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Kisjézus kopog a szíveken
Didergetõ, sötét, csillagmintás paplan borul Betlehem
városára.
Éjszaka van, Mária és József, akik a nép császári rendelet szerinti összeírására érkeznek a városba, házról-házra
járnak, hogy szállást keressenek maguknak.
A városi fogadó már dugig
van, s a magánházaknál sem
akad egy kiadó vacok, ahol
meghúzhatnák magukat éjszakára. Végül egy polgár, látva
Mária elõrehaladott áldott állapotát, felajánlja nekik városszéli istállóját éjszakai oltalmul.
Így indul a kétezer év elõtti
történet, a megváltás misztériuma.

Mária ott, a huzatos betlehemi istállóban hozta világra
gyermekét. Távol a világ zajától, a város minden pompájától, barmok testmelege óvta a
hidegtõl a megszületett Istengyermeket, a Kisjézust…
Didergetõ, sötét, adventi
éjeinket éljük. Feszül bennünk
a várakozás. A karácsonyvárás
magyarázhatatlan, minden esztendõben újjászületõ, megunhatatlan izgalma eluralja szíveinket. Várjuk, hogy feltûnjön
lelkünk égboltján az a ragyogóan fényes csillag, amely
minket, újkori pásztorokat elvezet a jászolhoz.
Várjuk az éjféli misére hívó
harang diadalmas kondulását,

A szerzõ illusztrációja.

A LEGJOBB FORINTHITELEK NÁLUNK!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜK ÁTBESZÉLNI
AZ ÖN LEHETÕSÉGÉT IS!

500.000 Ft 6.117 ft/hó 5.638 ft/hó
2.000.000 Ft 21.187 ft/hó 18.970 ft/hó
5.000.000 Ft 52.968 ft/hó 47.426 ft/hó
10,74-13,55% 10,65-13,45%

amely kétezer év múltán is
minden esztendõben hírül adja: megszületett a Megváltó!
Valami megfoghatatlanul titokzatos, semmi más napon
meg nem élt érzés tölti be
szívünket.

Alázatos lelkünk, kívül a
világ hívságos zajából, mint
akkoron a szalmával vetett
betlehemi jászol, készen áll a
befogadásra, ha a Kisjézus
kopog.
f.l.

Advent Szentgróton

Hitele költségeit megelõlegezzük!
HITELEINK TÖRLESZTÉSVÉDELEMMEL,
ÍGY NEM LESZ GOND A HAVI TÖRLESZTÉSSEL!

Gyors hitelek, akár 2-3 nap alatt is.

Edve-Halász Orsolya

Edve János

Keszthely, Erzsébet Királyné útja 11.
Telefon: 83/510-030, 30/471-5975

Fotó: Kovács György
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Válságmenedzselés elõtt a város, krízishelyzetben az EÜ Központ
Tízmilliós életmentõ injekció a túlélésért
Két naprendi pontban is tárgyalta november 29.-iki ülésén
Zalaszentgrót képviselõ-testülete az Egészségügyi Központ körül kialakult helyzetet,
bár az ügy jellegénél
fogva kétségkívül szorosan összekapcsolódott ez a kettõ: nevezetesen dr. Petz Zsuzsanna intézményvezetõ beszámolója az új
szakrendelések mûködésének háromnegyed
éves tapasztalatairól
és a központ számára
biztosítandó pótelõirányzat kérdése. Az
intézmény
kérdése
A szokásosnál többen tanúsítottak érdeklõdést a napirendi pont iránt.
iránt a szokottnál nagyobb
érdeklõdést A képen az apparátus hivatalból jelen levõ dolgozói és az érdeklõdõk,
tanúsított a lakosság. az asztalnál dr. Petz Zsuzsanna.
Míg általában a testületi ülé- vetlen veszélye elhárult – vi- vállalásokat kötött, s hogy mely
seken úgyszólván hiányzik a láglott ki az elhangzottakból, számlákat fizette ki az elõzõ
közvetlen, személyes lakossági ám derûlátásra egyelõre még vezetés és melyek várnak kiegyenlítésre.
érdeklõdés, ezúttal a napirend nem igazán adódik ok.
Dr. Petz Zsuzsanna elõzõSzóba került az ügyelet kértaglalásának megkezdésére
mintegy tucatnyian érkeztek a leg írásban beadta a testület- dése is, amelyet az elõzõ vezetanácskozóterembe, többségé- hez a beszámolóját, az ülésen tés nem sokkal a vezetõváltás
ben nagy valószínûséggel in- pedig szóban hangzott el tõle elõtt „szervezett ki”, így annak
helyzetértékelés. Mivel helyen- feladatát külsõ vállalkozó végtézményi dolgozók.
A kialakult parázs vitában ként meglehetõsen jelentõs el- zi. Mûködésébõl csupán bérlenéha úgy tûnt, hogy csupán térések mutatkoztak, fel is ve- ti díj folyik be, így az az ágazat,
egyetlen közös pont van a tõdött a kérdés, hogy a szóbeli amely javíthatna az intézmény
kérdést különbözõ irányokból mondandó az írott anyagnak a gazdasági helyzetén, csak viszi
megközelítõ illetékesek állás- kiegészítése-e, vagy teljesen új a pénzt a nagy közös kaszpontjaiban: az, hogy mindenki anyag. A válaszból kiderült, szából. Az új intézményvezetõ
egyaránt szívén viseli a köz- hogy abból is adódnak az el- felvetette az elõzõ igazgató, dr.
pont sorsát, létét. Mert – mond- térések, hogy folyamatosan vál- Varga Tamás felelõsségét a
juk ki – a létezés került ve- toznak az adatok, mivel a nem valószínûleg jogellenesen értészélybe az utóbbi évek során túl régi keletû intézményváltás kesített nõgyógyászati ultrakialakult finanszírozási anomá- óta még folyik többek közt hang készülék kapcsán is, ameliák következtében. Ennek köz- annak felmérése, hogy milyen lyet korában átjátszottak egy

Változások a bizottsági szerkezetben
Zalaszentgrót önkormányzata módosította a szervezeti
és mûködési szabályzatát. A
szikár meghatározás mögött
bizottsági név és hatáskör változások, valamint személycserék állnak, amelyeket az eddigi szerkezet egy éves mûködésének értékelése indokolta
– állt a Csuzy Csaba jegyzõ által készített elõterjesztésben.
A bizottságok elnevezése a
következõképpen módosul: a
hosszú nevû Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság helyébe Humán Ügyek
Bizottsága elnevezés, a Szociális és Egészségügyi Bizottság helyébe pedig Szociális
Bizottság elnevezés lépett. A
Humán Ügyek Bizottságának

a feladatkörébe átkerült több,
korábban a Szociális Bizottság
hatáskörébe tartozó feladat, így
többek közt az egészségügyi
intézmények, valamint az egészségügyi alap- és szakellátásban
dolgozó egészségügyi vállalkozások munkájának figyelemmel
kísérése. Ugyancsak a humán
bizottság vizsgálja az egészségügyi ellátással kapcsolatos jövõbeni lakossági jelzéseket, panaszokat. A bizottsági szerkezet átalakításával hatályon kívül helyezték azt a korábbi
korlátozó rendelkezést is, amely
szerint egy képviselõ-testületi
tag legfeljebb két állandó bizottságnak lehet a tagja.
A személyi változásokról
szóló döntés értelmében a

Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság Szekeres Zsolt zalaudvarnoki lakossal, mint külsõ taggal egészül ki. A Szociális Bizottság elnöke Balogh
Gábor, új tagja pedig dr. Tihanyi Ottó képviselõ lesz. A
Humán Bizottság új tagja dr.
Varga Tamás, akinek egyidejûleg megszûnik a Szociális és Egészségügyi Bizottságban eddig betöltött elnöki
megbízása.
Az SZMSZ Csuzy Csaba jegyzõ által elõterjesztett módosítását a képviselõ-testület elfogadta. A november 29-én
elfogadott határozat szerint
az új szabályzás január elsejével lép hatályba.
-f-

keszthelyi egészségügyi vállalkozásnak. Bejelentette, hogy a
készüléket – amelyet idõközben visszajuttattak a szentgróti
szakrendelésre – a megindult
eljárás során lefoglalta a rendõrség. Az intézkedés nem veszélyezteti annak használatát,
ugyanis az osztályon maradhatott a készülék, ám onnan eltávolítani további intézkedésig
tilos.
Felvetette dr. Petz Zsuzsanna a korábban kitûzött, s meghiúsult bizottsági meghallgatások kérdését is, amelyeken
egyéb irányú elfoglaltsága miatt
nem jelenhetett meg – egyébként is õt ne számoltassa be az
elõzõ igazgató, aki nagymértékben okozója a jelenlegi állapot kialakulásának, hiszen
Varga doktor elõzõleg egészségügyi bizottsági elnökként
simán dönthetett az Egészségügy Központot illetõ kérdésekrõl.
Az elõzõleg a beadott írásos beszámolót a testületi ülést
megelõzõen véleményezte a
Szociális és Egészségügyi Bizottság, s felvetõdött annak lehetõsége, hogy a vezetõváltás
idõpontjáig, október 1-ig az
elõzõ igazgató adjon beszámolót. Végül azzal az indokkal,
hogy „a volt intézményvezetõ
már semmilyen jogviszonyban
nem áll az önkormányzattal”,
elvetette a grémium. Fûzzük
hozzá: a „semmilyen jogviszony”
megállapítás nem egészen ül,
hiszen dr. Varga Tamásnak
csupán az intézményvezetõi
tisztsége szûnt meg. A nõgyógyász fõorvos, aki egyéként
nem Zalaszentgróton él, nem
is a városban dolgozik, továbbra is képviselõ-testületi és bizottsági tag, és ott ült ezen az
ülésen is, átellenben az épp
beszámoltatott intézményvezetõvel. E felállást többen furcsállják, ámbár úgy tûnik, törvényességi kifogás nincs e kialakult, meglehetõsen fura
helyzetben – hogy csínján bánjunk a jelzõkkel.
Dr. Varga Tamás felszólalásában támogatásáról biztosította dr. Petz Zsuzsannát, s a személyét illetõ megszólalásokra
válaszul kijelentette, hogy húsz
évig dolgozott a város érdekében. Ez utóbb kijelentése nem
talált osztatlan tetszésre a hallhatóság körében, az ülésen idõlegesen kissé fel is borultak a
parlamentáris kommunikációs
viszonyok.

Kérdésként vetõdött fel,
hogy történt-e valójában leltár
és átadás-átvételi procedúra az
intézmény vezetõváltása idején. A helyzet szemléltetésére
íme csupán néhány markáns
álláspont: „Semmiféle átadásátvétel nem történt! ” „Minden
pontosan, szabályszerûen történt!”, végül a legékesebb: „Tulajdonképpen, egy kulccsomó
átadásával elintézhetõ lett volna e bizalmi kérdés!”
A vita hevében Vajda László kisebbségi tanácsnok a városvezetõk felelõsségét is szóba hozta, utalt rá, hogy amenynyiben nem tesznek rendet,
úgy velük kapcsolatban is megteszi a feljelentését, mint Varga
doktorral kapcsolatban. Dr.
Varga Tamáshoz kérdést is intézett, hogy hány órában folytatta az intézményben a maszek rendeléseit és mennyit fizetett ezért a városnak. Az érdeklõdés ezúttal megválaszolatlan maradt, azzal, hogy írásban válaszol majd a fõorvos.
A vita egyre inkább személyes(kedõ) jelleget kapott, így
Baracskai József polgármester
pontosította a dolgokat: Nem
elszámoltatás zajlik, hanem az
intézmény mûködésének tapasztalatairól szóló beszámolót kért a testület. A tárgytól
számos pontban eltérõ vita során szóba kerültek az idevágó
kérdések is, jelesül a szakrendelések szerkezetének taglalása. Akad tennivaló bõven – derült ki –, például a gyermekor-
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vosi szolgálatot célszerû lenne
megszüntetni, hiszen nincs rá
érdeklõdés. Mint már korábban is nyilvánossága került,
azért, mert a gyermekorvosi
feladatokat jól ellátják a háziorvosi szolgálatok. A belgyógyászati szakrendelés jelenlegi
8 órás idõtartama szintén kihasználatlan.
Az intézményvezetõ beszámolóját végül a képviselõ-testület nem fogadta el.
A számadatokról – épp,
mivel folyamatosan változnak
– tán még a sarokpontokat illetõen is meglehetõsen nehéz
lenne hitelesen tudósítani. Késve beérkezõ számlák, elõnytelenül megkötött beszállítói
szerzõdések, dolgozói kártérítési igények és hasonló kérdések kerültek felszínre. Képviselõi hozzászólásban el is
hangzott, hogy megálljt kéne
már parancsolni a szõnyeg alá
seprésnek, szembe kell nézni a
megoldandó kérdésekkel. A
cél nem a bíróság elé állítás, de
meg kell nevezni a felelõsöket!
A jelek szerint meghallgatásra talált a felszólítás, meglehet, nem a személyi felelõsség,
de az intézmény továbbélése
érdekében komolyra fordult a
szó. A számháború után –
amelyben az is elhangzott,
hogy az idén az önkormányzat
által nyújtott 25 millió forintos
támogatás már az év elején elfogyott – a rendkívüli támogatás kérdése került terítékre. E
pillanatban vélhetõen ötven-

A szavazás pillanataiban Vajda László tanácsnok, Kovács
László, Gelencsér István, dr. Varga Tamás képviselõk.
millió forint további támogatás hetõség szerint 10 millió fooldhatná meg a pillanatnyi rint pótelõirányzatot hagyott
problémát. Petz doktornõ sze- jóvá az intézmény számára,
rint januárban várhatóan – ener- azzal a kitétellel, hogy az év
giaszámlák és más kiadások hátralevõ részében dologi kikövetkeztében – azonnal mint- adások számlái kizárólag polegy 55 millió forint kiadással gármesteri ellenjegyzéssel fizethetõk ki. Ugyanakkor – nékezdõdik az új év.
Végkicsengésként rögzíthe- mi túlzással – leszögezték a
tõ, hogy a város jelenlegi hely- képviselõk, hogy amennyiben
zetében, túl több nagyberuhá- halaszthatatlanná válna továbzáson, ma nincs tartalék, bi támogatás, úgy akár karáamellyel lehetne gazdálkodni, csony estéjén is leülnek rendígy válságmenedzselést kell kívüli testületi ülésen megtárfolytatni. A testület ebben az gyalni a lehetõségeket. A város
állapotban lehetõség szerint szeretné megtartani az intézmindent megtesz a túlélés ér- ményt, bárhova – állami kezedekében. Így az önkormányzat lésbe vagy járási fenntartásba
a kértnél – és feltehetõen in- – is tartozzon a leendõ új közdokoltnál – lényegesen maga- igazgatási rendszerben.
Farsang Lajos
sabb összeggel szemben a le-

Zala Speedfitness Advent idején…
Egészség
• hát-és derékfájás enyhülése
• vér-és nyirokkeringés javulása

Cellulit kezelés
• kötõszövetek erõsödése
• zsírszövet csökkenése

Izomépítés
• az izmok kíméletes felépítése
minimális ín-és izületterhelés mellett

Ajándékozzon egészséget születés- és
névnapra, karácsonyra!
Bérlet vásárolható:
Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 13. (OTP mellett)
Bejelentkezés: +36-30/595-1114
www.facebook.com/zalaspeedfitness
www.zalaspeedfitness.hu

2011. november végén már
készülõdünk az év legszebb
ünnepére, a Karácsonyra. Kehidakustányban évek óta öszszejönnek a helyiek adventi
elõkészületekre, egy kis kézmûveskedésre. Ezen a hangulatos estén mindenki saját kezûleg készítette el adventi koszorúját, asztalra, vagy ajtóra

szánt díszeket, amivel otthonukat már az ünnepi hangulatba
öltöztethetik. A lelkesedés
idén is nagy volt, sok szép
dolog készült. A programot a
szervezõk minden évben
megszervezik, és minden
lelkes kreatív embert szívesen
várnak.
(cs)
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Merre tovább közigazgatás?
Térségünket is érintõ fórum a polgármestereknek

Sok információval gazdagodtak a polgármesterek.
A Zala Megyei Közmûvelõ- vaszán örökölt helyzetre, amikor
dési Intézmény (ZMKI) gyakran egy kaotikus közigazgatású rossz
szervez összejövetelt a megye államot kellett átvennie a mostatelepülésvezetõinek, hogy azok ni vezetésnek. Ebbõl a helyzettisztább képet kapjanak a válto- bõl csak hatékony átalakítással
zásokról, elmondhassák észre- lehet kijutni. Az ún. „Jó Állam”
vételeiket. December 1-jén a fejlesztési koncepció a nagy
nagylengyeli faluház adott ott- reformprogramok, így az ÚMVP,
hont egy ilyen tanácskozásnak. Széll Kálmán Terv, Új Széchenyi
Scheiber Ildikó, a falu polgár- Terv, Nemzeti Reformprogram
mestere leszögezte, hogy jó le- mellett igazságszolgáltatási, önhetõség ez a változásokkal kap- kormányzati és közigazgatási recsolatos
információszerzésre. formot jelent. Ez utóbbit a MaKonczér Katalin, a ZMKI igaz- gyary Program végrehajtásával
gatója elmondta, hogy a három lehet megvalósítani, ami nem
éve indult sorozatot – melynek más, mint az egész közigazgatás
célja a helyi közösségek megerõ- fejlesztése. Ennek részeként már
sítése – évrõl-évre nagy érdeklõ- mûködnek a kormányhivatalok,
dés kíséri. Dr. Pál Attila, a me- kormányablakok, 2012 elsõ napgyegyûlés alelnöke nyitóbeszé- jától pedig a megyei önkormánydében összefogásra buzdított, zatok egyes feladatait, vagyonát
hiszen a csökkenõ gyereklét- a kormányhivatal mellé rendelt
szám, az elöregedõ falvak miatt a Megyei Intézményfenntartó Közkörjegyzõségek jelenthetik az pont (MIK) veszi át. 2012. július
intézmények fennmaradásának elsejével megtörténhet az új közigazgatási területek kijelölése, a
zálogát.
Rigó Csaba kormánymegbí- járási hivatalok felállítása. 2013.
zott, a Zala Megyei Kormányhi- december 31. után pedig tovább
vatal vezetõje kitért a 2010 ta- szélesedik a kormányablakok
mûködése.
– Állampolgár a kormányablaktól nem távozhat dolgavégezetlenül. Minden jövendõbeli járási székhelyen lesz kormányablak, indokolt esetben más településen is. Szeretnénk egyszerûsíteni többek között az építésügyi, földhivatali ügyintézést,
információhoz jutást. A munkahelyteremtõ ügyintézések pedig
soron kívül történhetnek – tájékoztatott Rigó Csaba, aki ismertette a hivatalok feladatait, társadalmi szerepét is. 2012-ben is
mûködik az államigazgatási szervek koordináló testületeként a
Zala Megyei Államigazgatási Kollégium, a katasztrófavédelem területén pedig változás lesz, hiszen a Megyei Védelmi Bizottságot a kormánymegbízott fogja
vezetni.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, Felsõrajk polgármestere kifejtette, hogy a falvak vezetõi a lehetõségekhez mérten
mindent megtesznek a településekért, de az államadósság
csökkentéséhez változtatások
szükségesek.
A tájékoztató elõadás során
szóba kerültek a polgármesteri
fizetések, melyek a települések
lélekszámához mérten alakultak.
Így az 500 fõ alatti települések
vezetõi bruttó 150 ezer, az 501
és 1500 közötti települések polgármesterei bruttó 300 ezer, az
1501 és 10.000 közötti lélekszámú település vezetõi pedig bruttó 450 ezer forintot vihetnek haza, melyhez százalékos költségtérítés is elszámolható. Felvetõdött a körjegyzõ kijelölésének
joga, a polgármesteri hivatal
névváltozása. Szó esett arról is,
hogy hány település, illetve
összevont lélekszám szükséges a
körjegyzõségbe tömörüléshez.
Vigh László ezzel kapcsolatban
megemlítette, hogy céljuk tovább csökkenteni a lélekszám
határát 2000-rõl 1500-ra, s ötre
szûkíteni a települések számát.
Rigó Csaba mindehhez hozzátette: jelenleg 82 polgármester
ül a Parlamentben, 2014-tõl erre
már nem lesz lehetõség. A járásokról még nem született döntés. A járási székhelyek és határok kialakításakor alapos, mindenre kiterjedõ vizsgálat alapján
dönt majd a kormány.
Ruzsics Ferenc, Keszthely vezetõje az új, polgármesterek nélküli Parlamentben az önkormányzatok érdekképviselete felõl érdeklõdött, és az intézményeknek inkább több támogatást, mintsem megyei irányítást
javasolt. Pappné Varga Angéla,
Tófej körjegyzõje aggodalmát fejezte ki, hogy adott esetben két
társulásban levõ település különbözõ képviselõkhöz tartoz-

hat, s hogy a létszámhatárok helyett inkább a feladatkörök alapján való csoportosulást látná
ésszerûbbnek. Dr. Mészáros Levente a földhivatal képviseletében válaszolt a rendezetlen termõföldek, külterületek kérdésében, kihangsúlyozta, hogy nem
céljuk minden esetben bírságolni, különösen nem, ha a tulajdonos magatehetetlen. Dr. Sipos
János, a kormányhivatal Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztályának vezetõje a polgármesteri illetménnyel, kötelezõ feladatokkal, iskoláztatással,
hivatali létszámleépítéssel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Elhangzott, hogy körjegyzõ-választásnál a nagyobb lélekszámú települések vezetõinek szavazata
súlyozottabban számít majd. Farkas Zsolt, Sümegcsehi polgármestere kifejtette, hogy a település jelenleg központi szerepet
vállal a környéken, melyet nem
szeretne elveszíteni, így többek
között az iskolát is megtartaná.
Németh Géza, Becsehely képviseletében elmondta, hogy térségük egy intézménye sem szeretne „állami gondozásba” kerülni, így a döntés meghozatalának
körülményei érdekelték. Sifter
Péter, Nagykapornak polgármestere a határozat életbelépésének ideje felõl érdeklõdött.
Válaszában Vigh László kifejtette, hogy a törvényekrõl a
fórum idõpontjában is vitáznak,
melynek eredményét mindenki
idõben megtudja. Törvény mondja ki, hogy mielõtt az intézmények átvételérõl döntés születne, a véleményüket ki kell kérni. A lélekszámmal kapcsolatban
pedig valahol meg kell húzni a
határt, de akad, ahol például 30
fõn múlik a 2000-es lakosszám.
Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu
A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Decemberi programok Tekenyén
2011. december 11-én, 16 órakor a 3. adventi-gyertyagyújtás,
utána Laposa Julcsi és barátai koncertje 8 hangszeren a
kultúrházban
2011. december 17-én, 15 óra: kézmûves foglalkozás
2011.december 17-én délután karácsonyi koncert a
templomban
2011. december 17-én 17 órakor Didi&Nati vár vendégül
gyerekeket, szülõket és nagyszülõket.
2011.december 18-án délután: vörsi betlehem, indulás 12,30kor autóbusszal, utána a 4. adventi-gyertyagyújtás.
Az ünnepek között:
hagyományteremtõ szándékkal – regölés Laposa
Julcsival
2011. december 24-én este adventi mûsor és karácsonyi
szentmise
2011. december 31-én szilveszteri bál - óévbúcsúztató a
kultúrházban.
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A múlt mély kútja

Emléket állítanak a lengyel katonáknak
„Mélységes mély a múltnak
kútja” – mondja Thomas Mann
a József és testvérei c. regényének belépõjeként. E gondolatot gyakran idézik napjainkban, amikor a legújabb kori
történelem számos eseményét
emelik ki az elhallgatás homályából. Egy ilyen, eddig kevésbé ismert tragikus esemény
indította el már tíz éve Vikár
Tibor zalabéri történelem tanár, helytörténeti kutató, valamint Adorján Péter batyki
polgármester kezdeményezését, hogy a II. világháború
batyki és zalabéri lengyel áldozatainak állítsanak méltó emléket. Zalabérben már 2010.
szeptembere óta tábla jelzi, hogy
ott lengyel tábor mûködött.
A mérhetetlen szenvedéssel járó világégés ezen szomorú, helyi epizódjához sokáig letagadott és elhallgatott események vezettek. A történelem
tévúton tántorgott és a háborús gyûlölködés légkörében
sok „ember úgy elaljasult, hogy
önként, kéjjel ölt, nem csak
parancsra…” (Radnóti Miklós:
Töredék)
A titokban megkötött Molotov - Ribbentrop paktumnak
megfelelõen, 1939. õszén a
hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió háborút indított a mindössze 20 éve független Lengyelország ellen. A
hõsiesen védekezõ lengyeleknek esélyük sem volt arra,
hogy az állami megsemmisülést elkerüljék, ugyanis Európa
tétlenül szemlélte a tragikus
fejleményeket. Egyetlen lengyelnek sem lehetett semmiféle illúziója a rájuk váró sorsot
illetõen. Már érezhetõ volt a
megsemmisítõ táborok, vagy
Katyn és más borzalmak elõszele. Egyetlen lehetõség maradt: a menekülés. E kilátástalan helyzetben csak Magyarország nyújtott önzetlen, katonai
haszonszerzést nélkülözõ segítséget a bajbajutottaknak, s
befogadta a menekülõket. A
harci mûveletek következtében mintegy 100 ezer lengyelországi civil, vagy katonai személy és családtag tudta átlépni
az un. „ezeréves” magyar-lengyel határt. A magyar lakosok
és állami tisztviselõk kitüntetõ
szimpátiával segítették a menekülteket. A hivatalos szervek
messzemenõkig betartották a
nemzetközi, menekültügyi szabályokat, sõt kifejezetten baráti, támogató engedékenységgel kezelték a jövevényeket.
(Aki maradni akart, maradha-

tott, aki pedig a németek ellen külföldön szervezõdõ lengyel haderõhöz kívánt
csatlakozni, annak távozását nem akadályozták. A lengyel katonai személyeknek a
magyar állam folyósította az ellátmányt,
köznyelven a zsoldot.
Volt idõ, amikor Európa egyetlen lengyel
gimnáziuma Balatonbogláron mûködött, de emellett voltak lengyel elemi iskolák – többek között – Zalaszentgróton is. A lengyel menekülteket un. táborokban helyezték el, Az internált lengyel katonák a zalabéri kastély elõtt.
mely azonban a mozgássza- saiból ismerhetjük meg. A borbadságukat érdemben nem zalmas eseményeket több lékorlátozta. Számos lengyel pésben vizsgálták a különbötiszt, sorállományú katona ci- zõ, háború elõtti és utáni mavilben munkát vállalt, s részt gyar, valamint lengyel hatósávett a helyi társadalmi életben. gok is, de az ügyben – ismereAz igen vallásos lengyelek lel- teink szerint – bírósági (népkipásztorai Serédy Jusztinián bírósági) ítélet nem született.
A kutatások mai állása szeesztergomi hercegprímás és
Angelo Rotta pápai nuncius rint a törvénytelenségeket és a
védelmét élvezték stb.) Egyes gyilkosságokat Zalabér, és
vélemények szerint a hazánk- Batyk községekben, 1944. noban tartózkodó lengyelek élet- vember 13. - december 8. köszínvonala stabilabb lehetett, zött követték el a lengyel memint a helyi lakosságé. A foko- nekültek rovására. Az ügyben
zódó, hitleri nyomás alatt álló szereplõ „hunyadista” katonák,
Horthy-Magyarország pozitív önkéntesek és tábori csendviszonyulásának kiemelkedõ õrök bûnlajstroma széles. Megképviselõje idõsebb dr. Antall félemlítés, anyagi javak kizsaJózsef, a rendszerváltozás utá- rolása, törvénytelen letartóztani magyar miniszterelnök édes- tás, kihallgatás, személyi szaapja volt. A példamutatóan badság-korlátozása, kínvallatás,
Tadeusz Hajduk
szolidáris magyar magatartás bírósági ítélet nélküli kivégzéegészen az ország német meg- sek, halottak kifosztása, ösz- tudható, hogy ott valószínûleg
szállásáig, illetve a nyilas hata- szefoglalóan háborús és em- lengyel katona nyugszik. A
lomátvételig tartott. Ettõl kezd- beriesség elleni bûncselekmé- Hármasi malomnál kivégzett
ve a magyar történelem ezen nyek róhatók fel a terhükre. A lengyel katonákat feltehetõen
fényes vonulata – itt-ott – ár- sértettek közül életüket ve- Zalaszentgróton temették el.
nyékossá, a lengyelek számára szítették: mgr. Tadeusz Mosz- (Azonosításuk nem történt
kedvezõtlenné, fenyegetõvé, czenski alezredes, a batyki tá- meg.) A hozzátartozók sokáig
bor rangidõse, Tadeusz Haj- hiába kutattak az eltûntek
majd vészterhessé vált.
Kistérségünkben Zalaszent- duk mérnök-hadnagy, Win- után. Vikár Tibor áldozatos
gróton és Zalabérben létesül- centy Czelusniak közkatona, munkája eredményeképpen a
tek lengyel katonai táborok, továbbá Andrzej Florek, Józef Vöröskereszt közvetítésével Tade ideiglenesen beszállásolt Grochowski közkatonák és deusz Hajduk sógornõjével silengyelek voltak Batykon, Pa- Lustig asszony. A nevezettek került felvenni a kapcsolatot.
kodon, Zalaistvándon is. A közül három katonai személyt (Az áldozat bátyja 1971-ig hiányilas hatalomátvétel, a front a Batyk határában volt, un. ba kereste testvérét.)
A tragikus körülmények köközeledte, a katonai fegyelem Hármasi malom mellett végezfellazulása és a valójában ki- tek ki, majd a holttesteket a zött elhunyt lengyel katonákképzetlen, de egyenruhás ele- Zalába dobták. A felsorolásban nak kíván emléket állítani
mek fegyveres önkényeskedé- szereplõ további két közkato- Batyk Község Önkormányzasei Zalabérben, Pakodon és nát Pakodon tartóztatták le, a ta. A testület a 2011. november
Batykon tragikus események- zalabéri kastélyba hurcolták, 28-i ülésén foglalkozott a kérmegkínozták és agyonverték. déssel és egyhangú döntéssel a
hez vezettek.
A lengyel menekültek itt- A zalabéri Lustig asszonyt a polgármesteri hivatal falán eltartózkodásának körülményeit falu melletti szõlõhegyen, me- helyezendõ, méltó emléktábla
céljaira 100.000 forint önerõ
és a táborlakókat ért atrocitá- nekülés közben lõtték agyon.
A batyki temetõben csu- ráfordítását szavazta meg.
sok számos részletét Vikár
(bruckner)
Tibor kutatásaiból és elõadá- pán egyetlen jelöletlen sírról
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Helyi érték! – Értékhely!
Interaktív délután Sümegcsehin

Közel 150 diák vett részt a szórakoztató, hasznos rendezvényen.
A zalaszentgróti CELODIN
Zalai Alapítvány KEOP 6.2.0/B/09. - 2009 - 0012. azonosító számú projektje Zalaszentgróton és térségében valósul meg.
Céljai közt kiemelt szerepe
van a környezetbarát helyi termékek termelése és fogyasztása
ösztönzésének. Helyi termék
bolt létrehozásával új értékesítési lehetõséget kapnak a helyi
termelõk. Ez annál is inkább
fontos lehet, mert napjainkban
elõtérbe helyezõdött a tudatos
fogyasztás, fogyasztóvá nevelés.
A projekt keretén belül a
térség 6 iskolájában szerveztek
interaktív foglalkozásokat a
népszerûsítõk. A sümegcsehi
Fazekas József Általános Iskola 2011. okt. 14-én fogadta vendégül a programot.
A tanulók már napokkal
korábban készültek. 10 csapat
alakult a diákokból. Alsósok,
felsõsök vegyesen alkottak csapatot. Ötletes nevek, hangzatos csapatindulók, pompás kivitelû zászlók, jelvények készültek. A szemléletformáló
délután 13 órakor vette kezdetét. A mûvelõdési ház nagytermében hallhattunk elõadást a
projektrõl, a helyi termékek
fogyasztásáról, az egészséges
táplálkozásról.
Az interaktív feladatok tíz
helyszínen várták a versenyzõket. Nagy sikere volt a virtuális
boltnak, az íz felismerõ, helyi
termékkóstoló
feladatoknak
éppúgy, mint a táplálkozási
totónak vagy képkirakó, szókeresõ játékoknak. A versengés
zárásaként ötletes zöldség-gyümölcsjelmezeket is készítettek
az ügyes kezû versenyzõk.

Közel 150 diák vett részt a
rendezvényen, s egybehangzó véleményük szerint a játék alatt sok-sok hasznos ismeretre tettek szert, miközben
remekül szórakoztak. A ver-

seny gyõztese a Kicsi gesztenyék csapata lett. Gratulálunk
nekik!
Jutalmul csupa egészséges finomságból összeállított
ajándékcsomagot vehettek át

Henczi Anitától, aki a programot koordinálta.
Köszönet, hogy a sümegcsehi iskola tanulói is részesei
lehettek ennek a színvonalas
interaktív rendezvénynek.

A versenyképesség szolgálatában
Technológiai fejlesztés a dunántúli régióban
A gépipari szegmensben mûködõ InterGép Kft. az elmúlt évtized alatt látványos fejlõdésen ment keresztül, és mára a nyugat-dunántúli régió egyik meghatározó családi tulajdonú munkaadójává vált.
A jelenleg közel 100 fõt foglalkoztató InterGép Kft. forgácsolással, speciális fémmegmunkálással és indukciós, valamint védõgázas
hõkezeléssel foglalkozik. A ma is magyar magántulajdonban lévõ vállalkozás Zala megyei
gyárában mind exportra – fõként az uniós
országokba –, mind belföldi piacra gyárt saját
tervezésû, valamint bérgyártásban elõállított
fém alkatrészeket, részegységeket. Az InterGép Kft. tevékenysége két profitközpontra
tagolódik: forgácsoló üzletágat, valamint futómû üzletágat különítenek el. Ez a vállalaton
belüli diverzifikáció a versenyképesség megõrzése érdekében a vezetõi kontrollingot is
szolgálja. A vállalat tulajdonosai tudatosan építették piacukat, vevõi körüket. Külföldi vásárokon, direkt megkeresésekkel, illetve az
iparágon belül dolgozó közvetítõkön keresztül
kiterjesztették a vevõi kört abba a termékcsoportokba, amelyeket erõsségüknek éreztek.
Elsõsorban gépipari forgácsolt alkatrészeket
gyártanak, de van a gáz- és elektronikai iparból
is megrendelésük. Mára a tulajdonos család 1
fõs családi vállalkozásból sikeresen alakított ki
egy regionális jelentõségû középvállalkozást.
A vállalkozás fejlesztése közben a beszállítói hálózatot is kiépítették, amely körülbelül
további 25 fõnek ad munkát. Mindez egyszerre teszi a vállalatot rugalmassá az ingadozó vevõi igények sikeres kielégítése során, másrész-

rõl azonban a felelõsségük is kiterjedt a régió
vállalkozásai felé. Mindennek tudatában a vállalat tulajdonosai a Pannon Mechatronikai
Klaszter alapító vállalati között vannak, valamint képviseltetik magukat a Magyar Jármûalkatrészgyártók Országos Szövetségének elnökségében és tagjai az Észak-zalai TISZK szakmai
testületének.
Ezen utóbbi intézményeken keresztül a
cég részt vett az új szakképzési törvény javaslatainak kidolgozásában, sõt a törvényt megelõzve, amely a gyakorlatra koncentráló német
duális szakképzési modellt követi, már együttmûködnek a zalaegerszegi térség szakképzõ
iskoláival, ahonnan nagyságrendileg évi négyöt fõnek munkát is biztosítanak.
A vállalat tulajdonosai nem elégedtek meg
a hazai jelenléttel, nem szûk piacban gondolkodtak, hanem tudatosan törekedtek arra,
hogy európai szinten is láthatóak legyenek.
A magánvállalkozásból – több évtizedes
munkával – középvállalattá fejlõdõ Inter-Gép
Kft. máig a szakmai erõvonalakra épített fejlõdésre alapoz mind gyártási, mind gazdasági
értelemben. A vállalat 2011-ben ismét – nagyságrendileg is jelentõs – fejlesztést hajtott végre, amelynek közel 10%-át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt NYDOP 1.3.1-es pályázatának támogatásával tette meg. A céget a
profit és a tulajdonosi tõke teljes visszaforgatása jellemzi a kezdetek óta. Többek között
a fenti alapelvek tették lehetõvé az átlagosnál
dinamikusabb fejlõdést. A folyamatos megújulás kulcsának az iparban a fejlesztési tevékenységet tekintik.
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Ismét aranyos a Búzavirág
A zalabéri dalkör újabb sikere
A zalabéri Búzavirág Dalkör asszonyai tisztán, természetesen zengõ hangon elõadott, válogatott népdalcsokraikkal, jellegzetes, kék és bordó ruhájukban már évek óta
színesítik a hazai és a közeli
községi, városi ünnepeket. A
környékbeli falunapok, fesztiválok, idõsek napi köszöntõk,
népdalversenyek közönségének kedvelt együttese a kórusmozgalom hivatalos elismeréseivel is büszkélkedhet.
Legutóbbi megmérettetésük november 19-én Pécsett
volt, az Országos Népzenei
Gála szintû minõsítõ hangversenyen. Meghívásuk kritériuma volt, hogy már rendelkezzenek országos arany minõsítéssel és Arany Páva díjjal.
A felhívást a zalabéri lakosok, a támogatók és a családtagok is nagyon komolyan vették, maga Zsuppán József polgármester és egy autóbuszra
való hozzátartozó, szurkoló is
elkísérte õket a baranyai megyeszékhelyre, a gálára.
A pécsi Apáczai Nevelési és
Általános Mûvészeti Központban nagytekintélyû, országosan elismert népzenei szakemberekbõl álló 4 tagú zsûri bírálta el a hangversenyen fellépõ szólisták és csoportok tudását, kiállását, hangzását, a
hiteles megszólalást, egyszóval
a produkciót. A zsûri elnöke
dr. Várnai Ferenc zeneszerzõ,

karnagy, népzenekutató volt.
Tõle vehette át a zalabéri dalkör vezetõje, Csiszárné Egyed
Aliz az újabb, országos arany
minõsítésüket és a megtisztelõ
Arany Páva díjat, amit ezúttal
is zalai és balatoni népdalcsokrok hiteles, jól hangzó elõadásával érdemeltek ki.
Csiszárné Egyed Aliz Zalabérben, az általános iskolában
tanít. Az elsõ osztály tanítója,
és minden évfolyamon énekelni tanítja a gyermekeket. Õt
faggattuk a kórus megalakulásáról, sikereikrõl.
– 2007-ben keresett meg
vagy egy tucatnyi zalabéri aszszony, hogy segítsek a falunapra népdalokat betanulni. Én
vezettem az iskolai énekkart,
de egész életemben szerettem
énekelni, már gyerekként sok
népdalt hallottam, tanultam
nagyszüleimtõl is. Örömmel
vállaltam az alkalomra verbuválódott kórus korrepetálását.
A falunapi fellépés jól sikerült.
Elõzmény nélküli újdonság
volt itt a faluban a felnõttek
együtt éneklése és talán a kedvezõ fogadtatás hozta, hogy
maradjunk együtt. Bár a csapat
tagjai az idõvel cserélõdtek,
ma 14 asszonyból áll a dalkör.
Alig van hétvége, hogy ne
énekelnénk valahol. Érdekesség, hogy anya és lánya is tagja
a kórusnak és a harmadik generáció, az unoka az iskolai
dalkörben énekel. Elsõ jelentõ-

A Búzavirág Dalkör ismét kitett magáért.
sebb fellépésünk a Zalaszentgróti Kistérségi Fesztiválon volt.
2009-ben a Vonyarcon rendezett Megyei Mûvészeti Fesztiválon térségi minõsítést kértünk a KÓTA-tól. Mivel ott kiváló értékelést kaptunk, tavaly
Gellénházán már országos minõsítésre törekedtünk. Sikerült,
arany minõsítést és Arany Páva
díjat érdemelt ki a dalkörünk.
November 12-én „Népi Értékeket Õrzõk Találkozóját”
szerveztek Zalabérben. Pókaszepetkrõl, Pakodról, Türjérõl
is jöttek meghívottak, de a
helybeli csoportok, iskolások
is színesítették a programot.
Néptánc, színjátszás, citerazene,
népdal szerepelt a mûsoron.
– A találkozó alkalmából
rendezett kiállításon közszemlére tettük eddig szerzett elismeréseinket, okleveleket, plaketteket, díjakat. Megítélésem
szerint a hivatalos elismerések
a kórustagok teljesítményén

túl a minket segítõ önkormányzat, a polgármester, valamint a támogató helyi vállalkozók és magánszemélyek közös sikere. Ezek alapján joggal
érezhetjük úgy, hogy dalkörünket értéknek tekintik a zalabériek. Jó a kapcsolatunk a
környékben alakult kórusokkal, szívesen megyünk egymás
rendezvényeire – folytatta a
kórusvezetõ.
– A közeljövõ programjai?
– Advent és a karácsonyi
ünnepkör alkalmával a templomban énekelünk legközelebb. Most erre készülünk.
V.B.

Múltidézõ
karácsonyra

Még mindig népszerû
– a kerékpárút Kehidakustányban

Szép környezetben található a kerékpárút.
Kehidakustányban sokan
bicikliznek, és nemcsak a gyermekek körében népszerû a
kerékpározás, hanem a felnõt-

tek is egyre gyakrabban veszik
igénybe akár munkába járáshoz, akár kiránduláshoz, kikapcsolódáshoz.

Hozzájárul a biztonságos
biciklizéshez a 2007-ben önkormányzati és pályázati forrásból megépített kerékpárút,
amely egyre népszerûbb a helyiek és a kirándulók körében is. A településre látogatók inkább nyáron közlekednek a kerékpárúton, az év
többi idõszakában a gyerekek és a szomszédos Zalaszentlászló településrõl Kehidakustányba járó dolgozók
használják.
Nemcsak kerékpározni, hanem sétálni is lehet a kerékpárúton, és mivel rendkívül
szép természeti környezetben található a kerékpárút,
egy vasárnap délutáni séta,
vagy biciklizés kellemes idõtöltést jelenthet mindenki
számára.

Jövõre lesz 10 éve annak,
hogy bajnokságot nyert a ZTE
NB I-es labdarúgó csapata.
Noha az utódok gyalázatosan szerepelnek a 2011/12es bajnokságban, mégis jó érzés felidézni az egy évtizeddel ezelõtti sikertörténetet.
Ebben segít a Megkoronázva címû kötet, amely számtalan riporttal, fotóval, statisztikai adattal állít emléket az
elsõ, s mindmáig utolsó élvonalbeli aranyéremnek.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünk ügyfélszolgálati irodájában (Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4. 1. em. 25.), vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 2.500Ft.
Érdeklõdni lehet:
telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
mobil: 30/378-4465,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Székelyhidi Katalin
Adótanácsadás, könyvelés,
cégek alapítása, megszüntetése.
Több éves szakmai tapasztalattal
várjuk ügyfeleinket.
Zalaszentgrót, Május 1. út 16.
Tel.: 83/360-919, 30/472-8496
E-mail: szekelyhidi.katalin@citromail.hu

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
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.
ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás
Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037, 30/3358-311
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Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon, Edvárd
Boldizsár
Attila, Ramóna, Ramón
Gyöngyvér, Keve
Marcell
Melánia
Ágota
Ernõ, Tatjána
Veronika, Vera
Bódog
Lóránt, Lóránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Rajmund, Emerencia
Timót
Pál
Vanda, Paula, Titanilla
Angelika, Angyalka
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

Március
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Ignác, Virgínia
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jutocsa
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra, Norina
Gerzson, Zétény
Alfréd, Mirtill
Szökõnap
Mátyás, Jázmin
Géza, Alexander
Edina
Ákos, Bátor
Elemér
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Albin, Albina
Lujza
Kornélia, Nelli
Kázmér, Zorán
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza
Szilárd, Borsika
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
Nemzeti ü., Kristóf,
Henrietta, Vidor
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk, Józsa
Klaudia, Alexa
Benedek, Napsugár
Beáta, Izolda, Lea
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz, Irina
Emánuel, Larissza
Hajnalka, Alpár
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád, Benõ
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Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Húsvét, Dénes
Húsvét, Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor, Joakim
Rudolf, Kiara
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar, Odett
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György, Debóra
Márk, Márkó, Márkus
Ervin
Zita, Mariann
Valéria, Nimród
Péter
Katalin, Kitti
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A munka ü., Fülöp, Jakab
Zsigmond, Zoé
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella, Bendegúz
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma, Míra
Ferenc
Pongrác, Gyöngy
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezsõ
Eszter, Eliza, Vanessza
Orbán
Fülöp, Evelin
Pünkösd, Hella
Pünkösd, Emil
Magdolna, Magdaléna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella
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Tünde, Kund
Kármen, Anita
Klotild, Kevin
Bulcsú
Fatime, Ferdinánd
Norbert, Cintia
Róbert, Roberta
Medárd, Zaránd
Félix, Annabella
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
Villõ
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
Jusztin, Arany
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael, Dina, Polett
Alajos, Leila, Alojzia
Paulina
Zoltán, Édua
Iván
Vilmos, Maxim
János, Pál
László, Irén
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

Szentgrót és Vidéke

Július

„SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Január
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tihamér, Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél, Soma
Ulrik, Babett
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia, Apolka
Ellák, Edgár
Lukrécia, Marina
Amália, Alma
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek, Dzsesszika
Frigyes, Kamill
Emília, Esztella
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna, Magda
Lenke, Borisz
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Alina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár
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Boglárka, Boglár
Lehel, Özséb
Hermina, Kíra
Domonkos, Dominika
Krisztina, Kriszta
Berta, Bettina
Ibolya, Afrodité
László, Eszmeralda
Emõd
Lõrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Letícia
Ipoly
Marcell, Maximilián
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint, Arika
Ilona, Ilka
Huba
Állami ünnep, István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia
Bertalan, Jonatán
Lajos, Patrícia
Izsó, Tália
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella, Hanga

Október
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália, Róza
Viktor, Lõrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta
Edit, Ditta, Ludmilla
Zsófia, Hildegárd
Diána
Vilhelmina, Dorián
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla, Lina
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos, Médea

Malvin
Petra
Helga
Ferenc, Edvin, Zóra
Aurél, Galina
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén, Heléna
Teréz, Terézia
Gál, Aurélia
Hedvig, Hédi
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya, Orsika
Elõd, Korinna
Nemzeti ü., Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör, Amanda
Szabina, Szabrina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz, Zenóbia
Farkas
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Mindenszentek, Marianna
Achilles
Gyõzõ, Hubert
Károly
Imre, Tétény
Lénárd
Rezsõ, Csenger
Zsombor
Tivadar, Szibilla
Réka, Ariel
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön, Edmund
Hortenzia, Gergõ
Jenõ
Erzsébet, Zsóka, Liza
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony, Brenda
András, Andor

2012
Zalaszentgrót
Számlavezetés, betétlekötés, bankkártya és hitelezés.
Kedvezõ konstrukciók!
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia, Xavér
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós, Döníz
Ambrus
Mária, Marion
Natália, Natasa
Judit, Loretta
Árpád
Gabriella
Luca, Otília, Lúcia
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola, Violetta
Teofil
Tamás
Zénó, Tifani
Viktória, Niké
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla, Apor
Tamás, Tamara
Dávid, Zoárd
Szilveszter, Darinka

Békés karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk a
Szentgrót és Vidéke
Olvasóinak!

Zalaszentgrót, Nefelejcs út l.
tel.: 83/560-115, fax: 83/362-278

Mazzag Albert
esztergályos mester és géplakatos
• Esztergálás, marás, köszörülés,
fúrás, helyzetfúrás, darabolás, szerelés.
• Faipari szerszámok élezése.
8790 Zalaszentgrót, Béke u. 49.
Tel.: 83/560-140, 83/560-141. Fax: 83/560-142
Mobil: 30/901-3053
E-mail: mazzag.albert@t-online.hu

Coop a jó szomszéd!
Grót Coop Zrt.
Zalaszentgrót

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
• rendelés és szerzõdés nyilvántartási
• számlázási
• fõkönyvi könyvelési
• készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
• pénzügyi
• bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet támogató rendszert is,
amelyeket a felhasználó igényei szerint testre szabottan, gyorsan tudunk telepíteni,
betanítani.
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu
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www.szih.hu

A zalaszentgróti nõi kézilabda-csapat
békés karácsonyt és boldog új évet kíván a
támogatóknak és a szurkolóknak!

A Grót Coop Zrt. üzletei
az év minden napján akciós élelmiszerek, italáruk,
háztartási áruk sokaságával várják vásárlóikat.
Kísérje figyelemmel akciós újságjainkat és
vegyen részt nyereményjátékainkban.

www.zalatajkiado.hu

www.aquazala.hu
Ivóvíz- és szennyvízszolgáltató
Zalaszentgrót, Mezõ Ferenc u. 27.
Hibabejelentés: 06 83 360 149
Fax: 06 83 361 887
Email:aquazala@aquazala.hu

Kis-Korona Vendéglõ
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 4.
Tel.: 83/360-367, Tel./Fax: 83/560-199
Mobil: 30/9397-652
Web: www.kiskorona.hu
E-mail: kis-korona@freemail.hu
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A minõség a specialitásuk
2011. derekán õrségváltásra került sor a tüskeszentpéteri
malmot és takarmánykeverõ
üzemet mûködtetõ Zala-Cereália Kft. élén – tudattuk júniusi lapszámunkban, amikor
is méltattuk a nyugdíjba vonuló Kiss Imre tevékenységét.
A régi-új vezetõ Király László
nem ismeretlen az érintettek
számára, ugyanis a takarmánykeverõ részleg élérõl lépett
elõbbre, az ügyvezetõ igazgatói pozícióba.
A fiatal szakember a keszthelyi egyetem elvégzése után
elõször a baromfiiparban helyezkedett el. Munka mellett
tanult, képezte magát és Pécsett közgazdász diplomát szerzett. 2000-ben agrár-közgazdászként folytatta pályáját a
Zala-Cereália Kft.-ben. A korábban szerzett baromfiipari gyakorlat, valamint a malom- és
takarmányipari ismeretek jól
hasznosulnak a cég integrátori
mûködésében. A Zala-Cereália
Kft. gazdasági, piaci jelenléte
ugyanis több lábon áll. Kiemelkedõ a megyében egyedülálló,
ipari léptékû malomipari, valamint a takarmánygazdálkodási
tevékenység, továbbá a különféle termelési kooperációkban
és a készre nevelt baromfi értékesítésében való aktív
részvétel.
A malomipari tevékenység
hagyományosan magas színvonalú, a nyugat-dunántúli tér-

ségben fogalom a „tüskeszentpéteri liszt”. Az emberek ismerik és keresik a jó minõségû
lisztet, ezért egyre fontosabb a
kiskereskedelmi igények kielégítése. A Nyugat-Dunántúl területén mûködõ Spar (Interspar, Kaiser) áruházlánc új, kereskedelmi stratégiája is ebbe
az irányba mutat. A nevezett
multinacionális kereskedelmi
cég ugyanis felismerte a helyi
specialitásokban rejlõ üzleti
vonzerõt, ezért Ausztriában és
Magyarországon is a regionális, hagyományos minõségi termékekre fókuszál. Ebbe az elit
termékkörbe tartozik a „tüskeszentpéteri liszt” is. Király
László szerint a minõség a
legfõbb specialitásuk.
– Mi a titka a közismerten
jó minõségnek?
– Hogy az alapoknál kezdjem „hazai rögön” nemesített
búzafajtákkal dolgoznak a termelõink, amik mennyiségre és
minõségre is teljesítenek. Nem
véletlen, hogy nálunk, magyaroknál lett hagyomány a „vetett” kenyér, ami a liszt magas
sikértartalmának köszönhetõen szabadon sül szép magasra
a kemencében. Sok ország
pékjei formában sütik a mindennapit, az un. formakenyeret, mert ellenkezõ esetben a
gyatrább liszt miatt szétfolyna
a tészta. De hogy a hazai lisztek között is különleges hírnevet érdemelt ki a termé-

künk, az a sokszor
emlegetett hagyományos õrlési technológiának köszönhetõ. Így százalékra alacsonyabb a
kihozatal, ami drágítja kissé a lisztet,
viszont az ár-érték
arány így is meggyõzõ. A másik különlegesség, hogy
a szentpéteri liszt
a
szokványosnál
nagyobb szemcseméretû, nem púderszerûvé õrölt.
Emiatt is jobbak a
sütési paraméterei, ami kedveltté Király László: – A tüskeszentpéteri liszt jó
és keresetté teszi minõsége a hagyományos õrlési technomind a pékségek, lógiának is köszönhetõ.
Fotó: Kovács György
mind a háziasszonyok körében. Nem teszünk nõség folyamatos megõrzését,
hozzá semmi adalékanyagot, az un. „zacskós kiszerelés” részez a liszt önmagában is tudja, arányának egészséges ütemû
amit elvárnak tõle. Sok na- növelését, a kiskereskedelmi
gyobb felhasználó a mi lisztün- és kisipari vevõkör megõrzéket minõségjavítónak keveri az sét. Ez a stratégia biztosíthatja
olcsóbb alapanyaghoz.
a – válság ellenére – stabil, pia– Négy megyében forgal- ci pozíciónk megtartását. Lémazzák a tüskeszentpéteri nyeges, hogy a környezõ melisztet. Kívánják szélesíteni a gyékben, a megszokott üzletekben és pékségekben minpiacot?
– Az õrlési kapacitást be- dig jelen legyen a tüskeszentlátható idõn belül nem növel- péteri liszt.
V.B.
jük. Évi 14 ezer tonna gabonát
õrlünk, három mûszakban, teljes kihasználtsággal üzemel a
malom. Elsõdleges feladatunknak tekintjük a jól bevált mi-

CZOTTER
IRODATECHNIKA

„Mit jelent neked Kehidakustány?”

További témákban, több alkalommal tervezik.
2011. októberében a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület „Mit jelent neked Kehidakustány?” címen rajzpályázatot

írt ki a helyi óvodások és
iskolások körében. A szakmai
zsûri megtekintette a gyermekek által készített rajzokat,

festményeket, az összesítést
követõen a Kehidakustányi Általános Iskola aulájában ünnepélyes díjátadót, eredményhirdetést tartottak.
Az óvodások és iskolások
közül az elsõ három helyezetten túl (óvoda: 3. Balázs Ádám,
2. Vidovics Hajnalka, 1. Lázár
Mátyás; iskola: 3. Markó Tamás,
2. Bellók Mihály, 1. Kogulpauer Patrik) minden résztvevõ egységes ajándékcsomagot vehetett át a szervezõktõl.
A gyerekek nagyon büszkék
voltak, a többiek pedig természetesen irigykedtek kicsit.
A szervezõk a rajzpályázatot további témákban, több
alkalommal is szeretnék meghirdetni az elõzetes elképzelések szerint.
(cs)

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

www.zalatajkiado.hu
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2011. november 15-tõl új
igazgató áll a türjei Szent László Alapfokú Oktatási Központ
élén. A tanintézmény mûködtetésében részes nyolc társult
önkormányzat egyöntetû többséggel hozott döntést a vezetõ
kiválasztásában. A társulás –
augusztus közepén kiírt pályázatán indult 5 jelentkezõ közül
– a szakmai program, a korábbi pedagógiai eredmények, valamint a vezetõ gyakorlat figyelembevétele alapján választotta ki Radványi Ottó tanárembert, pedagógiai szakértõt.
Bizalmat szavaztak neki a nem
titkoltan komoly és ambiciózus elvárások teljesítésére.
Az új igazgató ízig-vérig pedagógus, aki szinte beleszületett az oktatásügybe. Édesapja
kántortanító, majd igazgató ta-

11

Új iskolaigazgató Türjén
nító volt 42 éven keresztül.
Közeli hozzátartozói is pedagógusok.
Radványi Ottó az elmúlt 10
évben a nemesszalóki iskolát
vezette. Mellette szakértõként
az Oktatási Hivatal és kistérségi társulások megbízásain
kívül több, mint 50 dunántúli
település fenntartójának és iskolájának is dolgozott. A nagy
hírû iskolaváros, Pápa vonzáskörébe tartozó körzetben komoly eredménynek számít, hogy
amíg a hasonló adottságú, falusi „kisiskolák” sorra bezártak, megszûntek, addig a nemesszalóki iskola a pápai kistérség egyik legnépesebb és

Rajz: Farkas László

Válság kicsiben

– Sajnos nem tudlak meghívni fagyira, mert a faterék
frankhitele benyelte a zsebpénzemet!

Radványi Ottó
legszínvonalasabb intézményévé vált. A fejlõdés legékesebb
bizonyítéka, hogy azon települések gyermekei is többségükben ebbe az iskolába jártak és
járnak, melyeknek lakóhelye
másik, társulási iskolát tart
fenn, azaz más körzetekbõl is
ide jöttek a nebulók. A további
oktatás-fejlesztésnek gátat szabott az a körülmény, hogy az
iskolafenntartó az unió által
támogatott operatív programoktól, így a pályázható forrásoktól is távol maradt. A stagnálást az elhivatott emberek
nehezen viselik, ezért alkotó
környezetet keresnek a munkájukhoz. A Türje önkormányzata és a társulás által megfogalmazott célkitûzések találkoztak az igazgató úr törekvéseivel.
Radványi Ottó igazgató az
aktuális teendõket firtató kérdéseinkre az alábbi, rövid
összefoglalást adta:
– Az elképzelések gerincét
a pályázati dolgozatomban le-

Esti fényben

írtam. Természetesen az átfogó terveket a napjainkban a
Parlament által elfogadandó
köznevelési törvény elõírásai
szerint, a helyi adottságoknak,
valamint a személyi és tárgyi
feltételeknek megfelelõen finomítani kell. Ezért elõször a
helyzetfeltárásra helyezem a
hangsúlyt. Meg kell ismernem
a kollégákat, a gyermeksereget, a szülõk közösségét, az oktatási szakszolgálat munkatársait és munkamódszerét, egyszóval az együttmûködõ környezetet. Igen fontos, hogy a
kollégák és a reánk bízott gyermekek is szabadon kibontakoztathassák a bennük rejlõ
adottságokat, képességeket. Célom az egészséges diák-önkormányzat megvalósítása, a fegyelmi kérdésekhez való hozzászólás biztosítása. Helyre kell
tennünk a szakmai, döntési
kompetenciákat és e tekintetben nagyon erõsen támaszkodni akarok a középvezetõkre, a
szülõi képviseletre. Õszinte,
emberi kapcsolatokra törekszem. Fokozott figyelmet kívánok fordítani a fejlesztési pályázatokra is. A kialakult szakmai kép birtokában kívánom a
kollégákkal együtt kimunkálni
a középtávú stratégiánkat. Az
elsõ – két-háromheti – benyomásaim alapján a munkafeltételeket jónak ítélem, s igen
szorgalmas, sokat dolgozó kollégákat ismertem meg. Felvettem és ápolom a kapcsolatot a
társ- és tagintézmények munkatársaival, az önkormányzati
társulásban dolgozókkal. Bízom abban, hogy jó együttmûködést alakíthatunk ki. A
továbbiakban, a stratégia megalkotása után is szívesen állok
a nyilvánosság képviselõinek
rendelkezésére – fejezte be az
igazgató.

Hirdetésszervezõket

Fotó: Kovács György

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

Tartalmas, szórakoztató mûsort adtak elõ a gyerekek, jól szórakozott a népes vendégsereg.
November utolsó hétvégéjén a nyüzsgés volt a jellemzõ
Tekenyére. Szombaton délelõtt
a Coca-Cola HB Magyarország
Kft. önkéntesei és a falu lakosai ültették el a pályázaton
elnyert pénzbõl vásárolt díszfákat Laskay János vezetésével,
majd délután idõsek napjára
gyûlt össze a település aprajanagyja. A gyerekek Dézsenyi
Melinda tanárnõ vezetésével
már hetek óta lázasan készültek a mûsorra, így tartalmas
elõadással lepték meg nagyszüleiket. A mûsorban felelevenítették a Rátóti csikótojás,
vagy az Öreg néne õzikéjének
történetét is.
– A gyerekek már a felkészülést is nagyon élvezték,

és öröm volt látni, hogy 4-tõl
14 évesig szerepeltek a település gyerekei a színpadon, s
ezt a jelenlévõk nagyon élvezték. Tavaly is jól éreztük
magunkat, hiszen Farkas Zoltán zenéjére sokan a botjukat
letéve táncoltak, remélem, idén
sem adjuk alább. A kinti
munkák végeztével az Idõsek
Klubja is aktívabb, és hetente
összegyûlnek, találkoznak – jegyezte meg Sinka Imréné alpolgármester, szervezõ.
A mûsort megelõzõen köszöntötték a falu mindenesét,
a nyugdíjba vonuló Farkas
Gyulánét, aki a Családsegítõ
Szolgálat munkatársaként segítette a rászorulókat, és intézte ügyes-bajos dolgaikat. Dél-

után Martincsevics István, a
ZalA-KAR Társulás képviseletében a komposztálás lehetõségeirõl tartott röpke elõadást,
s a jelenlévõk megtekinthették
Hosszú Zsuzsanna hazai termékeket felvonultató asztalkáját is.
Vasárnap délután a Hõsök
kertjében a gyerekek Kiss János plébánossal együtt örültek
az elsõ adventi gyertya meggyújtásának, melyre sokan eljöttek és barátságos hangulatban, kötetlen beszélgetéssel
léptek az adventi idõszakba.
– Ilyenkor minden évben
imádkozás, közös éneklés, forralt borozás kíséri az együttlétet, s természetesen megvárjuk a sötétedést, hogy a gyer-

tyagyújtás hangulata is meghittebb legyen – árulta el Dézsenyi Melinda szervezõ.
Pataki Balázs
A
www.zalatajkiado.hu
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

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

Zsalugátereket
keresünk!
Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen
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Szépkorúak napja
– és adventi készülõdés Kehidakustányban
Elõbb vidám, aztán adventi
hangulat költözött Kehidakustányba. Két kis csapat szorgos
kezei készültek advent elsõ
hétvégéjén. Az egyik a település betlehemét építette, díszítette, a másik a szépkorúak
napjára készült. Mindenki tudta a dolgát a baráti társaságban, volt ott önkormányzati

képviselõ, turisztikai egyesület
elnöke, de a lényeg, hogy együtt,
a településért dolgoztak.
A nap fõ programja a kora
délután kezdõdött szépkorúak
napja volt. A fõ szervezõ,
Horváth Csaba kérdésünkre
elmondta, hogy a programban
fellépett a zalakomári Tóber
Laci dalénekes, a kehidakus-

Jó hangulatban telt a délután.
tányi Varga József és Horváth
Sándor verset szavalt, Nagy
Loren hastáncot mutatott be,
Székely Gyula harmonikával
és nótával szórakoztatta a
megjelenteket.
A rendezvény alatt régi képek kiállítása is színesítette a
programot. A rendezvénnyel a
település idõseinek évrõl-évre
kedveskednek és a mindennapi odafigyelés mellett egy
kötetlen, jó hangulatú délután-

nal szereznek örömet nekik. A
rendezvény egészét a szervezõ
baráti társaság finanszírozta. A
közös együttlét, az „öregjeink
meséi, történetei”, amik egy
ilyen alkalomkor elbeszélésre kerülnek, sok vidámságot
és tanulságot adnak nekünk,
fiatalabbaknak is, és ezeket a
közösen megélt élményeket
nem lehet anyagiakkal kifejezni.
(Csiholó)

Gyûjtsünk szelektíven az ünnepek alatt is!
Szakemberek
számításai
szerint egy fõ átlagosan 25 liter hulladékot termel hetente.
Európai uniós környezetvédelmi elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a Parlamentben folyamatban van a
Hulladékgazdálkodási Törvény
átalakítása.
A Zala-Depo Kft. több megoldást is kínál a szelektív hulladékgyûjtésre.

és fémgyûjtõ konténereket
telítõdés után a gyûjtõautók
soron kívül ürítik, az összegyûjtött hulladékot pedig a
Búslakpusztai Hulladékkezelõ Központba szállítják, majd
az újrahasznosításhoz elõkezelik.
2011-ben november végéig a szigetekrõl elszállított
hulladék mennyiségek (kg):
Zalabér: papír 981, mûanyag 1536, üveg 1140, fém
240.

Szelektív szigetek

Házhoz
gyûjtés

menõ

hulladék-

Azokban a községekben,
ahol a Zala-Depo Kft. a közszolgáltató, a gyûjtõszigetek
üzemeltetését is a társaság
végzi. A mûanyag, papír, üveg

A Zala-Depo Kft. szakembereinek évek óta az a véleménye, hogy a gyûjtõszigetes szelektív hulladékgyûjtés mellett a háztartásokból

házhoz menõen, szelektíven kell elszállítani a frakciónként szétválogatott hulladékot.
Azokon a településeken,
ahol eddig volt lehetõség a
házhoz menõ sárga zsákos
mûanyaggyûjtésre, a 2012-es
évre felajánljuk a papírhulladékok kék zsákban való elszállítását is. Amelyik községben eddig nem volt, lehetõséget biztosítunk mindkét frakció szelektív gyûjtésére. A zsákos gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és
egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék menynyiségének csökkentésére. A
zsákos gyûjtések feltételeirõl
a közeljövõben értesítjük a lakosságot az illetékes önkormányzattal közösen.

Hulladékudvarok
A Zala-Depo Kft. által üzemeltetett 4 hulladékudvarból
3 Zala megyében és egy Vas
megyében található.
Zalaegerszegen a Parki úti
és a búslakpusztai, Letenyén
pedig a Csányi úti hulladékudvar változatlan feltételekkel
várja a tisztelt lakosokat, szelektíven szétválogatott és gyûjtött hulladékaik átvételére. A
hulladékudvarok minden héten keddtõl péntekig 9.0017.00-ig (letenyei 8.00-17.00ig), szombaton pedig 7.3014.00-ig tartanak nyitva.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden szolgáltatási
területünkhöz tartozó lakosnak a szelektív gyûjtésben való egész éves részvételt.

Minden kedves ügyfelének Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Zala-Depo Kft.!
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.
www.zaladepo.hu; info@zaladepo.hu, Tel.: 92/598-942
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Talpon maradtak, s küzdenek az elõrelépésért

Türjén õrzik a százéves sporttradíciókat

A Türjei SE csapata és a vezetõség.
Talpon maradt a csapat és
hazai játékosokkal erõsít – így
jellemezhetjük távirati stílusban a Türjei SE helyzetét. Az
évszázados múltú futballcsapat életében kisebb törés következett be, ez azonban korántsem törte meg sem a játékosokat, sem az új vezetõséget.
A helyzetképet Pacsi Krisztián
sportköri elnök és Gál Imre
elnökségi tag ismertette, akit
sportolói múltja és a sportéletet támogató munkája révén
tiszteletbeli elnökként becsülnek a faluban.
A jelenlegi vezetés egy éve
irányítja a munkát, miután az
elõzõ stáb mélyrepülésbe vitte
a gárdát. A Türjei SE 2004-ben
került a megyei II. osztályba,
ahol általában az erõs középmezõnyben szerepeltek. A
2009-2010-es szezonban a hatodik helyen végeztek. Tavaly
viszont az õszi szezon vége felé nulla ponttal álltak a mezõny végén. Az eredménytelenség következtében októberben lemondott Bognár József,
az elõzõ elnök, s vele együtt
távozott Kocsis Norbert edzõ,
sõt, több, az edzõ személyéhez
kötõdõ, egyébként jó képességû játékos. Korábban egyébként jó párost alkotott az elnök és az edzõ, ám a körülmények úgy hozták, hogy megváltak a klubtól. Ebben a kilátástalan helyzetben látott munkához az új vezetés. A kilencedik fordulóban az is kétséges
volt, hogy ki tudnak-e állítani
egy csapatot. Az õszt végül egy
ponttal zárta a mélyrepülésben levõ csapat.
– Ekkor a korábbi „idegenlégiósok” helyét a helybeliek
vették át, akik addig a tartalékban voltak. Az idõsebb kor-

osztály került elõtérbe, hiszen
a bajnokság közepén nem igazolhattunk új játékosokat. Becsülettel állták a sarat, csakúgy,
mint a fiatalok, akik szintén
bekapcsolódhattak a munkába
– ismerteti Pacsi Krisztián.
Tavasszal Guitprecht László edzõvel nagy lelkesedéssel
kezdték a szezont és végre felívelõ ágba kerültek. A helybeliek és azok a vidéki játékosok
is szívvel-lélekkel küzdöttek
Türjéért, akik maradtak. A bajnokságot végül 19 ponttal zárták, ez azonban nem volt elég
a bentmaradáshoz. A kiesés
után a megyei III. osztály Keleti-csoportjában játszanak. Nyáron nem igazoltak új játékosokat, hiszen bõven megvolt a
létszám, s kihasználhatták a
cserelehetõségeket. Többeknek barátkozniuk kellett az új
helyzettel, hiszen nem könnyû
feldolgozni a kiesés tényét. Ám
a generációs ellentétek mellett
is – hiszen nem mindig találják
meg különbözõ korosztályok
a közös hangot – formálódik
a csapat.
– Meg kellett védeni az
egyesület múltját, a falu becsületét! Többet érdemel ez a csapat! Pár éve ünnepeltük az
1905-ben alapított klub százéves jubileumát. Fiatalon, játékos koromban – amikor még
„piros” útlevél sem volt – elértük, hogy a vasfüggöny mögül kimehettünk játszani Güssingbe és Csehszlovákiába, ahol
sok szeretettel vártak minket a
Pozsony környéki magyarok.
Ezt a múltat meg kell becsülni
– emlékezik Gál Imre, a játékosok Imre bácsija. Jogos büszkeséggel sorolja, hogy mi mindent sikerült megvalósítani a
sporttelepen. Egykor itt volt az

ország elsõ falusi villanyfényes
mérkõzése. A sporttelepet és
az öltözõt minden igényt kielégítõ módon alakították ki és
korszerûsítették. Fúrt kútból
öntöznek, ebbõl a falu is profitál, hiszen a köztéri virágokat
is innen locsolják nyaranta. A
pályánál játszóteret is kialakítottak, így szó szerint is közelebb kerül a sporthoz a legifjabb korosztály. Imre bácsi az
igazi amatõrizmust hiányolja,
amelyre végre ki kellene dolgozni egy megfelelõ sporttörvényt. A sporthoz való nagyobb kötõdést is erõsíteni
kell a fiatalokban, utal rá:
– Mi annyit fociztunk a
pályán, mint amennyi idõt ma
a számítógép elõtt töltenek a

Beszélgetõpartnereim mondandójából kiviláglik, hogy
széleskörû összefogás segíti a
csapatot, s mindenkit köszönet illet a támogatásért, a kitartásért. Az egyesület gesztora
mindvégig az önkormányzat
volt, s az anyagi feltételek megteremtése nagyban köszönhetõ a támogató vállalkozásoknak
és egyéni szponzoroknak is. A
csapat körüli szurkológárda,
idõsek és fiatalok egyaránt biztosították a támogató hátteret.
Egyre erõsebb az összetartozás, amelyet a tavasszal sikeresen megtartott sportbál is igazolt. A korábbi gondnoki lakásból klubhelyiséget alakítottak ki, amely a baráti kapcsolatok erõsítésén túl a szakmai,

Pacsi Krisztián

Gál Imre

gyerekek – mondja és mindjárt
hozzáteszi, hogy nem lehet
visszamenni fél évszázaddal, de
a jó sportteljesítményhez megfelelõ edzésmunka szükséges.
Szóba kerül az utánpótlás
nevelése is. A Bozsik-programban még az elõzõ edzõnek sikerült kiállítania egy csapatot,
amely országos sikereket is
elért. A térség iskolájában – a
Szent László Alapfokú Oktatási Központban – az általános
iskolás korosztály felkészítésével szeptembertõl Orbán Kálmán testnevelõ tanár foglalkozik. Mivel több korosztály is
szerepel az utánpótlás megmérettetéseken, még egy edzõt
szeretnének bevonni a munkába. A tehetségek érvényesülését elõsegítõ munkában nagy
áldozatot vállalnak a szülõk is,
akik hozzák-viszik a gyerekeket.

technikai elemzõ munkának is
megfelelõ helyszínt ad. Az önkormányzati támogatásból, közhasznú és társadalmi munkával megvalósult létesítményt
decemberben avatják fel.
A téli feladatok közt új
igazolásokat és szakmai mentor bevonását említi Pacsi
Krisztián. Anyagi támogatásban sem a játékosok, sem az
edzõ nem részesül, szívbõl, lelkesedésbõl játszik a csapat. A
további feladatokat, pályaelõkészítést, mosást és egyebeket
szintén társadalmi vállalásban
végzik a csapat segítõi. A széleskörû összefogás révén – ha
nem is egy szezon alatt minden bizonnyal eljön az idõ,
amikor újra a megyei II. osztály erõs középmezõnyben
szerepelhet a Türjei SE.
Farsang Lajos
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Bugyborékos barangolás Pakodon
A pakodi Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesületet 13 fiatal alapította
2007. június 2-án, akik fõ tevékenységi körükként a vízitúrázást, természetjárást és az íjászatot ûzik, és közös bennük,
hogy szeretik a természetet,
melyet másokkal is szeretnének megszerettetni. A Litvai
István vezetésével mûködõ
klub pályázatot nyújtott be az
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki
örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatáshoz „Barangolás a Zala-kanyarulat térségben” címmel. A pályázat benyújtása elõtt 2009. december
16-án az összefogó partnerek
együttmûködési megállapodás
keretében körvonalazták a sikeres pályázat esetén a projektben szereplõ létesítmények létrehozását, fenntartását. A pályázatot sikeressé minõsítették, így a projekt 2011es megvalósulásánál a Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport
Egyesület, a Zalai Borút Egyesület, Pakod Önkormányzata,
Zalabér Önkormányzata, a
ZalabÉrték Egyesület, a pakodi római katolikus plébániahivatal és a zalabéri római
katolikus plébániahivatal mûködött közre.
– 8 állomáshelyen útbaigazító és tájékoztató táblákkal 12
kilométer hosszan épült ki a
túraútvonal, mely Zalabértõl
Pakodig húzódik. A két településen külön-külön is lehet teljesíteni egy négy és egy nyolc
kilométeres útvonalat. A sikeres elbíráshoz az egyesület
mindent elõkészített, viszont
fiatal szervezõdés lévén nem
rendelkeztek megfelelõ önerõvel, így az önkormányzat segítette õket az utófinanszírozott
pályázat során. A projekt célja
a helytörténet megõrzése és
egyfajta hagyományõrzés, hiszen minden állomáshelynek
kapcsolódási pontja van a kör-

Útbaigazítás a pakodi templomnál.
nyék múltjához. A pályázat nyefa állomásnál pediglen a a Zalai Borúthoz, s esetleg a
mindenképp elõrelépést je- szõlészeti-borászati hagyomá- Balaton irányába húzódó lovas
túrák is érinthetik a szakasz
lent a települések idegenfor- nyok jelennek meg.
Az útvonal átadását köve- egy pontját.
galma, turizmusa számára, hiA települést érintõ progszen egy új ötletet, lehetõséget tõen október 22-én az általányújt a szabadidõ hasznos el- nos iskolások és a felnõttek is ram legközelebb a karácsonyi
töltésére – tájékoztatott Halek bejárták a pakodi szakaszt, ünnepek elõtti diák-nyugdíjas
melynek végén a Noé borház- összejövetel lesz, ahol elõbLászló, Pakod polgármestere.
A Generációs Park állomás nál megpihenve kemencében biek ünnepi mûsorral, utóbZalabér épített értékeit, mû- sült ételekkel jóllakva zárták a biak süteménnyel örvendezemlékeit említi meg, a Nemesi napot. Az új túraútvonal a tetik meg egymást.
Pataki Balázs
Temetõ pedig a történelembe késõbbiek során kapcsolódhat
kalauzolja a látogatót. A zalabéri magaslesnél kilátó, valamint tûzrakó hely épült, a
Szent Antal kápolna pedig a
térség vallási, gazdálkodási
múltját megörökítõ tájékoztaNégyesmentes állományból,
tóval gazdagodott. A Zala partján fekvõ malompihenõnél a
kitûnõ húsfajta
folyó és környék múltjára viszszatekintõ leírás és egy kihe25-35 kg-os süldõk
lyezett pavilon található, a pakodi templomnál pedig az
eladók:
épület és a település múltja
szerepel az információs tábZalaszentiván
lán. A dötki Noé borháznál a
paraszti építészet jelenik meg,
a megpihenést nyújtó asztalokkal, padokkal szépített geszte-

Disznók elõjegyezhetõk

550 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485
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– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Karácsonyi recept
A zalaszentgróti
Kis-Korona
étterem ajánlata

Mandulás halszeletek 4
személyre
Hozzávalók:
80 dkg halszelet (lehet
mélyhûtött, tengeri hal, friss
ponty, vagy busa, esetleg süllõ), 0,5 l tej, 1 fej vöröshagyma,
1 csokor petrezselyem, 5 dkg
vaj, 1 dl fehérbor, 1 db húsleves kocka, 2 dl tejszín, citromlé, liszt, 20 dkg mandula, olaj a
sütéshez.
Ha mélyhûtött halból készítjük az ételt, hagyjuk teljesen felengedni. Ezután – a
friss halhoz hasonlóan – annyi
tejet öntsünk a halszeletekre,

ami ellepi. Egy éjszakára a hûtõbe tesszük.
A tejben áztatott halakat
alaposan lecsepegtetjük, papírtörlõvel szárítjuk, sózzuk, borsozzuk. A tojást felverjük. A
halszeleteket megforgatjuk lisztben, tojásban, végül mandula
forgácsban. (A mandula forgácsot a szeletekre alaposan
rányomkodjuk.) Teflon serpenyõben lassú tûzön mindkét
oldalát pirosra sütjük.
Mártás: vajban a hagymát
üvegesre sütjük. Felöntjük a
borral és 3 dl vízzel, belemorzsoljuk a húsleves kockát.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Idõnként megkeverve a felére
forraljuk. Ekkor beleöntjük a
tejszínt és petrezselyemmel,
sóval, borssal, néhány csepp
citromlével ízesítjük.
Köretként párolt zöldséget,
burgonya pürét tálalunk.

A mártást külön csészében,
melegen szervírozzuk hozzá.
Veress János pincészetének „Pintes” nevû, régi magyar
szõlõfajtából készített fehér
bora jól illik a mandulás
halhoz.

Megosztottság

GÉPKEZELÕ és Karbantartó
munkatársat keres zalaszentgróti üzemébe
Munkakör leírás:
A korszerû palackozó gépsor üzemeltetése és karbantartása a
kiemelten magas minõségi követelmények betartása mellett.
Követelmények:
- középfokú mûszaki végzettség (szakmunkás bizonyítvány
vagy érettségi)
- legalább 2-3 éves termelési vagy gyártóüzemi szakmai
tapasztalat
- felhasználói szintû PC ismeretek (Excel, Word)
- csapatmunka
- precíz munkavégzés

Rajz: Farkas László

Elõnyt jelent:
- elektromûszerész vagy gépipari végzettség
- PLC ismeretek
- palackozó üzemi és karbantartó gyakorlat
- hegesztõi bizonyitvány
Azok jelentkezését várjuk, akik tudják vállalni a
hárommûszakos munkarendet.
Jelentkezés:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
kérjük 2012. január 05-ig
juttassa el önéletrajzát a fizetési igény és a megpályázott
pozíció megjelölésével az alábbi címre:
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.Személyügyi osztály
a borítékra kérjük írja rá: "Gépkezelõ",
vagy jelentkezzen a www.coca-cola.hu
weblapon keresztül.

– Tudod a fideszes Kovácséknál Mikulás, az emeszpés
Kovácséknál meg Télapó vagyok...

Áldott karácsonyt és boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

