi Péter

Arany Horváth Zsuzsa

munkba beleívódott, a kiemel-
kedõ képesség felbukkanását
gátló kishitûséget és tolerancia-
hiányt.

a ZalA KAR munkaszer-
vezet vezetõje térségi együtt-
mûködésrõl és a társulás által
turisztika, helyi termék, ifjúság
és foglalkoztatás terén létrejött
szervezetekrõl számolt be. A

elnö-
ke, elemzésében a
térség gazdasági helyzetét mu-
tatta be, és kitörési pontként a
helyi termékben rejlõ lehetõsé-
geket ismertette. A hátrányos
helyzetben élõk felzárkóztatá-
sával, foglalkoztatással foglalko-
zó

munkatársa,
kilencéves fennállá-

suk alatti 17 sikeres projektrõl
számolt be. Az elõadásokhoz

Guitprechtné Molnár Er-
zsébet,

Celodin Zalai Alapítvány
Kardis Erika

Hálózat az Integrációért
Alapítvány Bog-
dán Iván

Balogh Gyula Dreiszin-
ger Zsuzsanna, Ameri-
kaiak a Magyarokért Alapít-
vány Amerikai Magyar
Klub

Pataki Balázs

és
az

és
vezetõi intéztek kérdése-

ket, hogy egy-egy témakörhöz
kapcsolódóan miként segíthet-
nék szervezetükkel a tehetség-
gondozást.

Kiss Albert elmondta: el-
sõdleges céljuk volt, hogy a kis-
térségben is értesüljenek Te-
hetségpontjuk kiválóvá minõsí-
tésérõl. Az elõadók közötti köl-
csönös eszmecsere során a te-
hetségpiac fogalma, a tehetség-
ígéretek hasznosulása, civil szer-
vezetek szerepe fontos téma-
ként szerepelt. A jövõ a kistér-
ségen belüli tehetséggondozó
mûhelyek együttmûködésében,
közös pályázásában rejlik.

Nincs megfelelõ visszacsatolás a diákokról.

A hagyomány folytatódott.
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Hat település részvételével
másodszor rendezték meg a
hálaadási szertartással egybe-
kötött dalkörök találkozóját ok-
tóber 9-én . A prog-
ramban a türjei

, a zalabéri
, a pókasze-

petki , a

Pakodon
Hétszínvirág

Énekegyüttes Búza-
virág Népdalkör

Vadkörtefa Énekkar

Dalkörtalálkozó hálaadással Pakodon

zalaistvándi
, a kemendollári

és
a helybéli
adott mûsort.

– 2010-ben alakultunk egye-
sületté, és céljaink között sze-
repel, hogy hagyományt is te-
remtsünk. A faluban kevés

Evangélikus Ének-
kar Hóvirág
Nyugdíjas Klub Énekkara

Margaréta Dalkör

ilyen szokás él, ezért pattant ki
a fejünkbõl, hogy az õsz a leg-
gazdagabb évszakunk, s jó len-
ne a falusi dolgos emberek
munkájából egy termékkiállí-
tást összeállítani. Mindezzel a
fiatalokat is szeretnénk ösztö-
nözni, megmutatni, hogy mi-
lyen értékeket tudunk létre-
hozni mi, falun élõ emberek –
foglalta össze
szervezõ, az egyesület elnöke.

Az idei rendezvény szent-
misével kezdõdött, s a ter-
ményáldás pedig már ökume-
nikus szertartás keretében tör-
tént plébános,

lelkész, vala-
mint a türjei Hétszínvirág Ének-
együttes és a zalaistvándi Evan-
gélikus Énekkar együttmûkö-
désével. A tornateremben kiál-
lított helyi gyûjtemény mellé
pedig Kemendollárról, Zalabér-
bõl és Pókaszepetkrõl érkeztek
termények, használati eszközök,
díszek. Így minden település
kivette a részét a programból.

– A kiállított tárgyak, ter-
mények között a borászat, a

Vízvári Ottóné

Horváth Zsolt
Koczor György

szõlõ, a szüreti vigasságok is
megjelennek. Nálunk nem tar-
tunk külön szüreti felvonulást,
de nagyszerû borosgazdáink
vannak, tagjai a Zalai Borút
Egyesületnek, sõt borásznõink
is akadnak. Ezért most kicsit
jobban szemléltettük a borá-
szatot és a vele kapcsolatos
eszközöket a szorgos nõi kezek
gyümölcse, és a termények
mellett. A mai naphoz kapcso-
lódva mi is fogunk bordalokat
énekelni – árulta el Vízvári
Ottóné a mûsoruk elõtt, aki
hozzátette, hogy a gyõrszent-
iváni József Attila Kórussal jó
kapcsolatot ápolnak, melyet sze-
retnének a jövõben kibõvíteni.

A hagyományteremtõ rendez-
vényt a jövõben is mindig ok-
tóber második vasárnapjára idõ-
zítik majd, a cél mindenképpen
az, hogy a mostani felnõttek
ötletgazdag és lelkes utódokra
leljenek a felnövekvõ ifjúságban.

A www.zalatajkiado.hu
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

2011 októberében végre el-
készült a

felújítása. A 22-én tartott ce-

Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony kehidakustányi
római katolikus templomunk

Templomszentelõ Kehidakustányban

remónián kö-
szöntötte ér-
seket, majd helyi
plébánostól hallgattuk meg az
ünnepi köszöntõ és hálaadó

Szeglet Sándor
dr. Márfi Gyula

Koltai Artúr

beszédét. Köszöntötte a meg-
hívott vendégeket és az egész
ünneplõ közösséget. Köszöne-
tet mondott minden segítõ-
nek, hangsúlyozta az összefo-
gás erejét, ami ebben a közös-
ségben is nagyon jelentõs volt.

Temp-
lomszentelésre címû versét

hallgathattuk
meg, ezt követõen

, a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal zalaeger-
szegi kirendeltségének vezetõ-
je mondta el ünnepi beszédét:

Túrmezei Erzsébet

Kutasi Bencétõl
Horváth

Zoltán

hangsúlyozta a pályázatok fon-
tosságát és a település akaratát
a templom elkészüléséért. A
közös tenniakarás eredménye-
ként a templom külsõleg és
belsõleg is megújult. Egy szép
Mária éneket

hallhattunk, ami
után excellenciás fõtisztelen-
dõ dr. Márfi Gyula érsek meg-
áldotta a templomot és a kör-
nyék meghívott papságával kö-
zösen megtartotta az ünnepi
szentmisét.

Jagica Attiláné
Kis Aliztól

(Csiholo)

Kívül és belül megújult a templom.

Az asztalokon termények, a színpadon ének.

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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Fõzni jó!
Húú, ez nagyon jó lett….

A felújítást gyakran csak
szükséges rosszként éljük
meg. Ameddig csak lehet,
megpróbáljuk elkerülni. Ez
érthetõ, hiszen mindenki
utálja a felfordulást, a szinte
véget nem érõ munkálato-
kat. A szervezési problé-
mákról nem is beszélve.

Otthonunkkal a viszo-
nyunk olyan, mint a házas-
sággal. Az elején még min-
den nagyon szép és lelkesek
vagyunk. Aztán az évek elõ-
rehaladtával jönnek a prob-
lémák... Már nem olyan
szép, megkopott, divatja-
múlttá vált. Már a család is
nagyobb, ezért több helyre
lenne szükségünk. Ilyenkor
szembesülünk a kérdéssel:
Újítsuk fel, vagy költöz-
zünk? A költözés gyakran
csak elsõre tûnik jó megol-
dásnak. Ahogy elkezdjük a
megfelelõt keresni, szép las-
san rájövünk, nincs is rossz
helyen az otthonunk, az is-
kola, a munkahely, a közle-
kedés, szempontjait figye-
lembe véve. Ezért szép las-
san rá kell jönnünk, hogy a
felújítás lesz a megoldás. Eh-
hez egy olyan cégre van
szükségünk, amely megérti,
hogy mi a problémánk,
amelynek vannak jó ötletei,
amely meg tudja tervezni, s
látványterven tudja szá-
munkra is érthetõen meg-
mutatni, hogy fog kinézni
otthonunk a felújítás után.

László is egy ilyen céget
keresett, amikor bennünket
választott. A felújítás ne-
künk sem egyszerû feladat,
de egy mondat miatt szíve-
sen vállaljuk. Amikor elké-
szül, ügyfelünk csak ennyit
tud mondani: húú, ez na-
gyon jó lett!

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

30/916 3016
www.mxm.hu

Ragyogó idõ, arany-meleg
napsütés fogadta

a és
résztvevõit

október 16-án, vasárnap, kora-
délután. A meghirdetett, szí-
nes program eleve garantálta a
rendezvény sikerét. A nézõk és
felvonulók már a családi ebéd
után gyülekezni kezdtek a falu
közepén, a Kézmûves- és Fa-
luház elõtti öblös útkereszte-
zõdés adta térségen. Az egyik
oldalon reneszánsz kort idézõ,
gólyalábon imbolygó jelmeze-
sek és egyéb maskarák maga-
sodtak a tömeg fölé. Odébb az

érkezett kocsik
és lovasok csoportosultak. A
kíváncsi nézelõdõt a csacsifo-
gatok, feldíszített stráfkocsik, a
sümegi Hotel Kapitány és a
közeli Tótvár major gyönyörû,
csillogó szõrû bogárszínû fríz-
landi és nóniusz lovakkal fo-
gatolt parádés kocsijai, hintói
kápráztatták el. Lelkes tapsot
kapott a kis szõ-
ke legényke, aki apró szekerén
büszkén feszített a bakon – pó-
niját nógatva. Az eleven forga-
tagban cigányos viseletben vi-
rító lányok, asszonyok, karikás
ostort pattogtató csikóslegé-
nyek, ünneplõbe öltözött férfi-
népek pántlikás kalapban hív-
ták fel magukra a figyelmet. A
távolabbi Kocsmadomb oldalá-
ból a gõzölgõ üstök ígéretes
gulyásillata kúszott a sokada-
lom fölé. A várakozó tömeg-
ben hol itt, hol ott feltûnt a
rendezvény sikerén munkálko-
dó, az ácsorgókat igazgató pol-
gármester, is. A
felszabadult nap rendjére a
helyi Polgárõr Egyesület tagjai
felügyeltek.

Pontban délután 2-kor fú-
vószenekar adott jelt a kezdés-
re. A sümegi ferences kolostor-
ból ismert és közmegbecsülés-
nek örvendõ

atya megáldotta az újbo-
rokat. A hálaadás megilletõ-
dött percei után
alkalmi kisbíró vidám rigmu-
sait meghallgatva a szomszé-
dos, közeli települések, vala-
mint a helyi önkormányzat kép-
viselõi is kocsira szálltak és a
hagyományos szüreti koszorú
mögé felsorakozva indult a han-
gulatos felvonulás. Az elmarad-
hatatlan „rezesbanda” szerepét
ezúttal magas színvonalon töl-
tötte be a Vonyarcról meghí-
vott

. A Nívó-díjas,
háromszoros nemzetközi arany-
diplomás együttes
mûvészeti vezetõvel az élen ké-
sõbb önálló mûsorral is fellépett.

Sümegcsehi-
ben Szüreti mulatság
Gombócfesztivál

Óhídról, Görbõrõl, Karmacs-
ról, Mihályfáról, Gógánfáról,
Zalaszántóról

sümegprágai

Farkas Zsolt

P. Németh Pasz-
kál

Novák Ferenc

Zalai Balaton-part Ifjúsá-
gi Fúvószenekar

Kiss Tamás

Szórakozás és hagyománytisztelet

Nagy derültséget keltett,
hogy a szamárfogaton utazó há-
rom polgármester (Csehi, Óhíd
és Sümegcsehi elsõ embere) a
csacsik terhét könnyítendõ,
vállukkal nekifeszülve tolták fel
a kocsmadombra kordéjukat.

A felvonulás után az alkal-
mi színpadon Farkas Zsolt
polgármester üdvözölte a csa-
ládjával együtt megjelent

országgyûlési képvise-
lõt, , a Pannon
Császári és Királyi Borrend
szertartásmesterét, a meghí-
vott vendégeket, s a nyüzsgõ
sokadalmat, majd átadta a szín-
padot a kulturális program
szereplõinek.

A szórakoztató mûsorfolya-
mot és

ve-
zette le. A változatos program
– nemre, korra való tekintet
nélkül – mindenkinek adott
kulturális élményt. Felléptek a

,
a ,
modern tánccal a

, a
, majd a

tagjai. Mindeközben
a vendégfogatok kocsikázni
vitték a gyermeksereget. A fér-
fiak kedvét fokozandó, a sü-
megcsehi asszonyok hastáncos
produkciójukkal illusztrálták
csáberejüket. Csehi testvérte-

Vigh
László

Tóth Tamást

ifj. Kozma Ferenc Sza-
natiné Schóbert Erzsébet

vonyarcvashegyi rézfúvósok
nagykanizsai gólyalábasok

helyi diák-
lányok Sümeg Néptánccso-
port zalaszentmihályi
férfikórus

lepülés fiataljait követõen a sü-
megcsehi népdalkört hallgat-
hattuk, majd a mihályfai szín-
játszók mutatták be operett gá-
lamûsorukat. Meglepetésnek
számított a gógánfai asszo-
nyok cigánytánca. A még min-
dig meleg kora-estén a szelle-
mi táplálék mellé vadgulyást
és szilvásgombócot fogyaszt-
hattak a régen ebédelõk. Este
hatkor kezdõdött a spontán
mulatozás.

A hangulat tetõfokán, a
sikert látva váltottunk néhány
szót Farkas Zsolt polgármester-
rel. A mulatság hátterérõl, a
technikai és anyagi ráfordítá-
sokról érdeklõdtünk. A rendez-
vény költségigénye minimális
volt, ugyanis a feltételek túl-
nyomó többségét helyi felaján-
lásokból és – bármilyen szo-
katlan – ócskavas-gyûjtésbõl te-
remtették meg. Szép példa-
ként említjük, hogy az önkor-
mányzati képviselõ-testület tag-
jai egyénenként is felsorakoz-
tak a pénzügyi támogatók kö-
zé. A gulyásban fõtt vadhúst a
helyi vadászok biztosították,
míg a mintegy 1200 db szilvás-
gombócot a pávakörös asszo-
nyok és segítõik készítették.

Széleskörû volt az összefo-
gás és ezért köszönet illeti a
nagyvonalú támogatókat.

V. B.

Immár 23. éve szervezik
a megye

egyik legnagyobb múltú és
legnépszerûbb teremlabda-
rúgó tornáját. A csoportmér-
kõzések december 3-án és 4-
én lesznek a városi sportcsar-
nokban, a döntõkre decem-

Zalaszentgróton
ber 10-én kerül sor. A kupára
idén is nagy érdeklõdés vár-
ható a szomszédos megyék-
bõl is. A nevezés határideje
november 14.

A tornáról bõvebb felvilá-
gosítás a polgármesteri hiva-
talban kérhetõ.

Teremfoci Zalaszentgróton
OTP Narancs Kupa

A szüreti mulatság menete…

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György
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Deák Ferenc
Söjtörön ke-

hidakustányi kúriát

1803. október
17-én született . A

46 éven
keresztül, 1808-tól 1854-ig te-
kintette otthonának. Születésé-
nek 208. évfordulója alkalmá-
ból októberben több megemlé-
kezést is tartottak településün-
kön. 15-én szombaton a söjtöri
polgárõrök és a Zala Megyei
Motorosok Egyesülete érkezett
egy túra végállomásaként
Kehidakustányba, a Deák Kú-
riához koszorúzni (képün-
kön). Az ünnepség keretében
lerótták tiszteletüket Deák
Ferenc emléke elõtt, majd

megtekintették az emlékhá-
zat és részt vettek tárlatveze-
tésen is.

17-én hétfõn az iskolában
tartottak megemlékezést. A diá-
kok is visszatekinthettek Deák
Ferenc korába, élettörténeté-
nek és munkásságának megis-
merésével emlékeztek szüle-
tésnapja alkalmával. A mûsor
szép és méltó volt Deák Fe-
renc emlékéhez. Koszorút he-
lyeztek el az iskola aulájában
található Deák portrénál, ami
késõbb a kúriánál található
mellszoborhoz került át.

(Csiholo)

Deák Ferencre emlékezve

Az ENSZ Közgyûlésének ha-
tározata alapján elõször 1991-
ben rendezték meg az idõsek
világnapját. 1999-ben hasonló
elnevezéssel újabb rendezvé-
nyeket tartottak. Ettõl kezdve
vált valódi világnappá október
elseje. Az intézkedés célja, hogy
a társadalmi figyelem közép-
pontjába helyezzék a méltó-
ságteljes öregkor témáját, to-
vábbá, hogy az idõseket vissza-
integrálják a gazdaságba és a
közösségi életbe. Európában
az aktív munkaerõ csökkenése
miatt egyre nagyobb hangsúlyt
kap az idõsek foglalkoztatása,
ezzel is mérsékelve a munka-
erõhiányt, valamint segítve a
teljes értékû, aktív élet fenn-
tartását.

Magyarországon is hasonló
törekvések érvényesülnek, bár

Nyugdíjas találkozó Türjén

a nyugat-európai adottságok-
tól lényegesen eltérõ tartalom-
mal. Jelen viszonyaink között
ugyanis az idõs emberek tár-
sadalmi-eszmei megbecsülése
a hangsúlyos, a szellemi-gaz-
dasági aktivitásuk leginkább a
családok keretei között bonta-
koztatható ki. A szép öregkor
általánossá válása érdekében
még sokat kell tennünk.

Az ENSZ a 2012. évet az
idõskorúaknak szenteli. Várha-
tó, hogy hazánkban is megerõ-
södik az idõs emberekre való
odafigyelés és emberi támoga-
tás mértéke.

Mindezek elõrebocsátása
után üdvözlendõ a meg-
tartott, immár évi rendsze-
rességgel megismétlõdõ szép-
korúaknak szóló rendezvény.
Az önkormányzat által szétkül-

Türjén

dött meghívókra az idén 220-
an jelezték vissza megjelenési
szándékukat és valóban, 2011.
október 20-án délután 2-kor
már zsúfolásig megtelt a mûve-
lõdési ház.

polgár-
mester üdvözölte a nyugdíja-
sokat, a szépkorúakat és a
meghívottakat, majd az aktív
korúak nézõpontjából irigyelt
vekker- és fõnökmentes élet
elõnyeit sorolta. Felidézte, hogy
a fejlett világban uralkodó szem-
lélet szerint „az élet hatvanon
túl kezdõdik”. Természetesen
az életkori nehézségekrõl is
szó esett, de a pozitív élet-
szemlélet, s az igazi értékek
(egészség, család, béke, har-
mónia, szeretet) képesek be-
aranyozni ezeket az éveket. A
beszéd kiemelte a nagyszülõ-
unoka kapcsolat fontosságát, a
felek egymásra utaltságát. A
polgármester egy retorikai for-
dulattal felvetette: – Mit tehet
a település önkormányzata a
lakók békés, boldog nyugdíjas
évei érdekében?

S a választ is mindjárt
megadta:

– Igyekszünk mindazon szo-
ciális ellátásokhoz való hozzá-

Mlinárik László

férést biztosítani, melyek köny-
nyebbé teszik ezen életszakasz
megélését. Gondolok itt a szo-
ciális étkeztetésre, házi segít-
ségnyújtásra, idõsek nappali
intézményének mûködtetésé-
re, fogyatékosok támogató szol-
gálatára, s még sorolhatnánk.

Felhívta a figyelmet arra,
hogy viszonylag kevesen ve-
szik igénybe a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást, pedig a
környezõ falvakban több idõs
embernek mentette meg az
életét. Szorgalmazta, hogy a
nyugdíjasok önszervezõdõ cso-
portjai kezdeményezõként lép-
jenek fel a mûvelõdési ház
programkínálatának kialakítá-
sában.

A polgármesteri köszöntõ
után a türjei

növendékei ad-
tak kedves mûsort a megjelent
nyugdíjasoknak, büszke nagy-
szülõknek. Felléptek az óvódá-
sok, a harmadikosok, az iskola
énekkara és néptáncosai.

A mûsort követõen az ön-
kormányzat vacsorán látta ven-
dégül a szépkorúakat, az este
hátralévõ része kötetlen be-
szélgetéssel telt.

Szent László Ok-
tatási Központ

V.B.

Fentõs Mária Notre Da-
me nõvért, a zalaszentgróti
egyházközség és plébánia min-
denesét, a helybéliek köztisz-
teletnek örvendõ Mária néni-
jét 89 éves korában a Terem-
tõ váratlanul elszólította az
élõk sorából. A gyászmisét és
a temetési szertartást a Veszp-
rémi Egyházmegye fõpászto-
ra, dr. Márfi Gyula érsek
celebrálta október 14-én.

Mária néni már kora if-
júságában találkozott az élet
csapásaival. Gyermekkorban
elveszítette szüleit, testvérét,
kanonok nagybátyját. Hiva-
tást érzett és Kanizsán belé-
pett a tanító rendbe. Szerze-
tesi fogadalmához mindvégig
hû maradt. A szerzetesren-
dek 1950-ben történt brutális
feloszlatása után Zalaszent-
grótra került. Az átélt borzal-
mak emlékétõl sokat szenve-
dett, de errõl csak a legbel-
sõbb, legszûkebb környezete
tudott. Az emberek csak a
mosolygós, mindig derûs

nõvért láthatták. A hatalom
hiába tiltotta meg a szerze-
tesi ruha viselését, a diktatú-
rában mindvégig messzire
sugárzóan apáca maradt. Se-
gített felnevelni két árva
gyermeket.

Nem félt a munkától. A
gyógypedagógiai intézetben
tanított 10 éven át, de kitet-
ték, mert templomba járt. Ek-
kor lett az egyházközség al-
kalmazottja. Egy személyben
a templomtakarító, díszítõ,
egyházi tagdíj-beszedõ, majd
a plébánia házvezetõi felada-
tát látta el nagy odaadással 40
éven át. Nyugdíjasként is foly-
tatta munkáját az utolsó na-
pig. A Sors által reá mért
megpróbáltatásokat (5 lábtö-
rést, két protézist, kéztörést
stb.) türelemmel viselte.

Halálával egy mélyen hí-
võ, alázatos embert veszített
a szentgróti katolikus közös-
ség. Feddhetetlen, áldozat-
kész élete példaképp szolgál
mindazoknak, akik ismerték.

Megható mûsorral köszöntötték az ünnepelteket a fiatalok.

Egy áldozatkész élet
Emlékezés Fentõs Mária nõvérre
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Zalaszentgrót
Ba-

racskai József
De-

mokratikus Koalícióba

MSZP

Góra Balázs

polgárai szá-
mára meglepetést okozott

polgármester és
országgyûlési képviselõ a

való
átlépésével. Többek számára
már az a tény is fából vaskari-
kát jelentett, hogy a polgár-
mesteri tisztséget független in-
dulóként nyerte el Baracskai,
hiszen egyébként az me-
gyei elnöke volt… A kilépésé-
vel e tisztsége kétségkívül meg-
szûnt, ám kérdések sora vetül
elõre. Miközben a városlakók,
nem értvén a történteket, a fe-
jüket kapkodják, mi megkeres-
tük az MSZP megyei vezetését.

ügyvezetõ alelnök,
aki a következõ tisztújító köz-
gyûlésig ellátja az elnöki fel-
adatokat, eképpen tájékoztatott:

– Baracskai József MSZP
tagsága, így az elnöki tisztsége
értelemszerûen megszûnt az
átlépésével, hiszen az alapsza-
bályunk nem teszi lehetõvé a
kettõs tagságot. Az MSZP Zalai
Területi Szövetsége ezért az
országgyûlési képviselõi man-
dátumának visszaadására szólí-
totta fel. Adja vissza a mandá-
tumát annak a szervezetnek,
amely õt területi listán dele-
gálta. Visszahívási lehetõség
egyébként a magyar választó-
jogban nincsen, ez a képvise-
lõket és magát a parlamenti
munkát is védi az esetleges in-

Vissza a képviselõi mandátumot!
Baracskai József méltatlan a polgármesteri tisztségre?

dokolatlan visszahívások miatti
ellehetetlenüléstõl. A felszólí-
tásra eleddig nem válaszolt Ba-
racskai József. Nagy meglepe-
tés nem várható… Az MSZP za-
lai párttanácsa arról is döntött,
hogy november 11-én küldött-
értekezletet tart, amelyen új el-
nököt választanak. Ilyen jelle-
gû átlépés egyébként már volt
a magyar parlamentben… Õk
ezt gondolom megfontolták, s
ha visszaadnák a mandátumu-
kat, ugyanaz lenne a sorsuk,
mint a Pozsgay- vagy a Szûrös
Mátyás féle pártnak, vagy az
egyszemélyes kisgazdapártnak
a szétesése után. Tehát csak
úgy van esélyük a pillanatnyi
talpon maradásra, ha képvise-
lõként – s a vele járó támo-
gatottsággal, médiafigyelemmel
– kezdik a mûködést, amely-
hez más szervezetek adták a tá-
mogatást, egyébként még erre
sem volna esélyük.

– Konkrétan ilyen, töme-
gek által elutasított irányba
való elmozdulás még nem
volt képviselõcsoport részérõl.
Milyen vélemény formálható
meg ezzel a lépéssel kapcsolat-
ban? Akceptálható az a véle-
mény, amely szerint itt egy
„cél szentesíti az eszközt”
típusú, a hatalom érdekében
minden eszközt gátlástalanul
felhasználó magatartás mu-
tatkozott meg?

– Valami ilyesmi lehet ez a
dolog…, de az õ szemszögük-
bõl nézve az iménti érvek
miatt ez csak így mûködhet –
válaszolt Góra Balázs.

A zalaszentgróti képviselõ-
testületen belül egyelõre érte-
süléseink szerint nincs egysé-
gesen kialakított állásfoglalás,
ám magánvéleményt többen is
megformáltak.

képviselõ
szerint egyfelõl elsõ a város
érdeke, s a polgármester füg-
getlenként került a városveze-
tõi pozíciójába. Más vélemé-
nyek szerint Baracskai József a
kialakult helyzetben nem tudja
hatékonyan képviselni a város
érdekeit, különösen annak tük-
rében, hogy ki kell majd vé-
denie a személye elleni táma-
dásokat, hiszen félrevezette a
választópolgárokat.

tanácsnok lapunknak kije-
lentette, hogy fel fogja szólí-
tani a polgármestert a lemon-
dásra, hiszen a csoportja azt a
vezetést képviseli, amelynek a
munkájával nem volt megelé-
gedve a nép, s az átlépésével
Baracskai József is részesévé
vált a jelenlegi helyzet kiala-
kulásának. A város lakóinak pe-
dig esélyt kell adni új polgár-
mester megválasztására.

A „hallgattassék meg a má-
sik fél” szellemben megkérdez-
tük Baracskai József polgár-
mestert, országgyûlési képvi-
selõt arról, hogy szándékában
áll-e visszaadni a mandátumát
az õt támogató szervezetnek.

– Az átlépés nem egyéni
döntés volt részemrõl. Kollek-
tíven léptünk át egy másik
pártba, a Demokratikus Koalí-
cióba, ezzel megszûnt az MSZP-
ben a párttagságunk és egy
másik frakciót alakítottunk. A
döntésemet nem az MSZP-vel

Gelencsér Ist-
ván kisszentgróti

Vajda Lász-
ló

való szembefordulás motiválta.
Az új pártban továbbra is együtt-
mûködõ szándékkal fordulunk
feléjük, véleményem szerint
2014-tõl szövetségi rendszer-
ben mûködhetünk együtt ve-
lük. Nem fordultunk szembe
az MSZP politikájával, hanem
más formációban kezdtünk
gondolkozni. Mint mondtam,
ez nem egyéni döntésem volt
és nyilvánvalóan nem fogok le-
mondani a képviselõi mandá-
tumomról.

– A polgármesteri tisztség-
gel kapcsolatban le kell szö-
geznem: tárgyi tévedés, hogy
függetlenként nyertem el a
polgármesteri tisztséget. Errõl
a választási eredmények közt

– Szándékában áll-e a füg-
getlenként elnyert polgármes-
teri tisztségérõl lemondani?

meg lehet gyõzõdni a
, az MSZP szí-

neiben lettem polgármester.
Más kérdés, hogy polgármes-
terként nem foglalkoztam és
nem foglalkozom pártpolitikai
kérdésekkel. Az emberek sze-
mélyre szavaztak, így álláspon-
tom szerint nyilvánvaló, hogy
folytatom a polgármesteri
munkámat.

www.
valasztas.hu-n

Farsang Lajos

Góra Balázs

Baracskai József

Veterán MSZMP-s

– Most látom csak, mekkora mázlim volt, hogy nem jutottam
elõbbre a pártban. A végén még lefaragnák a nyugdíjamat!
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TV- és híradástechnikai

Szerviz
- TV javítás
- DIGI TV zalaegerszegi
forgalmazója

- Mindig TV - 7 digitális
csatorna havidíj nélkül!

- Távirányítók forgalmazása
- Digitális mûholdas
televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31.
Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599
E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

- TV javítás
- DIGI TV zalaegerszegi

forgalmazója
- Mindig TV - 7 digitális
csatorna havidíj nélkül!

- Távirányítók forgalmazása
- Digitális mûholdas

televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31.
Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599
E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

TV- és Híradástechnikai

Szerviz
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A
október 7-9-én Gyõrben

rendezte meg 2011. évi gyer-
mek, kadet és junior karate
Európa-bajnokságát.

A bajnokságra 23 ország, 48
nemzeti sportszövetség, több
mint 1400 versenyzõje neve-
zett, köztük a magyar utánpót-
lás válogatott is több mint 100
karatéssal. Évek óta ez volt az
egyik legrangosabb karatever-
seny Magyarországon.

A viadalon többféle karate
stílus versenyzõi vettek részt,
akik formagyakorlatban, súly-
csoportos és súlycsoport nélkü-
li küzdelemben mérték össze

WUKF Karate Világszö-
vetség

Bronzérem az Európa-bajnokságon

tudásukat. A magyar utánpótlás
válogatott csapatot 7

karatés is erõsítette.
Formagyakorlatban (kata)

indult. Kiváló
versenyzõk, de az erõs mezõny-
ben egyikõjüknek sem sikerült
a négyes döntõbe jutnia. Ehhez
legközelebb a 12 éves és barna
öves Kapocsi Bence volt.

zalaszent-
gróti

Bo-
kor Laura, Török Eszter, Kom-
lósi Dominik, Dézsenyi Adrián,
Kapocsi Bence

Küzdelemben (kumite)
és

Török Eszter indult. Mindany-
nyian súlycsoport nélküli, egy
találatig tartó (shobu ippon)
indultak, bátran verekedtek, de
a két fiú kiesett a selejtezõkben.
A legeredményebb az elsõ nem-
zetközi versenyén induló, és 3
éve karatézó Török Eszter lett,
aki több ellenfelét legyõzve har-
madik helyezést ért el.

Bog-
dán Krisztián, Csordás Máté

A szentgróti versenyzõk.

Török Eszter és Komáromy
József edzõ.

Régi, általánosan ismert köz-
mondás: „Segíts magadon, s az
Isten is megsegít!” Úgy tûnik,
hogy a emberek isme-
rik és vallják is e tevékenységre
buzdító szavakat. A népi mondás
mozgósító ereje különösen meg-
nõtt 2011-ben, az Önkéntesség
Évében, amikor gyakran a bízta-
táshoz sokféle, így jelesül konk-
rét anyagi támogatás is társult.

A történet, amirõl röviden
beszámolunk, szinte meseszerû.

Volt egyszer a zalai dombok
között egy kicsinyke, õsi falu,
mely az Árpád-korig vezette
vissza létezését. Szorgalmas em-
berek lakták, akik úgy gondol-
ták, hogy ha õk nem tesznek
semmit egymásért és a faluju-
kért, akkor továbbra is csak
költségvetési tételként lesznek
számon tartva. Elhatározták te-
hát, hogy községükbõl közössé-
get formálnak. A szándékot tet-
tek követték, és elõször az ön-
állóságot vívták ki, majd az ösz-
szefogást honosították meg. Az
itt lakók egyetértésének köszön-
hetõen szépülésnek, gyarapodás-
nak indult a település. Akadt
néhány ügyes, írástudó ember,
aki beletanult a pályázatírásba és
ahol csak lehetett, bejelentkez-
tek. Kisebb-nagyobb összegeket
nyertek, melyeket az önkéntes
munka értékével megsokszoroz-
va a közösség javára fordítottak.

Legutóbb a Coca Cola Kft.-
nél dolgozó fiatal emberek,

tekenyei

Jor-

A tekenyei példa
danics Tamás
Farkas Zoltán

Tekenyei Sport Club
Összefogás Tekenye Ala-

pítvány

Sinka Imréné

Kasper Dávid Szabó Patrik

laborvezetõ és
gépkezelõ jogán

pályáztak. A benyújtott pályáza-
tokban célként jelölték meg,
hogy siker esetén az elnyert
összeget a
és az

mûködési keretén be-
lül fordítják a település javára.

Történt ugyanis, hogy a Co-
ca-Cola HBC Magyarország Kft.
pályázatot hirdetett valamennyi
munkavállalója számára azzal a
szándékkal, hogy a dolgozók a
cég anyagi támogatásának fel-
használásával lakóhelyük közös-
ségi fejlesztését segíthessék. A
színvonalas munkának köszön-
hetõen mindkét szervezet el-
nyerte a maximális 100 - 100
ezer forintot a Coca-Cola Dol-
gozói Alapból.

alpolgármes-
ter asszony koordinálásával fes-
téket vásároltak, labdafogó há-
lót vettek, még ugrókötelekre is
futotta. Egy szép szombati na-
pon, október 22-én nekiláttak a
focipályához tartozó berende-
zések részleges felújításának. Sü-
rögtek, forogtak az önkéntesek,
természetesen a pályázó dolgo-
zók sem maradtak távol. Vagy
huszonöten jöttek a felhívásra.

és
általános iskolások, de mint ak-
tív sportolók, úgy érezték, ne-
kik is ott a helyük a sportpálya
szépítésnél. A fa lelátót és a kis-
padokat kenték konzerválószer-

rel, míg a focikapu mögött a
magasban a rozsdás dróthálót

vezetésével
cserélték le, aki szintén a Coca
Cola Kft dolgozója. Munkájukat
a közmunkások is segítették. A
Tekenye SC elnöke,

a pálya mellett gõzölgõ üst-
ben csábító illatú gulyást készí-
tett a jó hangulatú társaságnak.

– Annyira komolyan veszik
a település lakói az önkéntes
munkát, hogy aki ma nem tu-
dott jelen lenni, már elõre se-
gített. Lefestették például a

s vállalkozó által fából
készített szeméttartókat. Van,
aki késõbb ér rá, az õ „részét”
kérésére kihagyjuk a festésbõl.

s, egy másik cég-
tulajdonos a kispadokat javítot-
ta ki. – mesélte el Sinkáné Zsu-

Horváth Norbert

Kovács Ká-
roly

Je-
nei Józ ef

Márton Lajo

zsa, s az egyik téma hozta a
másikat. Beszélt arról, hogyan
oldották meg a falu virágosítá-
sát a villanyoszlopokra szerelt
virágládákkal, amit egyénileg
ültettek be és gondoztak a he-
lyiek. A kapott növények pedig
a köztereket díszítik. A temp-
lom környékére, a jégveremre,
a bolt elõtti térre és a fiatalok
klubházára is felhívta a figyelmet.

Az önkormányzat támogatá-
sával a sportpálya épületéhez
fedett terasz került, mellette fel-
újított és tetõvel ellátott csinos
kemence áll, ami szintén ön-
kéntes munkával valósult meg.

Közben, mint egy kis festõ-
inas, festékfoltos munkásnad-
rágban érkezett a lelátók felõl

, az Ösz-
szefogás Tekenye Alapítvány el-
nöke. Elmondta, hogy bár a
megnyert összeg ugyan még
nem érkezett meg a számlára,
de az alapítvány megelõlegezte
a szükséges pénzt az elképzelé-
sek mielõbbi megvalósításához:

– Közmunkásaink tavaly té-
len fákat vágtak ki, aminek az
anyagából vállal-
kozóval padokat készíttettünk.
Nagyon szerény munkadíjat kért,
õ így járult hozzá a projekthez.
A egyeztetve
elõnyös áron szerzünk be fa-
csemetéket, díszcserjéket, ami-
ket a pályázati feltételeknek meg-
felelõen önkéntesekkel ülte-
tünk majd el.

A Coca-Cola pályázatának
feltételei közt ugyanis szerepel:

– Tud-e (a pályázó) mellé
állítani további önkéntes mun-
kavállalókat?

– Az adott projekt kapcsán
ténylegesen együttmûködik-e a
közösséggel?

Bárcsak minden pályázati fel-
tétel ilyen könnyen teljesülne…

dr. Dézsenyi Veronika

Papp Kálmán

Laskay Kft.-vel

V.B.

A munka után jólesett a finom gulyás.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
Fax:

(92) 596-937;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke
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Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;
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Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:
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Az edzõváltás óta lapzártáig
lejátszott négy mérkõzésen 12
pontot szerzett a

. Sorrendben a
(4-1), a

(5-1), a (1-0) és a
(2-0) gyõzték le a

megyei I. osztályú bajnokságban.
Úgy tûnik, sikeres volt az

edzõváltás, hiszen az addig
bukdácsoló csapat most már
a tabella elsõ harmadában
található.

– Egyértelmûen az ered-
ménytelenség volt az edzõvál-
tás oka – mondta lapunknak

a
elnöke. – Semmi gond

nem volt emberileg Fejérvári
Ferenccel, talán a Hévíz NB III-
as csapatánál vállalt technikai
vezetõi funkció miatt nem tu-
dott kellõ energiát fordítani a
mi együttesünkre. Sajnos nem
tudta felrázni a csapatot, ezért
döntöttünk a váltás mellett.

Szép Zsolt szerint adott volt
a megoldás, hiszen a szent-
gróti az ifjúsági
csapat edzõjeként alaposan is-
meri a felnõtt gárdát is. A cél-
kitûzés az, hogy mihamarabb a

zalaszent-
gróti focicsapat
Teskándot Semjénhá-
zát Miklósfát
Szepetneket

Szép Zsolt, Zalaszentgróti
VFC

Rózsa László

„Ez a csapat dobogóesélyes!”
Megtáltosodott a Zalaszentgrót

dobogó közelébe érjenek, majd
fellépjenek rá.

– Az ifjúsági együttes edzõ-
jeként valóban jól ismerem az
elsõ csapatot – fogalmazott

Rózsa László, a egykori
kiváló játékosa. – Minden hazai
és idegenbeli mérkõzésüket
láttam. Az elmúlt szezonban

ZTE

sokáig versenyben voltunk a
bajnoki címért, az õszi rajt
viszont rosszul sikerült. Annak
ellenére, hogy jól igazoltunk:
Tóth Zsolt kapus, Éder Tamás,
Kovács Zsolt és Páli Norbert
jelentõs erõsítést jelent. Az
elsõ 8 fordulóban csupán 11
pontot szereztünk, nagy volt a
lemaradásunk, de ez a csapat
dobogóesélyes, s ezt szeret-
nénk is elérni!

Nos, az edzõváltás óta 4
mérkõzésen 12 pontot szer-
zett a Zalaszentgrót. Többet,
mint elõtte 8 forduló alatt. Ha
így folytatják, a dobogó nem
irreális cél…

Az ifjúsági csapat irányítá-
sát egyébként
vette át, aki eddig a serdülõket
edzette.

Szarka Péter

e.e.

Rózsa László (balról) eligazítást tart az esti edzésen. Jól sikerült a bemutatkozás a felnõtt
csapat élén.

Áthárítás

– Azt mondja, hogy öt dekával kevesebb a tepertõ?
Nekem reggel óta ötezerrel ugrott meg a frankhitelem!

Rajz: Farkas László

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése,

szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

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

Szép Zsolt

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György
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FENYÕBÚTOROK

20 %
5 ÉV GARANCIÁVAL

kedvezménnyel!

Az AKCIÓK a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényesek!

Claudia 3 ajtós
3 fiókos tükrös
nagyszekrény

Nyitott polc

Leo hosszabbítható gyerekágy
matraccal, ágynemûtartó nélkül

Anikó 8 fiókos
komód

Concordia elemes bútorcsalád

kedvezménnyel30 %

Ülõgarnitúrák széles szín- és forma-

választékban kedvezménnyel10-50 %

20 %
kedvezménnyel!

Vákuum-, hideghabos- és memory matracok

Konyhabútorok 65.900 Ft-tól

Nyitva: hétfõ-péntek: 9.00-17.00, szombat: 9.00-12.30-ig

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2.
Tel.: 92/314-140 www.salvobutor.hu

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

Érdeklõdni:06/30/478-6485

Hízó disznók
novemberi elvitellel

.elõjegyezhetõk

Disznók elõjegyezhetõk

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

ADVENTI PROGRAMOK

SZILVESZTERI AJÁNLAT

VELENCEI KARNEVÁL

BÉCS-SCHÖNBRUNN

SALZBURG

LJUBLJANA

MARIAZELL

GRAZ

EISENSTADT-PANDORFI BEVÁSÁRLÁS

STEYER

BUDAPEST OPERALÁTOGATÁSSAL

ERDÉLY: Bánffyhunyad-Kalotaszeg-Nagyvárad

(félpanzió, disznóvágás-disznótoros vacsorával,
sétakocsikázás)

Velencei városnézés és szórakozás Európa
legnagyobb kosztümös rendezvényén (1éj
szállodában)

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Nov. 26., Dec. 3., 10., 17. 5.400,-Ft/fõ

Dec. 3. 8.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 7.300,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 6.500,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 17. 4.500,-Ft/fõ

Dec. 10. 5.300,-Ft/fõ

Dec. 17. 7.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 18. 6.100,-Ft/fõ

Dec. 29-Jan. 2. 69.900,-Ft/fõ

2012. február 17-19. 32.900,-Ft/fõ

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:


