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Új marketingszemlélettel a fürdõért
Célzottan keresik a befektetõket
Kezdõdik a strandszezon,
ennek megfelelõen a Szent
Gróth Termálfürdõ is kinyitja
kapuit a város, valamint a kistérség lakossága és a távolabb-

Fotó: Kovács György
Lapzártakor készült felvételünkön az utolsó munkálatokat
végezték.
ról érkezett vendégek elõtt. Az
intézmény új marketinggel tervezi a jövõt, új intézkedések és
eszközök révén várható a gazdaságosabb mûködés – tudtuk

meg Baracskai József polgármestertõl és Takács Tibortól, a
Turisztikai Információs Iroda
vezetõjétõl, miután megszemlélték a fürdõt.
– Minden medence készen
áll a nyitásra és április 28-tól
várja a látogatókat ebben a 12

hektáros szép, parkosított ligeterdõben. Ez a csendes, különleges környezet a pihenést keresõknek az oázisa lehet. Üzemel
az összes medence, az óriás vízicsúszda, a gõzfürdõ és a finn
szauna. Elkészült az új, fedett
sörkert, amellyel bõvült a
strand, megtörtént a büfék és
környékük rendbetétele. Egész
nyáron különbözõ rendezvényekkel várjuk a látogatókat.
Hagyományõrzõ fesztivált és
sör- és csülökfesztivált is szervezünk, s rendszeresek lesznek
a nyári hónapokban az éjszakai
fürdõzések. A május kiemelten
a kistérség hónapja lesz. Ez azt
jelenti, hogy a zalaszentgróti kistérség 25 településének minden
(Folytatás a 2. oldalon)

Idõközi választás
Idõközi polgármester és
képviselõ-testületi választás
lesz május 20-án Zalaszentlászlón.
Részletek a 10. oldalon.

Reptéri szezonnyitó

Április 14-én érkezett az idei elsõ charterjárat a Hévíz-Balaton
Airportra. A térségünket is jótékonyan érintõ légikikötõvel kapcsolatos cikk a 4. oldalon olvasható.
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Új marketingszemlélettel a fürdõért
Célzottan keresik a befektetõket
(Folytatás az 1. oldalról)
lakója – a lakcímkártyája felmutatásával – egységesen 550 forintos belépõdíjjal látogathatja
a strandot, amelybe egyébként
1600 forintba kerül a napi
belépõ. Az óriás csúszda napidíja 200 forint, a szauna és
gõzfürdõjegy pedig napi 400
forintba kerül. Dunántúli viszonylatban a legkedvezõbb árszinten várjuk a vendégeiket! A
korábbi évek tapasztalata, illetve átlagai alapján jó idõ esetén
mintegy ötvenezer látogatót várunk a nyár során – osztotta
meg velünk Takács Tibor.
– Milyen marketingeszközök segítik a fürdõ optimális
mûködését?
– Elkészültek az új általános
információs és térképes kiadványaink, amelyekben természetesen szerepel a fürdõ, mint
a térség egyik legfontosabb
idegenforgalmi vonzereje, valamint a környék idegenforgalmi szolgáltatóit, valamint általános turisztikai információkat is tartalmazzák. Igyekeztünk
újszerû, fiatalos szemléletû kiadványt készíteni, amelyekben

nagyrészt a képi információkra
helyeztük a hangsúlyt, olyan
pillanatokat szeretnénk bemutatni, amelyek akár a helybeliek
számára is újdonság erejével
hatnak, s a távolabbról érkezõk
érdeklõdését is felkeltik. A kiadványokat a Templom téri Turisztikai Információs Irodában,
a környezõ települések polgármesteri hivatalaiban, a környezõ megyék Tourinform irodáiban, a Kisszentgróti Borházban
találhatják meg az érdeklõdõk, s
juttatunk a kiadványokból a környékbeli szolgáltatókhoz is.
Reméljük, hogy minél több belés külföldi turista kezébe eljut
a város kiadványa és ide vonzza a vendégeket – számolt
be róla Takács Tibor, a Turisztikai Információs Iroda vezetõje.
A fürdõ hosszú távú gazdaságos mûködtetését is szem
elõtt tartja a város. Ezt a tervet
Baracskai József polgármester
ismertette lapunkkal.
– Elkezdtünk gondolkozni a
Szent Gróth Termálfürdõ jövedelmezõ hasznosításának lehetõségeirõl. Ennek érdekében

keressük a szakmai befektetõket.
Zalaszentgrót város önkormányzatának vezetésével és külsõ szakértõk bevonásával stratégiai tervezési munkát
végzünk, amely
társadalmi, másrészt gazdasági tekintetben is konFotó: Kovács György
szenzuson alapul.
Keressük a komoly befektetõ- Fedett sörkert várja a vendégeket.
ket, fogalmazhatunk úgy is, eltérõen új megközelítésben,
gazdasági
alapokon,
hogy „befektetõvadászatba” fo- üzleti,
gunk. Azaz célzottan, szakem- komplex, célzott módon keresberek segítségével megfelelõ sük a partnereinket. Az idén
szinten elkészített, többnyelvû nyáron pedig a nyitástól sokmarketinganyagokat juttatunk sok programmal, jó hangulattal,
el nemzetközi szinten olyan jó- kedvezményekkel várjuk a vennevû cégekhez, amelyek képe- dégeinket. Szeretnénk minél
sek pénzt injektálni a zalaszent- több vendéget távolabbról is
gróti fürdõbe. Komolyan gon- idehozni. S aki egyszer eljött,
doljuk, hogy megkeressük azt a látva ezt a csodálatos körvállalkozói, befektetõi kört, nyezetet, úgyis vissza fog jönamely megvalósíthatja például a ni rendszeresen és a szívébe
szükséges szálláshelyeket, ame- zárja a zalaszentgróti termállyek révén gazdaságosan mû- fürdõt.
Farsang Lajos
ködhet a fürdõ. Az eddigiektõl
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Megújuló polgárõrség, hatékony közmunka Pakodon
Fiataloknak bérlakás, rászorulóknak ellátás
Korábban már beszámoltunk a Pakodon mûködõ Start
Mintaprogramról, mellyel 25
fõt foglalkoztat a helyi önkormányzat. A kiírásoknak megfelelõen az erdõtelepítés, a
belvízvédelem és a gombatermesztés projektek elõkészületei már az eszközbeszerzésekkel elkezdõdtek. Az erdõtelepítésnél a gaztalanítás után elkezdõdhetett a facsemeték ültetése, és pótkocsis traktort,
valamint
szárzúzó-mulcsozó
gépet, motorfûrészt vásároltak.
A térségi munkaerõt is foglalkoztatja az önkormányzat
abban a projektben, amihez
egy felújításra szoruló családi
házat vásároltak, mely a jövõben bérlakásként funkcionálna. A munkálatok várhatóan
május végéig tartanak, melynek során az épület víz-, villany-, fûtésszerelése, teljes újravakolás, nyílászárók cseréje,
festés, külsõ homlokzat és tetõfelújítás valósul meg. A fiatal
házasoknak, illetve Pakodon
letelepedni vágyóknak is lehetõséget nyújtó épület két szo-

bával, fürdõszobával, elõszobával, konyhával várja majd új
lakóit.
– Az elmúlt évek kapcsán
szerencsére kijelenthetjük, hogy
azon önkormányzatok közé
tartozunk, ahol nincs hiány,
pozitív a mérlegünk, amihez
azért elég feszített gazdálkodást folytatunk. Az általunk kitûzött célokat ütemezetten
hajtjuk végre, és a velünk dolgozó kivitelezõkkel is jó partnerséget sikerült kialakítani –
foglalta össze Halek László
polgármester.
A folyamatban lévõ jogi
szabályozások egyre szorosabb
kapcsolatra késztetik az önkormányzatok mellett mûködõ
polgárõrségeket. A hatékonyabb munka érdekében Pakodon tervbe vették az önkéntes
szervezet megújítását, vérfrissítését, és már a felügyeleti
szervekkel is megindultak az
egyeztetések. A településen a
közbiztonság elfogadható, azonban az újjáalakuló polgárõrség
célja, hogy még inkább elõsegítse a vagyonvédelmet, a lako-

Megkezdõdött az erdõtelepítés...
sok nyugalmát, biztosítsa a
rendezvényeket.
A településen házi segítségnyújtás terén az önkormányzat
igyekszik színvonalas szolgáltatást biztosítani, melynek keretében Senkóné Balogh Katalin és Cser Mónika gondozók
látják el a rászorulókat. A hozzájuk fordulóknak többek kö-

zött a ház körüli munkáknál,
gyógyszervásárlásnál is segítenek, illetve a szociális étkeztetés során házhoz viszik a napi
betevõt. A rászorultság nem
korfüggõ, így aki egy váratlan
betegség, netán baleset miatt
szorul ellátásra, nyugodtan
kérheti a gondozók segítségét.
Pataki Balázs

Indul a kilencedik osztály
Immár bizonyos, hogy õsztõl gimnáziumi osztály indul
Zalaszentgróton. A szülõk és gyerekek körében nagy számban kedvezõ fogadtatásra talált a középfokú oktatás beindítása a város kezében levõ, újjászervezett iskolában. Baracskai
József polgármester tájékoztatása szerint megérkeztek az
eredmények a Deák Ferenc Többcélú Térségi Közoktatási
Központba jelentkezõkkel kapcsolatban:
– Örömmel vettük, hogy elsõ körben több, mint húsz gyermek jelentkezett a zalaszentgróti középiskolába, így õsztõl a
kilencedik évfolyamot el fogja indítani Zalaszentgrót. Várjuk a
térségben élõ további gyerekeket is, gondolják át és jelentkezzenek ebbe a modern, jól felújított iskolába! Az intézményünkben, ebben a nyugodt hangulatú kisvárosban, kis
létszámú osztályban, biztonságban tudhatják a szülõk a gyermekeiket. Az induló osztályban emelt óraszámban tanulhatnak a gyerekek idegen nyelvet és informatikát, amelyeknek jó
hasznát veszik a tanulók a késõbbiekben.
- farsang -

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 600 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452
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Reptéri szezonnyitó

Papp Gábor: – Elengedhetetlen a reptér
további mûködtetése.
Idén április 14-én érkezett meg az elsõ
Lufthansa charterjárat a Hévíz-Balaton
Airportra, Sármellékre. A repülõgép utasait, a sajtó meghívott képviselõit, valamint a meghívott vendégeket a repülõgép
érkezésével ünnepélyesen is megnyitott
repülõtéren Papp Gábor, Hévíz polgármestere, majd Joseph Mutsch, a Mutsch

A zöld gondolkodás jegyében
Az Új Széchenyi Terv pályázati
forrásaiból valósulhat meg két Zala
megyei településen is zöldterületi fejlesztés a közeljövõben.
A nyertes pályázatokat Manninger
Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
mutatta be a közelmúltban tartott sajtótájékoztatón Cserszegtomajon, ahol
például a Nyugat-dunántúli Operatív
Program 25 millió forintos támogatásával, közel 3 millió forintos önrésszel
modernkori amfiteátrumot építenek,
illatos fûszerkertet alakítanak ki, fasorokból pedig zöld folyosót létesítenek.
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke a nyertes pályázatot bemutató sajtótájékoztatón elmondta:
példaértékû programot indítottak a településen, hasonló módon a zalakarosiak is, hiszen a projektek a zöld
gondolkodást, a természetmegõrzést,
az egészségtudatos életmód népszerûsítését szolgálják, az ennek során gyûjthetõ tapasztalatokat késõbb a megyei
fejlesztési tervbe is beépíthetik.

Tárgyalnak a járásokról
Elkezdte tárgyalni a parlament a járásokról szóló törvénytervezetet. Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, országgyûlési képviselõ elmondta: Zalaszentgrót és Keszthely
válhat járásközponttá körzetünkben;
ezzel párhuzamosan mintegy 300 helyen lesz kormányablak az országban,
köztük Hévízen is.
A járásközpontok és kormányablakok feladatainak alakulására a törvény
elfogadását követõen térünk vissza.

Ungarn Reisen Kft. ügyvezetõje köszöntötte.
– Március 21-én jegyezték be a száz
százalékban önkormányzati tulajdonú Hévíz-Balaton Airport Kft.-t, melynek célja és
feladata a repülõtér zökkenõmentes mûködtetése. A repülõtér nemzeti vagyon, a
sármelléki és zalavári önkormányzat tulajdona, mûködtetését azonban a turisztikai érdekeket szem elõtt tartva a hévízi
önkormányzat felvállalta. A komoly döntést számos szakmai egyeztetés, szakemberek véleményének kikérése, illetve a
döntéshozókkal történt egyeztetések sora
elõzte meg – mondta Papp Gábor.
A jelentõségteljes lépésnek köszönhetõen Magyarország jelenleg három reptérrel rendelkezik, Kelet-Magyarországon
a debreceni, hazánk szívében a budapesti
mellett immár a nyugat-magyarországi régió is tud járatokat fogadni. A reptér mûködtetésében az állam, az érintett önkormányzatok és egyéb vállalkozások eddig

példa nélküli összefogására is számít az
üzemeltetõ cég.
– A jelenlegi gazdasági helyzetben a
turizmus képes komoly és gyors eredményeket produkálni. E húzóágazat megfelelõ mûködtetésének alapvetõ feltétele új
piacok nyitása, illetve a megváltozott közlekedési szokásokhoz – autóutak helyett
légi út – való rugalmas alkalmazkodás. Ehhez elengedhetetlen a reptér további mûködtetése – mutatott rá a polgármester,
hozzátéve: a turizmus kiszolgálása mellett cargo járatok indítását is fontosnak
tartják.
A járatok idén november 10-ig hetente
közlekednek Frankfurtból, Düsseldorfból, Hamburgból és Berlinbõl. Ebben a
repülési szezonban a Mutsch Ungarn
Reisen Kft. szervezésében összesen 120
Lufthansa chartergép érkezik Sármellékre
a négy német nagyvárosból. A 86 személyes chartergépekkel érkezõ vendégek
száma akár a 10.000 fõt is elérheti.
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Klempa püspök és Gyümölcsoltó Boldogasszony
„Utoljára 40 éve miséztem
ebben a templomban. Akkor
még Klempa püspök úr káplánja voltam” ezekkel a szavakkal kezdte március 25-én
szentbeszédét Bizderi János
fõesperes, zalaszentgróti plébános. Õ volt ugyanis Türjén a
templombúcsú ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogasszonykor a
szentmise fõ szónoka. Az ünnepi szentmisét a Csornáról
érkezett premontrei atyák je-

lenlétében mutatta be, akiknek közösségéhez tartozik Dávid atya, a jelenlegi türjei plébános.
A fõesperes úr, mint azt a
szentmise elején elmondta,
több szálon is kötõdik a premontreiekhez. Elsõ kápláni állomáshelyén, Zalaszentgróton,
Klempa Károly premontrei
szerzetes, késõbbi veszprémi
püspök volt a plébános, akivel
haláláig jó barátságban volt,

Jótékonysági hangverseny Türjén
A rendezvény együttlétre is lehetõséget teremtett.
szinte titkáraként mûködött.
Ennek okán számos premontreivel is megismerkedett, akik
az 1950. évi feloszlatás után
nem élhettek szerzetesként.
Ezért vagy civil állást vállaltak,
vagy az egyházmegyében kaptak lehetõséget a világi papi
szolgálatra, mint ahogyan
Klempa püspök is.
János atya pedig immár
negyvenedik éve szolgálja szeretettel és örömmel a zalaszentgrótiakat, premontrei
Egyre nagyobb az igény a zenei oktatás iránt Türjén.
Április 14-én délután fél 5kor kezdõdött a türjei Szent
László Alapfokú Oktatási Intézmény földszinti elõcsarnokában az a jótékonysági hangverseny, amelynek kiemelt indítéka a zalaszentgróti Erkel
Ferenc Zeneiskola anyagi és
erkölcsi támogatása volt. A nemes cél érdekében második alkalommal került sor a növendék-hangverseny
megrendezésére.
A mintegy 100 fõs hallgatóság elõtt a zeneiskola helyi
nebulói léptek fel önállóan,
vagy tanári gitár- és zongorakísérettel. Hallhattunk több furulyaszólót, ügyes szaxofonjátékot, rézfúvós muzsikát, tehetséges zongoristákat és hegedûszót. Az óvódások a közös
éneklésbõl adtak ízelítõt.
Az utóbbi évek tartós tendenciája szerint növekvõ Türjén a zenei oktatás iránti igény
és a tanulási kedv. A zeneiskola

elõdje szellemiségében. A
szentmisében is erre az elkötelezettségre, katolikus életformára és a Szûzanya tiszteletére
buzdította a templomot megtöltõ, búcsúra érkezõ híveket.
A szentmise után a türjei
kultúrházban került sor az immár szokássá vált fogadásra. A
rendezvény együttlétre is lehetõséget teremtett a közös
szentmise megünneplése után.
Feljegyezte: egy premontrei szerzetes

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

HIRDETÉSÉT
Sokféle hangszert megszólaltattak.
tanulóinak negyedét ma már a
türjei kihelyezett tagozat adja.

feladhatja a

Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Újszerû tehetségformálás a zalabéri iskolában
A diákok kedvelt témáikat dolgozzák fel
A tehetséggondozás az általános
iskolák többségében úgy zajlik,
hogy különbözõ
tantárgyi versenyekre küldik a gyerekeket, melyek eredményeire a középiskolai felvételi rendszer is alapoz. A
tehetséggondozás
nak van egy másik
formája: a komplex
tanulmányi versenyek, amiknek gimnáziumi és egyetemi szinten is van
folytatása. Az egyetemeken például a
diákok egyes tudományterületeken
végzett minõsítés
eléréséért végeznek tudományos
diákköri munkát. Kiss Albert igazgató, kezében a KGYTK
Gimnáziumi szin- meghívóval.
ten a Zalában sajnos még ke- ke pedig a tavalyi egyetemi
vésbé ismert TUDOK (Tudo- TUDOK-on a mikrobiológiai
mányos Diákkörök Országos szekcióban elsõ helyezést ért
Konferenciája) jelenik meg, el. Nálunk épp most kaptak a
melynél a diákok az általuk to- KGYTK április 26-án renvábbtanulás szempontjából ér- dezendõ regionális fordulójára
dekelt területen olvasnak, ku- meghívást a gyerekeink, ametakodnak, tájékozódnak. A za- lyet további hét intézmény dilabéri iskolában sem a klasz- ákjainak részvételével iskoszikus formát követik, hanem lánkban tartunk. A negyedikenekiláttak a tehetséggondozás, seink témái között szerepel a
tudományos diákköri munka magyar címer megismertetése,
általános iskolai formájának ki- a lovak kommunikációja vagy
dolgozásához, így született meg a a palackorrú delfin és a delKutató Gyerekek Tudományos finterápia – tájékoztatott az inKonferenciája (KGYTK). Kiss tézményvezetõ.
Zalabérben a komplex teAlbert iskolaigazgató büszkén mesélte munkájuk ered- hetséggondozás mellett tették
le voksukat, vagyis, ha a gyeményeit:
– Április 13-án a Budapes- reket valamilyen téma érdekel,
ten rendezett gimnáziumi TU- annak utánajár az interneten
DOK-on volt nyolcadikos ta- és a könyvtárban, elolvassa, felnulónk, itteni témájával kapott dolgozza, megérti. Eközben
meghívást az idei konferen- megtanulja a digitális írást, olciára. A korábbi diákjaink egyi- vasást, elsajátítja a hatékony in-

formációkeresést, amely a 21.
század emberének lehetõsége.
Az olvasottakat a gyerekek
elektronikus formában rögzítik, rendszerezik, és megtanulják, hogyan hivatkozzanak a másik gondolataira. Az írásos pályamunkákat bemutató formájában rögzítik, elõadják kisebb
közösségben, majd egy-egy beadvány a szakértõ zsûri elbírálása után kaphat lehetõséget,
hogy nagyobb közönség elõtt
is megmérettessen. Idén általános iskolai szinten az ország öt
régiójában összesen több mint
150 pályamunka érkezett.
A zalabéri intézménybe jelenleg 105 diák jár, ezeknek fele következõ iskolájában nagy
valószínûséggel a keresett szakmák egyikét szeretné kitanulni, s nagyjából ötven tanuló
fogja a mûvészetek, a tudományok vagy esetleg a sport terén
folytatott munkával megalapozni jövõjét.
„Összességében elmondhatom, hogy a jó értelemben vett
különbözõségünk megyei és
országos elismertséget eredményez intézményünknek” –
foglalta össze Kiss Albert igazgató a tavalyi tanévzáró kiadványban. Iskolájukban a mûvészetek terén a festészet, a grafika és a néptánc mûködik,
melyekben a nemzetközitõl a
megyei elismerésig terjed az
elnyert díjazások skálája. Sportban az iskola gyereklétszámából adódóan egyéni, illetve kispályás csapatsportok jöhetnek
számításba, itt már a megyei
dobogó körüli helyezés is nagy
siker. Az iskolát eredmények

szempontjából a városi intézményekkel összehasonlítani értelmetlen, viszont a vidéki intézmények között elért eredmények elismerésre méltók.
– Nemrég jártak nálunk az
Oxfordi Egyetemrõl és mi is tanulmányoztuk ott a tehetséggondozó munkát. Októberi
rendezvényünkön pedig Amerikából fogadtunk érdeklõdõket. Az idei KGYTK témái között olyanok is találhatók,
amik a következõ években országhatárokon átívelõ együttmûködést fognak eredményezni. Gyerekeink meghívást
kaptak a floridai Sarasotába,
aminek nyár elején tehetünk
eleget. Náluk már elindult egy
program a 21. század osztálytermeirõl, melyben a gyerekek
internet eléréssel, laptop segítségével értekeznek globális
problémákról közös projektekben, akár a Föld több pontjáról. Egy ilyen osztálytermet
nálunk is berendeznénk. A mi
iskolánkban a tehetséggondozásnak az a profilja, hogy úgy
foglalkozunk a tehetségígéretekkel, hogy ha a gyereket valamely terület érdekel, akkor
minden segítséget megadunk
ahhoz, hogy abban kiemelkedõ lehessen. Fontos tudás a
tankönyv anyaga, viszont a
mindennapi létben nem csak
ez adja meg a jövõ társadalmának boldogulását. Egyaránt
fontosak: digitális írás-olvasás,
kommunikáció idegen nyelven, probléma érzékenység, a
világot jobbá tenni akarás – vázolta fel Kiss Albert.
Pataki Balázs

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Néptáncvarázs Szentgróton
„Egyszer csak kivált egy fiú
a táncolók közül, hogy megmutassa, ügyesebben rátermettebben ropja, mint a társai. A
lánykák pedig pirulva igyekeztek, hogy õket válassza partnernek a büszke legényke. Ímígyen alakulhatott ki a szólótánc, a tehetség egyéni megnyilvánulásának igénye.” E szavakkal nyitotta meg Varga István igazgató április 14-én, a
Zalaszentgróti VMK, Könyvtár
és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Központ színháztermében
a Zala megye legügyesebb ifjú
néptáncosainak szervezett elsõ szólótánc versenyt. Zalaszentgrót város nevében
Schvarcz Csaba alpolgármester üdvözölte a megjelentek.
A kiírás szerint korcsoportonként bonyolították le a mûvészeti vetélkedõt, ami annyit
jelent, hogy az elsõ osztályos
kisgyermek korúaktól kezdõdõen, felmenõ rendszerben
egészen a középiskolás versenyzõkig léphettek színpadra
a résztvevõk. A táncosok 2
percben mutathatták be tudásukat, egyes, vagy páros szólótáncban.
A délután 1-kor kezdett vetélkedésre az elõzetesen tervezett kétszerese, vagy 130 fiatal
tehetség nevezett, több, mint

80 produkcióval. Nagy volt az
érdeklõdés is, a színházterem
jócskán megtelt nézõkkel és
hozzátartozókkal.
A közönség és a szakmai
zsûri igen magas színvonalú
bemutatót láthatott – szinte futószalagon. Sok-sok bájos, kedves megnyilvánulás mellett bíztatóan rajzolódott ki a hazai
néptánc jövõje. Az elsõ és második korosztály (általános iskola alsó tagozatos) versenyzõi
ugyanolyan ígéretes teljesítményt
és magas fokú mûvészi készséget mutattak, mint a kiforrottabb, felnõttesebb, felsõbb korcsoportba tartozó társaik.
Feltûnõ volt az is, hogy itt
milyen sok tehetséges legényke szerepelt, miközben a fõvárosi és nagyvárosi néptánc csoportok elnõiesednek. Örvendetes, hogy a Zala megyei néptánc mozgalom ilyen ígéretes
utánpótlásra támaszkodhat. Elismerésre méltóak az elkötelezett néptánc pedagógusok, az
anyagi áldozatokat is vállaló
szülõk, s legfõképp a szorgalmas és jó adottsággal megáldott ifjú táncosok.
Külön kell szólni a fiatalok
bemutatkozását igazi mûvészi
szerénységgel, de magas színvonalon kísérõ Németh Dénesrõl és zenekaráról. A klasszi-

Fotó: Kovács György
Tiszta forrásból merített kultúrát közvetítenek ezek a fiatalok.
kus felállású, prímás hegedûsbõl, brácsásból, bõgõsbõl és
cimbalmosból álló együttes
igazi hangulatteremtõ muzsikálással, együttmûködõen segítette a táncosokat, ugyanakkor
autentikus
megszólalásával,
játékmódjával szórakoztatta is
a közönséget. A muzsikusok
legalább egy lakodalomra valót
teljesítettek a kb. 7-8 órás, pergõ ritmusú verseny alatt.
– A gyerekek nagyon jól
kommunikáltak a zenekarral, a
kívülállóknak szinte észrevétlen jelezték, milyen ritmust kívánnak. Csupán délelõtt tudtak néhány órát együtt gyakorolni a zenészekkel – mondta
Kiss Norbert néptánc pedagógus, a helyi néptánc tanszak
vezetõje, aki fáradhatatlanul,
gördülékenyen vezényelte le a
maratoni programot.

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek
A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. április 2. és május 15. között adhatók be a mezõgazdasági termelõket érintõ területalapú támogatások elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok – idõpont egyeztetést
követõen – a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:
körzeti iroda

falugazdász

telefonszám

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Deákné Vas Szilvia
Kötél Lajosné
Szabó Gyula

06/70/436-5315
06/70/436-5317
06/30/434-6837

Páternoszter Anna
Palkóné Hosszú Katalin
Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula
Balogh István

06/70/417-4343
06/30/663-5420
06/70/436-5322
06/30/434-6837
06/30/530-4746

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

06/30/335-4561
06/70/436-5354

Szabó Lilla
Pusztainé Fodor Ágnes
Nagy Ferenc
Ujj Aurél

06/70/436-5329
06/30/663-5419
06/30/480-2199
06/70/436-5273

Keresztes János

06/30/356-2147

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00
Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00
Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00
Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00
Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

Sípos Ferenc néptánc pedagógus, az Örökség Gyermek
Népmûvészeti
Egyesület
Nyugat-dunántúli Régió elnöke, valamint Gerlecz László és
Némethné Delbó Krisztina
néptánc pedagógusok alkották
a zsûrit. Feladatuk volt, hogy
eldöntsék, kik érdemeljék ki a
lányoknak szóló „gyöngyös
necces”, valamint a fiúknak járó „pörge kalapos” táncos címét. Az elnevezésnek megfelelõ díjakat, a kicsinyített kalapkákat és az egyedi díszítésû,
gyöngyös necceket a rendezvény ügyes kezû szervezõi készítették. Mindegyik jutalomtárgy – stílusosan – a közeli
Sármellék jellegzetes viseletét
idézte. A különdíjjal jutalmazott táncosok Mármarosi Mária szalmafonatait és Gellért
Erzsébet kerámiáit vehették át.
Végül is mintegy 50 tehetséges
fiatal érdemelte ki az elismerést.
Az egész napos rendezvény
magas színvonalát, az egymást
követõ, tehetségesnél tehetségesebb fiatal táncosokat látva
megkerülhetetlen a kérdés,
hogy miért nem látjuk például
a falunapok rendezvényein fellépni ezeket az elkötelezett
fiatalokat, akik a „tiszta forrásból” merített kultúrát vihetnék vissza az emberekhez.
(V.B.)

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A „halacska” hozta meg az áttörést
A magyar mellett külföldi piacra is termelnek

Náczi Lajos családja korszerû üzemben gyártja a lamellát és a fogantyúkat, melyek minõségére
gondosan ügyelnek.
Náczi Lajos elsõ vállalkozását még 1983-ban alapította
otthonában, Türjén, ahol egy
idõ után szükségszerûvé vált a
bõvítés, telephelyváltás lehetõsége. A 2000-es évek környékén szerettek volna szintén
Türjén területet kapni, és az elképzeléseiket helyben megvalósítani, azonban az akkori faluvezetés ebben nem volt partner. Ellenben Batykon minden támogatást megkaptak,
így már 9 éve a szomszédos település egykori tsz-telepének
helyén található meg a faipari
üzemük. Vállalkozásuk kezdetben egyedi bútorok gyártásával foglalkozott, melyekre az
ország minden részébõl volt
megrendelésük, aztán jött a
nagy áttörés:
– Az egész történet, úgy
kezdõdött, hogy kint dolgoztam Ausztriában két évet, ahol
a bútorgyártásnál sokat használtunk lamellot (bútordarabok összekötését, ragasztását
segítõ falemezdarab – a
szerk.). Hazajöttem, és szerettem volna a kint tanultakat
hasznosítani, de a környéken
nem tudtunk elérhetõ áron lamellot venni. Ekkor gondolkoztam rajta, hogy talán megcsinálhatnám én is, így lett a lamella. Esztergagép, síkköszörû, marógép, gyalugép… –
sorolja az üzemben található
munkaeszközöket. – Nem volt
egyszerû elindulni, hiszen a
gyártási folyamatokat mi sem

nézhettük meg, és ezért hozzánk se jöhet be bárki „nézelõdni”, így védjük a saját fejlesztésünket – árulta el Náczi
Lajos és felesége.
A technológia tervezésekor
az egyes gépek több tízmilliós
tételeket jelentettek volna, így
adta magát a kérdés, hogy
szükség volt-e a vállalkozás felépítéséhez pályázatra, hitelforrásra, amire egyértelmû nem
volt a válasz. Mindig csak olyan
vásárlásba vágtak bele, amirõl
tudták, hogy ki tudják fizetni.
A mára teljesen automatizált
rendszert lépésrõl lépésre építették fel, s ha volt is pénzük
egy-egy új technológia bevezetésére, azt inkább lízinges
úton finanszírozták. Náczi Lajos hajdanán a zalaszentgróti
faipari szövetkezetnél szerszámélezõként dolgozott, ahol több
szakma csínját-bínját kitanulta,
így a gépeket saját maga tervezte, fejlesztette, így hiba esetén sem kell szerelõt hívniuk.
Az üzemben minden gépbõl kettõ van, így ha egy elromlik, akkor sem áll meg a termelés, mivel vagy kicserélik másik ugyanolyan gépre, vagy fél órán belül
maga a vezetõ javítja meg.
A „halacskaként” is becézett lamella gyártása már több
mint 15 éve folyik náluk, ami
mellett bútorfogantyúkat is
gyártanak, s bérfûrészelést is
vállalnak. A munkából a család
minden tagja kiveszi a részét,
és az utóbbi tíz évben a dol-

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

gozók létszáma mindig 10 fõ
körül volt, akiknek felét Batykról foglalkoztatják.
– A jelenlegi gazdasági
helyzet egyre rosszabb, de szeretnénk megtartani a vevõket,

így az árakat alig emeltük. Minden változásra fel vagyunk készülve, és igyekszünk talpon
maradni. A jövõre vonatkozóan megterveztettünk egy új
csarnokot, de egyelõre nem
építjük fel, mert ebben a gazdasági helyzetben nem tudni,
hogy fog változni a kereslet, a
piac. A gyártáshoz szükséges
fát évek óta a Bakonyból veszszük. Árut többek között
Olaszországba, Lengyelországba, Romániába, Svédországba
és Csehországba szállítunk, itthon pedig több neves cég, és
természetesen az asztalos szakemberek is rendszeresen tõlünk vásárolnak – vázolta fel
Náczi Lajos.
Pataki Balázs

„Szárnyaló” receptek
Gombás töltött
pulykamell bundában
Hozzávalók: 4 szelet pulykamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsemlemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tvpaprika, 1 szelet császárszalonna, 1 csokor petrezselyem.
Elkészítés: A húst kiklopfoljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császárszalonnát a hagymával megpirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az áttört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

tén apróra vágott petrezselyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyomjuk, és a szokásos módon panírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.
Burgonyapürével vagy párolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

9

Szentgrót és Vidéke

2012. április

Oviolimpia Sümegcsehin

Fotó: Kovács György
Sümegcsehi jó házigazdája volt az Oviolimpiának.
Április 20-án reggel apró
sportcipõkben, csöpp hátizsákokkal felszerelkezve sorakozott 120 óvodás a sümegcsehi
Fazekas József Általános Iskola és Óvoda udvarán, hogy
részt vegyenek a második alkalommal rendezett Oviolimpián. Az elnevezés bizonyosan
a jó hangzásért születhetett,
viszont a kicsik éppoly komolyan vették feladatukat, mint
az igazi olimpikonok.
Az intézményegység vezetõje, Pap Jánosné óvónõ fogadta a fõként nagycsoportos
versenyzõket. Farkas Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, felidézve az olimpiák történetét, hallgatósága
korához igazítva mondanivalóját. Szabóné Nagy Erzsébet,

az iskola igazgatója is üdvözölte a fiatal vendégeket és kísérõiket, jó szereplést kívánva a
szellemi és fizikai vetélkedõhöz.
Az elõzményeket és mozgatóikat az óvoda vezetõje
mondta el:
– Tavaly Sümegprága rendezte az elsõ Oviolimpiát,
hogy megismerjük egymás óvodáit, településeit. Mivel ott a
mi gyerekeink bizonyultak a
legügyesebbeknek, most miénk
lett a rendezés lehetõsége. Sümegprágán még mint egyetlen
zalai óvoda voltunk jelen, mi a
veszprémiek mellé már több
Zala megyei intézményt is meghívtunk.
13 óvodából (Ukk, Gógánfa, Zalaerdõd, Sümeg, Csabrendek, Zalaszántó, Sümegprá-

Borverseny Szentgróton

ga, Zalaszentgrót, Türje, Zalacsány, Óhíd, Kehida és a hazaiak, Sümegcsehi) 20 csapat
érkezett. A festõi, tiszta természeti környezetben a falut
körbe járva kb. 3 kilométeres
pályán 10 állomáson mérhették össze tudásukat a kicsik.
– A feladatokat a helyi nevelési programunkhoz kapcsolódva választottuk ki, azaz a
néphagyomány õrzés, a környezetvédelem és az egészséges életmód témakörökbõl.
Kollégáink, az iskola pedagógusai, a hetedik, nyolcadik osztályosok, a polgárõrök és a
helyiek önkéntes munkájukkal
segítették az elõkészületeket
és a verseny lebonyolítását –
fûzte hozzá az óvoda vezetõje.
A vendégek „jó idõt hoztak
magukkal”, tavaszi napfényben, üde zöld „díszletek” között szedték a lábukat, vagy
törték kobakjukat az ovisok.
Az iskola szabadtéri tantermében természetes anyagok
felismerésével kezdõdött a verseny, a „Csányi Csiperkék” közül Imrus remekelt. A kultúrházban Novák Ferenc népviseletben fogadta a hat tagú
csapatokat, ahol húsvéthoz,
esküvõhöz, szürethez, lucázáshoz kapcsolódó tárgyakból
kellett kitalálniuk, milyen hagyományt idéznek. „Feri bácsi”
villámjelenet rendezésével, mondókákkal is segített.
A falu szélsõ házai melletti
réten Gergely Irénke tanítónõ
várta a versenyzõket két nagylányával. Nála többek között
élõ virágok felismerésével szerezhettek pontokat. Az „Ukki
Pillangók” itt tétováztak egy

kicsit, de ha a csatakiáltásokat
külön díjazzák, nekik jutott
volna a pálma.
A vándorserleget és a gyõztesnek járó tortát végül a „Sümegi Katicák” nyerték, amit
Molnár Gábor jiu jitsu világbajnok – civilben az egyik apuka – adott át. Szintén tortával
díjazták Zalaszántó 2. és Sümegprága 3. helyezett csapatát, akik között pontegyenlõség miatt kötélhúzás döntötte el a sorrendet. A gyerekeket
és kísérõiket szendvicsekkel,
teával, üdítõkkel vendégelték
meg a házigazdák.
– Támogatóink, az önkormányzat, a Titánok Ifjúsági
Egyesülete, a sümegi Francia
pékség, a helyi polgárõrség, és
vezetõjük Kulcsár Attila segítsége nélkül nem tudtuk volna
megszervezni ezt a kellemes és
hasznos eseményt – foglalta
össze az oviolimpia befejeztével Pap Jánosné. Amellett, hogy
láthatóan jól érezték magukat
a gyerekek, a kolléganõktõl is
csak pozitív véleményt hallottam. Sok szép helyet, érdekes,
hagyományos szakmákat mûvelõ embereket ismerünk így
meg egymás településein, ahova késõbb kirándulások alkalmával is elvihetjük óvodásainkat. A gyõztes sümegiek már el
is vállalták a következõ évi
verseny megszervezését, aminek elõre örülünk.
Az eseményt az iskola konyhájának egyik dolgozója, Erzse
Istvánné babagyûjteményének
kiállítása színesítette, amit a
verseny végén csodálhattak meg
a gyerekek.
(Bruckner)

MINDEN TÍPUSÚ
személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,
lassú jármû és pótkocsija

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
Fotó: Kovács György
Volt dolga a zsûrinek.
A Zalai Borút Egyesület
április 20-án rendezett borversenyére 156 minta (35 vörös-,
7 rozé-, 114 fehérbor) érkezett. A zsûri 46 arany, 66
ezüst és 37 bronzminõsítést
adott ki, 6 minta oklevél
díjazásban részesült, egyet

viszont kizártak a versenyzésbõl.
A nagy arany minõsítést a
vörösboroknál a Cezar Winery
Kft. cabernet franc 2009-es évjáratú mintája, a fehérboroknál
Trojkó Attila (Tótszentmárton)
chardonnay 2011-es nedûje kapta.

GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE
Elérhetõségeink:

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675
Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2.
Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32.
Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990

10

Szentgrót és Vidéke

2012. április

Idõközi választás elõtt Zalaszentlászlón
Együttmûködõ önkormányzatra és képviselõ-testületre van szükség!

Messze földön híres volt a Makovecz-faluház és a benne zajló
közösségi élet, amelyet ideje újraéleszteni.
Fel kell élénkíteni a közéletet, mûködésbe kell hozni a
faluházat, élettel megtölteni az
újrainduló óvodát, utakat javítani, érvényt szerezni az állattartási rendeletnek, megtartani
a lakosságot, helyzetbe hozni a
vállalkozókat… – ezek a feladatok és még hosszan sorolhatnánk, mi minden vár a hamarosan megválasztandó képviselõtestületre Zalaszentlászlón. A
legfontosabb azonban – ahogy
az a helybeliekkel folytatott beszélgetéseink során újra és újra
elõkerül – az, hogy a leendõ
polgármester és a testület képes legyen a párbeszédre, az
elõrevivõ okos vitatkozásra és a
megfontolt, közös döntésekre.
A település önkormányzatának
apparátusával és a körjegyzõ
személyével kapcsolatban hasonló igények hangzanak el, de
szögezzük, le, hogy õk a testületi döntések végrehajtói. Tehát
mindenképpen a leendõ testület összetétele lesz meghatározó minden tekintetben. Ezt a
jelek szerint felmérték a falu
lakói és ennek megfelelõen jelentõs részvételi arány várható
az idõközi választáson. Ottjártunkkor sokakkal beszélgettünk. A halott véleményekbõl
igyekszünk objektív képet öszszeállítani. Akadt, aki a leköszönt testületet vagy épp polgármestert vette védelmébe,
akadt, aki sajnálkozott a történtek miatt, másvalaki az „egész
rendszert” lecserélné egy új,
jobban mûködõre. Egy valamiben közös minden megkérdezett véleménye. Mindenkit aktívan foglalkoztat a falu jövõje.
Folyik a küzdelem, bár többek szerint nem mindenki
egyenes eszközökkel küzd. A
kezünkbe került például egy
aláírás nélküli szórólap, amely a

helybeli jelöltek mellett tör
lándzsát, azzal, hogy „messzirõl
jött ember azt mond, amit
akar”. Többek szerint viszont
ez a megfogalmazás sérti azokat, akik beköltözõként sokat
tettek a település érdekében.
De ahogy mondják a kérdés
úgyis a szavazófülkében dõl el.
– Szüksége van már ennek a
falunak egy olyan polgármesterre, aki egységet teremt a faluban, mert sajnos egyelõre
van egy kis széthúzás. Egy karakteres irányítóra, vezéregyéniségre van szükség, aki az emberekkel is tud bánni és képes
közösségben dolgozni, nem a
saját feje után megy! Meg kell
hallgatni az emberek és fõleg a
megválasztott testület véleményét egy-egy döntés elõkészítésekor. A körjegyzõséggel, a hivatali dolgozókkal is együtt kell
dolgoznia egy polgármesternek! Van itt tennivaló bõven.
Az iskola megszûnik, mert kevés az iskoláskorú gyerek, de
remélem az óvoda újraindítása
sikerül. Legyen az új faluvezetõ
lokálpatrióta, aki ismeri az embereket, legyen kötõdése a faluhoz és aki be tudja vonni a
képviselõket a munkába! Másrészt pedig olyan testület kell,
amelynek a tagjai aktívak, tevékenyek és közösen akarnak cselekedni a faluért – fogalmazta
meg Bohár Istvánné.
– Milyen konkrét tennivalók várnak az új testületre?
– Például el kell dönteni,
hogy mi legyen a faluház sorsa,
mert egyelõre lóg a levegõben.
A rendezvények idejére nyit ki,
de nincs vezetõje, nincs üzemeltetõje. Pedig egy ekkora faluban szükség lenne egy mûködõ közösségi intézményre.
Ki kell találni, hogy mit lehet
vele kezdeni! Az elsõ döntések

közt kell szerepelni e kérdés megoldásának! – mondta Bohárné.
Ezt a kérdést többen is felvetették, valóban szembe kell
néznie vele a testületnek: a
Makovecz Imre tervei alapján,
közvetlenül a rendszerváltás
után készült faluház messze
földön ismert volt az elsõ években, aztán sokat veszített az
imázsából, talán épp a mûködtetési hiányosságok miatt. Az
üzemeltetésére tett próbálkozások nem jártak sikerrel, eddig
nem akadt rá vállalkozó. Az újrainduló közösségi élet bizonyosan felpezsdíti az életet a
faluban – többek elhangzott
mondandójából is tükrözõdik
ez a jogos várakozás.
Bodorné Kovács Aranka
úgy véli, hogy jobb lett volna,
ha sikerül elkerülni a testület
önfeloszlatását, hiszen sok pénzébe kerül a falunak. De ha már
így alakult, felelõsséggel meg
kell választani az új testületet.
– Az nem a mi dolgunk,
hogy bárki fölött pálcát törjünk, meglehet, történtek olyan
dolgok is, amelyeket ki kell
küszöbölni a jövõben! – mondta. – De el kell ismerni, hogy
voltak jó döntések az elmúlt
idõszakban is, például a Zalaszentlászlóért Klub megalakítása. Ezen belül mûködik az énekkar, amelynek többekkel együtt
magam is lelkes tagja vagyok.
Jó lenne, ha ezekhez a közösségekhez minél többen csatlakoznának. Nagyon drukkolok, hogy
az óvoda sikeresen mûködjön
és a kisgyermekes szülõk éljenek ezzel a helybeli lehetõséggel! Öt vagy hat évig szünetelt a
mûködése, most a testület döntése szerint augusztusban újra
fog indulni. Az én véleményem
szerint is alapvetõ fontosságú,
hogy a leendõ polgármester
együttmûködjön a leendõ testülettel!
Bernáth Istvánné könyvelõ
vállalkozást mûködtet a gyülevészi falurészben. Álláspontja
szerint a vállalkozók számára is
megfelelõ teret kell biztosítani.
– Olyan polgármesterre van
szükség, akinek vannak jó elképzelései és aki tettre készen
képes elõrevinni a falut! A je-

lentkezõk közt van is ilyen,
zalaszentlászlói születésû, akinek igyekszünk is segíteni –
fogalmazza meg határozottan.
A testület még nem körvonalazódott, de nagyon bízom benne, hogy jó csapat fog felállni. A
rendszerváltás után sok minden elindult, aztán utána még
Tóth Imréné polgármestersége
alatt is lépegetett elõre a falu,
aztán lassan leálltak a dolgok,
bár el kell ismerni, hogy Nagy
Tibor idején is történtek fejlesztések, például a hegyi villanyvezeték kiépítése és utcák
aszfaltozása… Minden lehetõséget ki kell használni a további
fejlõdés érdekében! Ami fontos: békesség, munkahelyteremtés, lehetõség a helyi termékek termelésére, értékesítésére, az intézmények energiafelhasználásának csökkentése,
a közösségi élet felélesztése…
Emlékszem, az elsõ években
telt házas rendezvények vonzották az embereket a faluházba! Ideje, hogy újraéledjen
ez a falu és ez nagyban múlik a
polgármesteren, a testületen és
fõként az eredményes együttmûködésükön – fogalmazta meg
a könyvelõnõ.
A falubeliekkel elbeszélgetve kitûnik, sokan sajnálják,
hogy az a mozgalmas közösségi
élet, amely beindult a rendszerváltás utáni években, már a
múlté. Az emberekkel beszélgetve kibomlik, hogy milyen
igényeket támasztanak a leendõ polgármesterrel és testületi
tagokkal szemben. Eszerint nem
elég a jószándék, amely végülis
érzékelhetõ volt valamennyi
korábbi polgármester tevékenységén. Nem elég önmagában az
sem, ha valaki diplomás, mûvelt ember. Az sem elég, ha
valaki fiatal, agilis, ha nincs elegendõ élettapasztalata. Nehéz
kérdés elõtt áll tehát Zalaszentlászló. Hogy végül ki legyen a
polgármester, kik legyenek a
képviselõk? Döntsék el a zalaszentlászlói polgárok a szavazófülkében, minél nagyobb számban. Az idõközi polgármester- és
képviselõ-testületi választásra május 20-án, vasárnap kerül sor.
Farsang Lajos

Lapzártakor kaptuk meg Deliné Ódor Mária körjegyzõtõl
az idõközi választáson induló polgármester-, illetve képviselõjelöltek listáját.
Polgármester–jelöltek: Feketéné Tarpál Ibolya, Tarbuza
Attila.
Képviselõjelöltek: Andrási György, Bakos Péter, Balázs
László, dr. Belák Péter, Bohár István, Bõdör Géza József,
Harth Ferenc, Kotsy József Kálmán, Kovács Henrietta, dr.
Nagy Judit, Páll Vencel, Sági Erika.
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Faluszépítés Tekenyén
Tekenyén húsvétváró kézmûves foglalkozáson a programot vezetõ Dézsenyi Melinda tanárnõ az aktív segítõkkel
– Ilike néni, Gyöngyi, Vera,
Móni – remek hangulatot varázsoltak, a gyerekek élvezték
a csibe-festést, a tojásfestést és
a nyuszi-figura készítését…
A tavaszt a kinti területek
rendezésével, virágosításával vár-

ta a település lakossága. Nagyon
szép leandereket kaptak ajándékba Tóthné Marikától, amelyek az újonnan készített padokkal az Idõsek otthona kertjét
díszítik. A játszóteret sövénnyel
határolták le, a Jégveremnél a
szalonnasütõk is megújulnak.
Az elhanyagolt területek is
rendezetté válnak a szorgos
kezek által. Remek kerti sze-

A játszóteret sövénnyel határolták le.

A húsvétváró foglalkozásnak nagy sikere volt.

Új padok díszítik az Idõsek otthona kertjét.
gélyek készültek, amelyekbe a
Kissné Zsuzsa által felajánlott
virágok kerülnek. A Torda
Katalintól kapott sziklakerti
növények is jól átvészeltek a

telet és kellemes színfoltjai
lesznek a faluközpontnak. Az
elfagyott árvácskákat pedig
Marianna néni felajánlásával
sikeresen pótolták.

www.zalatajkiado.hu
Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-0026
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

12

Szentgrót és Vidéke

2012. április

A Kehidámák a VB-re utaznak
Április 7-én Várpalota volt a
házigazdája az ESDU World
Tour kvalifikációs versenyének. A magas színvonalú programon 700 versenyzõ 109 produkciót mutatott be. A Kehidámák versenyzõi már negyedik
alkalommal vettek részt ezen a
minõsítési versenyen. Hip-hop
kategóriában szólóban, duóban és csapatban öt produkcióval nevezett a klub. Az idén a
juniorok mellett a gyermek
csapat is képviseltette magát.
Az eredmények nagyon biztatóak a jövõre nézve.
A verseny eredményei:
Felnõtt hip-hop szóló: I. helyezés Csûri Dóra. Junior hiphop szóló: II. helyezés Korcsmáros Anna. Junior hip-hop
duó: III. helyezés Major Evelin
– Molnár Diána. Gyermek hiphop csapat: II. helyezés. A junior csapat pontszerzõként
eredményesen szerepelt.
Csapatainkat nagy öröm érte a verseny végén, amikor kihirdették a kvalifikáció eredményét. A gyermek csapat a

„Vakáció”, a junior pedig a „Házibuli” címû táncukkal kijutott
a május 16-20-ig tartó horvátországi táncvilágbajnokságra.
A gyermek csapat tagjai:
Tarpál Adél, Fáner Csenge,
Csikós Fanni, Szép Zsófia,
Szép Szonja, Domján Dominika, Kisvarga Barbara, Lázár Tamás, Korcsmáros Sára,
Szabó Laura.
A junior csapat tagjai: Bognár Petra, Fekete Bernadett,
Gergely Ramóna, Kertész Viktória, Kutasi Bence, Major Evelin, Molnár Diána, Korcsmáros
Anna, Németh Anna.
A VB-re való kiutazás a szülõk és a támogatók segítségével
valósulhat meg. Kérjük, hogy az
idén is támogassák a világbajnokságon történõ versenyzésünket! A felkészülést segíti, hogy
még májusig, a nagy megmérettetésig három versenyen vesznek részt a klub tagjai.
A koreográfiákat készítette
Kálmán Károly. Felkészítõ,
klubvezetõ Kaszás Ferencné.
-cs-

Ismét bizonyítottak a Kehidámák versenyzõi.

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

Zalaegerszeg

Hu

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

m

Keszthely

Nagylengyel

u
ik

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

ar

Nagykanizsa

ng

EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCAHOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA
Máj. 18-20.
32.500,-Ft/fõ
DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái
Máj. 19-22.
68.900,-Ft/fõ
LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja (félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,-Ft/fõ
HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország
Júl. 3-8.
109.900,-Ft/fõ
BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
(félpanzió)
Júl. 21-31.
239.900,-Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,-Ft/fõ
PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése
Aug. 20-30.
209.900,-Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete
Szept. 13-21.
189.900,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

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

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

www.zalatajkiado.hu

