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A szerzõ illusztrációja.

Ólomszürke lepelbe bur-
kolt napjaink renyhe tempó-
ban fogynak a naptárból. De-
cember van. A fák ágaira der-
medt dér menyasszonyi csip-
keruhát idézõ, csillogó hamis-
ság csupán. A természet szü-
reti lüktetése mostanra múlt-
idõ lett, az elcsendesedés idõ-
szakát éli a kinti világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallat-
ra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-
nénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lel-
künkbõl bûneink sötétségét.

Közel a fényes éj
Betlehemi pásztorok va-

gyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen
feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötét-
ség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak ad-
venti gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Valamennyi
olvasónknak

és
kívánunk!

áldott, békés
karácsonyt
boldog új évet
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Miután a betlehemi éjsza-
kában õrködõ csordapászto-
roknak megjelent az

, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamaro-
san bölcsek érkeztek

királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,

aki megszületett? Mert láttuk
a csillagát feltûnni, és eljöt-
tünk, hogy imádjuk õt.

A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heró-
dest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a
fõpapokat és írástudókat, s
kérdezte tõlük:

– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?

Azok pedig azt mondták
neki:

– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.

Heródes magához hívatta
a napkeleti bölcseket, hogy
megtudja tõlük a csillag feltû-
nésének idejét, majd azt
mondta nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-
mekrõl, s ha megtaláljátok,

Úr an-
gyala

Jeruzsá-
lembe, Heródes

Csillag állt meg
a hely fölött

adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imád-
jam õt.

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem meg-
állt egy hely fölött. Bementek
a barlangistállóba, s ott talál-
ták a gyermeket anyjával, Má-
riával, és leborulva imádták
õt. Kincsesládáikat kinyitották,
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak ál-
mukban. Az angyal tudomá-
sukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.

evangélista így örö-
kítette meg a napkeleti böl-
csek bibliai történetét. A csil-
lag megállt a hely fölött…
Karácsonykor kövessük mi is
a szívünkben föltûnõ csilla-
got! Induljunk el az úton a
hely felé, ahol megszületett a
Világ Világossága; tegyük le
szeretet-ajándékainkat Kisjé-
zus jászla elé.

Máté

f.l.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Még szinte nyárutói sugár-
zás ragyogtatja a városi kira-
katokat, amikor megjelennek a
karácsony díszei az üzleteken,
s egyúttal a hihetetlen akció-
kat reklámozó hirdetések, pla-
kátok, feliratok.

S az emberek megindul-
nak, üzletrõl üzletre bóklász-
nak, gyûjtik az információkat:
hol lehet a legkedvezõbb
THM, illetve kamat mellett
megszerezni a kiszemelt aján-
dékokat. Számba veszik a csa-
ládtagokat, a kihagyhatatlan
rokonokat, listák készülnek
arról, hogy ki mit szeretne
leginkább látni a fa alatt.

Az asszonynak régi szíve
vágya az a szuper fõzõedény,
amibe szinte semmi sem kell,
mégis varázslatos kajákat lehet
benne rottyantani. A férj, aki
barkácsoló típus, szeretné meg-
kapni azt az univerzális szer-
számkészletet, amit most po-
tom 49 999 forintért meg le-
het kapni – ráadásul ajándékot

Vegyünk magunknak karácsonyt?
is adnak hozzá. A leánygyer-
mek leginkább egy olasz csiz-
mának örülne, a fiú meg csak
egy okostelefon birtokosaként
látná szépnek a karácsonyt. S
akkor az anyós, a nagyi, Stanci
néni és az örökös nélküli Kál-
mán bácsi, aki kihagyhatatlan
a jövõ szempontjából. És így
tovább.

Zajlik az õrült rohangálás,
ahogy egyre inkább közeleg a
szenteste, az ajándékok hajku-
rászásába testileg-lelkileg bele-
fáradó ember már alig várja,
hogy vége legyen a karácsony-
nak, halastól, bejglistõl, töltött
káposztástól.

Mikor eljön az este, betol-
nak egy CD-t a lejátszóba, szól
a Mennybõl az angyal, s a do-
bozok bontogatása közben
eszükbe sem jut, hogy mire ez
az egész karácsony.

Jézus születése? Megváltás?
Tényleg: mennyi lehet ezek-

nél a THM?
f.l.

Önkormányzati adósságátvállalás

– Látja, polgármester úr, mégis csak megépíthettük
volna azt a szökõkutat a Mókus Büfé elé...

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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Az önkormányzati válasz-
tások után egy élhe-
tõ település képének kiala-
kítását tûzték ki célul, s a taka-
rékos gazdálkodás mellett tet-
ték le voksukat. A települést
elõrevivõ pályázatokról sajnos
nem lehet beszámolni, mert a
meghirdetett kiírások inkább a
vállalkozásokat helyezték elõ-
térbe. Ezáltal a tervezett fej-
lesztéseket önerõbõl kellett vég-
rehajtani. 2010-ben egy régóta

Pakodon

Régi álom volt a ravatalozó felújítása
Pakodi évértékelés jövõbe mutató tervekkel

tervben levõ munkának álltak
neki: elkezdték a ravatalozó fel-
újítását. A kivitelezés pályázati
forrás híján 2012-re is átnyúlt,
így idén év elején adták át a
település megszépült épületét.

– A Start Közmunka Prog-
rammal próbáltunk a település
életébe színt vinni, ehhez négy
sikeres program társult. Elsõ-
sorban megoldottuk a belvíz
elvezetést, árkok, utcák tisztí-
tását, továbbá rendbe tettük a

mezõgazdasági és turista uta-
kat. Harmadik lehetõségként
az önkormányzati területeken
történõ erdõtelepítés kínálko-
zott, mellyel hosszú távra ter-
vezünk. 2012-ben Dötkkel kö-
zösen 3,5 hektár akác-gyertyán
erdõt telepítettünk, 2013-re
3,3 hektáron tölgyerdõ ülteté-
sét céloztunk meg. Negyedik
programként az önkormány-
zati hivatal alatti pincében
gombatermesztés zajlott. Ösz-
szesen 25 fõnek tudtunk mun-
kát biztosítani, ami így a mun-
kanélküliek egyharmadának
adott lehetõséget. Olyan mun-
kákat is el tudtunk végezni,
amikre korábban nem volt
mód és lehetõség. Ezeket a
programokat természetesen
jövõre is szeretnénk folytatni,
Dötkkel közösen 28 fõt foglal-
koztatnánk – összegzett

, Pakod polgármestere.
A megújuló energiaforrá-

sok terén szeretnének pályáz-
ni az intézmények (hivatal,
óvoda, konyha) fûtésrendsze-
rének felújítására, melynek kö-
szönhetõen az egyes épület-
részek külön-külön is fûthetõ-
vé válnának. Sikeres elbírálás

Halek
László

esetén a költségek a felére
csökkenhetnének, ugyanis az
erdõsített önkormányzati terü-
letek hosszú távon biztosíthat-
nak fûtõanyagot. A közmunka
program így kapcsolódna a
megújuló energiákhoz, a me-
leg víz elõállítását pedig a jövõ-
ben napkollektorral szeretnék
megoldani.

– Az év végén megpróbál-
juk a településen fellelhetõ út-
hibákat, kátyúkat kijavítani, és
a késõbbiekben tervben van
néhány útszakasz felújítása is.
Az államtól megkaptuk a régi
tejcsarnok területét, ahol sze-
retnénk egy termelõi piacot
kialakítani, itt helyi termékek-
hez juthatnának hozzá a falu-
beliek. Optimistán tekintünk
2013-ra és megpróbáljuk az új
évbõl a lehetõ legjobbat ki-
hozni – egészítette ki év végi
mondandóját Halek László.

Év évig programként de-
cember 19-én délután hagyo-
mányosan megrendezik Pako-
don a karácsonyi ünnepséget,
amire a nyugdíjas klub süte-
ményekkel, az iskolások pedig
ünnepi mûsorral készülnek.

Pataki Balázs

Sok munka rejlik a megszépült ravatalozóban.

Zalaszentlászló Önkormány-
zata Zalaszentlászlóért
Egyesület

–

Feketéné Tarpál
Ibolya

és a
november elején kép-

zési programokat hirdetett
meg a téli hónapokra.

A képzéseket azért kez-
deményeztük, hogy települé-
sünk lakói állami támogatással
tudjanak nyelveket tanulni, il-
letve szakmát szerezni. Fontos-
nak tartjuk azt is, hogy ezért
ne kelljen heti több alkalom-
mal Keszthelyre vagy még tá-
volabbra utazni – mondta
lapunknak

polgármester.
Az önkormányzat szervezé-

sében angol és német nyelvet,
illetve informatikát lehet ta-
nulni 120 órában. Az angol
tanfolyam várhatóan még eb-
ben az évben elindul, 20-22
fõvel. Németre kiugróan so-
kan, 43-an jelentkeztek. Az in-
formatika tanfolyamra is együtt
van a szükséges létszám. E
kettõ januárban indul.

Élénk érdeklõdés Zalaszentlászlón
Sokan jelentkeztek a nyelvoktatásra és a szakmai képzésekre

Az egyesület OKJ-s mezõ-
gazdasági képzéseket hirdetett
meg a következõ foglalkozási
ágakban:

– aranykalászos gazda
– méhész
– traktorvezetõ
– fakitermelõ
– gyógynövény-termesztõ
– ökogazda.
Nagy érdeklõdés kísérte a

meghirdetett képzéseket, no-
vember 6-án mintegy 60 zala-
szentlászlói jelent meg a falu-
házban tartott tájékoztatón. A
kitöltött igényfelmérõ lapok
alapján az aranykalászos gaz-
daképzésre több mint huszan
jelentkeztek. Ez a tanfolyam
már el is indult. Sikeres vizsga
esetén az állam visszatéríti a
tanfolyam árát.

A résztvevõk igénye alap-
ján heti 3 alkalommal tartják a
képzést. Ez a végzettség szük-
séges lesz jövõ évtõl a mezõ-
gazdasági pályázatokhoz és so-

kat hallani arról is, hogy a föld-
alapú támogatás igényléséhez
is követelmény ez a végzettség.
A képzések helyszíne a zala-
szentlászlói faluház. A helybe-
lieken kívül vannak résztvevõk

,
,

és is. A mezõgaz-

Zalaszentgrótról Zalaszent-
grót-Zalaudvarnokról Sényé-
bõl Türjérõl

dasági képzést a

tartja.
– Bebizonyosodott, hogy a

használható tudásra szükség van.
Erre továbbra is nyitott Zala+-
szentlászló felnõtt lakossága is
– összegezte a jelentkezés tapasz-
talatait Feketéné Tarpál Ibolya.

Keszthelyi
Akadémia Alapítvány Gazda-
sági Szakközépiskola

A képzések helyszíne a faluház.
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Az és a
három-

éves megállapodást írt alá,
melynek keretében közvetlen
légi összeköttetés jön létre a

és
a Hévíz-Balaton Airport között.
A szak-
mai munkával segíti, elsõdle-
gesen külképviseleti hálózatán
keresztül, az új járat sikeres-
ségét, amely az egész Balaton-
régió számára nyit meg új
piacokat. A tervek szerint
2013. május 4-én landol az elsõ

AirBaltic Hévíz-
Balaton Airport Kft.

Riga International Airport

Magyar Turizmus Zrt.

Már Észak-Európából is…

Hároméves megállapodást írtak alá.

repülõgép, kezdetben 76 férõ-
hellyel a fedélzetén. A májustól
októberig heti rendszeresség-
gel közlekedõ járatok megte-
remtik a gyors összeköttetést
az észak-európai országok, va-
lamint a nyugat-magyarországi
fürdõvárosok és a Balaton kö-
zött. Mindezt az együttmûkö-
dõ felek , sajtótá-
jékoztató keretében jelentet-
ték be.

, az AirBaltic
alelnöke elmondta: a rigai
nemzetközi repülõtér fontos

Budapesten

Janis Vanags

átszálló állomás az észak-eu-
rópai utasok számára. Az Air-
Baltic légitársaság 3.300.000
utast szállít évente, több mint
60 célállomásra. A Hévíz-Bala-
ton Airport bekapcsolásával új
üdülõ- és gyógydesztinációt
tudnak kínálni, elsõsorban

és utasaik
számára. Az elõzetes piackuta-
tások alapján nagy érdeklõdés
mutatkozik a zord idõjárású
skandináv területekrõl tavasz-
szal és õsszel a termálvizes
fürdõk, valamint a nyári sze-
zonban a Balaton iránt.

területérõl szintén ké-
nyelmes csatlakozási lehetõsé-
get kínál a járat.

, Hévíz város
polgármestere elmondta, hogy
a 100%-os önkormányzati tulaj-
donban lévõ Hévíz-Balaton
Airport Kft. felkészülten várja
az AirBaltic járatait. A repülõ-
tér stabil mûködésének biz-
tosításához elengedhetetlen a
járatok számának növelése. Eh-
hez az elsõ sikeresen lezárult
megállapodás eredményeként
jön létre a Riga - Hévíz/Balaton
járat. Az új vendégkör elérése
lehetõséget teremt a térség
nemzetközi vendégösszetételé-

norvég, finn svéd

Orosz-
ország

Papp Gábor

nek színesítésére is, amire át-
fogó marketingkampánnyal ké-
szülnek. Hévízt, de tágabb ér-
telemben a nyugat-magyaror-
szági gyógyfürdõvárosokat,
mint egészségturisztikai célte-
rületet vezetik be az észak-
európai piacra, szoros együtt-
mûködésben a Magyar Turiz-
mus Zrt.-vel. A járat kapcsán
tovább kívánja erõsíteni a rep-
tér a térségi együttmûködést,
több települést és vállalkozást
bevonva, a közös marketing-
feladatok erõsítése érdekében.

Ezt erõsítette meg
, a Magyar Turizmus

Zrt. Észak-Európáért felelõs
képviseleti vezetõje is.

Papp Gábor kiemelte még:
az önkormányzat nemcsak a
regionális repülõteret mûköd-
teti, hanem arra törekszik,
hogy a térség önkormányzatait
összefogja, és az érintett tu-
risztikai szolgáltatóknak piac-
bõvülési lehetõséget biztosít-
son. A regionális repülõterek-
nek van létjogosultságuk, a Ke-
let-Magyarországon lévõ

mellett Nyugat-Ma-
gyarországon a Hévíz-Balaton
repülõtér láthatja el ezt a
szerepet.

Székely
György

deb-
receni



52012. december Szentgrót és Vidéke

Tekenyén

Hidegné Ili-
ke néni

Dézse-
nyi Melinda tanárnõt

Tekenyei Sport Club

2012 december
7-én este a ,,Hull a pelyhes
fehér hó, jöjj el kedves Télapó”
kezdetû dallal csalogatták elõ a
gyerekek a fehérszakállút a
kultúrotthonban. A verseket a
Télapó csomagokkal jutalmaz-
ta, amelynek természetesen
mindenki nagyon örült. A ki-
csik megilletõdötten tettek fo-
gadalmat: jók lesznek, szót fo-
gadnak – így nem kapott virgá-
csot senki sem! Az érdeklõdés
hamarosan a kézmûves-asztal
felé irányult, ahol

vezetésével ötletes aján-
dékok készültek, amit az apró-
ságok örömmel vittek haza.

Nagyon szép hagyománya
van a karácsony-várásnak Teke-
nyén. Vasárnap délutánonként
összegyûlnek az adventi koszo-
rú körül az emberek, imád-
sággal, énekléssel és rövid
megemlékezéssel szeretetben
töltik el az idõt. A hangulatot a
saját készítésû sütemények,
pogácsák teszik barátságosab-
bá, a hideg ellen pedig a tea és
a forralt bor nyújt védelmet.

Megkönnyítette a temp-
lomhoz való feljutást, hogy az
oldalsó bejárat felõl kõvel
megerõsítettük a feljáró útját
és mellette a várva várt korlát
is a helyére került.

Idõben elkezdõdött a ké-
szülõdés a betlehemi mûsorra,
amelynek olvasópróbáján fi-
gyelemmel vették körül a gye-
rekek felkészítõjüket,

.
A tag-

jai vidám évzárón elevenítet-
ték fel az elmúlt idény ese-
ményeit december 8-án az esti

Mozgalmas napok Tekenyén
órákban. Vezetõjük,

köszöntõje után a kö-
vetkezõ idõszak létszáma ke-
rült egyeztetésre a Fiáker-ven-
déglõ által támogatott pizza
elfogyasztás közben.

December 14-én, 17 órától
a szennyvízberuházással kap-
csolatos lakossági fórumra ke-
rült sor a faluban.

December 19-én az éves
beszámolóra és közmeghallga-
tásra várja Tekenye Önkor-
mányzata a lakosságot.

13-án Luca-napi program
volt, 27-én pedig regölés lesz
az adventi-karácsonyi prog-
ramok mellett.

Horváth
Norbert

-s-Ötletes ajándékok készültek.

Megerõsítették a feljáró utat, s a korlát is helyére került.

Fõzni jó!

Egy baráti társaság úgy
döntött, hogy disznóvágást
tart. Köztük volt Ági, a kom-
munikácós igazgató is. Bár
õ már elõre jelezte, hogy a
vágás véres részét kihagyja,
ha nem gond.

Hajnalban, vidáman állt
a társaság, a disznóól elõtt.
Megérkezett a böllér. Egy-
bõl kiszúrta, hogy itt lelkes
amatõrökkel van dolga,
ezért megkérdezte, hogy
tudják-e kinek mi lesz a dol-
ga, mert a disznó nem fog
magától kijönni és leheve-
redni. A böllér eligazításá-
nak hatására Ági számára
egyértelmû volt: most kell
innen a lehetõ legmesz-
szebbre menni!

A férfiak is kezdtek el-
bátortalanodni, de egybõl
elõkerült a pálinkás üveg,
ami újra hangulatba hozta
õket. Felszólították a disz-
nót az ól elhagyására, – ter-
mészetesen ez nem volt
elég – így erõszakhoz kel-
lett folyamodni. A disznó
hangos nemtetszéssel visí-
tott. Sikerült földre vinni,
de a böllér kezében megállt
a kés, mert a vérhez nem
volt ott a „vájling”

– Lesz véres hurka?
– Persze! Hozd ide azt az

edényt! – kiáltották a férfiak
Ági után, aki segítõkészen
odavitte. – Ide kell tartani,
mutatta a böllér. Ági nem
vette észre, hogy pont ezt a
helyzetet akarta elkerülni. A
disznó visított, a vér folyt…
Ági falfehéren tartotta az
edényt, a rosszullét határán.
Már majdnem elájult, ami-
kor valaki megszólalt: ha
elejted nem lesz véres hur-
ka! Ezért erõt vett magán. A
vacsoránál, miközben a vé-
res hurkát tányérjára tette,
Ági megszólalt: – látjátok, a
kommunikációs igazgatók
minden helyzetet meg tud-
nak oldani….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem lesz véres hurka…

Tudósítókat keresünk!

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

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

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

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Zalaszentgrót, Nefelejcs út l.

tel.: 83/560-115, fax: 83/362-278

Zalaszentgrót

Számlavezetés, megtakarítások, bankkártya, és hitelezés.

Kedvezõ konstrukciók!

netbank

• Esztergálás, marás, köszörülés,

fúrás, helyzetfúrás, darabolás, szerelés.

• Faipari szerszámok élezése.

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

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

Mazzag Albert
esztergályos mester és géplakatos

Székelyhidi Katalin

Több éves szakmai tapasztalattal

várjuk ügyfeleinket.

Tel.: 83/360-919, 30/472-8496

E-mail: szekelyhidi.katalin@citromail.hu

Zalaszentgrót, Május 1. út 16.

Adótanácsadás, könyvelés,

cégek alapítása, megszüntetése.
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Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

2 0 1 3

1 Kedd Malvin
2 Szerda Petra
3 Csütörtök Helga
4 Péntek Ferenc, Edvin, Zóra
5 Szombat Aurél, Galina

Brúnó, Renáta
7 Hétfõ Amália
8 Kedd Koppány
9 Szerda Dénes

10 Csütörtök Gedeon
11 Péntek Brigitta, Gitta
12 Szombat Miksa

Kálmán, Ede
14 Hétfõ Helén, Heléna
15 Kedd Teréz, Terézia
16 Szerda Gál, Aurélia
17 Csütörtök Hedvig, Hédi
18 Péntek Lukács
19 Szombat Nándor

Vendel
21 Hétfõ Orsolya, Orsika
22 Kedd Elõd, Korinna

Gyöngyi
24 Csütörtök Salamon
25 Péntek Blanka, Bianka
26 Szombat Dömötör, Amanda

Szabina, Szabrina
28 Hétfõ Simon, Szimonetta,
29 Kedd Nárcisz
30 Szerda Alfonz, Zenóbia
31 Csütörtök Farkas

6 Vasárnap

13 Vasárnap

20 Vasárnap

23 Szerda Nemzeti ü.,

27 Vasárnap

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
1 Péntek Albin, Albina
2 Szombat Lujza

Kornélia, Nelli
4 Hétfõ Kázmér, Zorán
5 Kedd Adorján, Adrián
6 Szerda Leonóra, Inez
7 Csütörtök Tamás, Tomaj
8 Péntek Zoltán
9 Szombat Franciska, Fanni

Ildikó, Melissza
11 Hétfõ Szilárd, Borsika
12 Kedd Gergely
13 Szerda Krisztián, Ajtony
14 Csütörtök Matild, Tilda

Kristóf
16 Szombat Henrietta, Vidor

Gertrúd, Patrik
18 Hétfõ Sándor, Ede
19 Kedd József, Bánk, Józsa
20 Szerda Klaudia, Alexa
21 Csütörtök Benedek, Napsugár
22 Péntek Beáta, Izolda, Lea
23 Szombat Emõke

Gábor, Karina, Miléna
25 Hétfõ Irén, Írisz, Irina
26 Kedd Emánuel, Larissza
27 Szerda Hajnalka, Alpár
28 Csütörtök Gedeon, Johanna
29 Péntek Auguszta
30 Szombat Zalán

Árpád, Benõ

3 Vasárnap

10 Vasárnap

15 Péntek Nemzeti ünnep,

17 Vasárnap

24 Vasárnap

31 Vasárnap Húsvét,

1 Csütörtök Boglárka, Boglár
2 Péntek Lehel, Özséb
3 Szombat Hermina, Kíra

Domonkos, Dominika
5 Hétfõ Krisztina, Kriszta
6 Kedd Berta, Bettina
7 Szerda Ibolya, Afrodité
8 Csütörtök László, Eszmeralda
9 Péntek Emõd

10 Szombat Lõrinc
Zsuzsanna, Tiborc

12 Hétfõ Klára, Letícia
13 Kedd Ipoly
14 Szerda Marcell, Maximilián
15 Csütörtök Mária
16 Péntek Ábrahám, Rókus
17 Szombat Jácint, Arika

Ilona, Ilka
19 Hétfõ Huba

István
21 Szerda Sámuel, Hajna
22 Csütörtök Menyhért, Mirjam
23 Péntek Bence, Szidónia
24 Szombat Bertalan, Jonatán

Lajos, Patrícia
26 Hétfõ Izsó, Tália
27 Kedd Gáspár
28 Szerda Ágoston
29 Csütörtök Beatrix, Erna
30 Péntek Rózsa
31 Szombat Erika, Bella, Hanga

4 Vasárnap

11 Vasárnap

18 Vasárnap

20 Kedd Államalapítás ü.,

25 Vasárnap

Elza
2 Hétfõ Melinda, Vivien
3 Kedd Ferenc, Olívia, Xavér
4 Szerda Borbála, Barbara
5 Csütörtök Vilma
6 Péntek Miklós, Döníz
7 Szombat Ambrus

Mária, Marion
9 Hétfõ Natália, Natasa

10 Kedd Judit, Loretta
11 Szerda Árpád
12 Csütörtök Gabriella
13 Péntek Luca, Otília, Lúcia
14 Szombat Szilárda

Valér
16 Hétfõ Etelka, Aletta
17 Kedd Lázár, Olimpia
18 Szerda Auguszta
19 Csütörtök Viola, Violetta
20 Péntek Teofil
21 Szombat Tamás

Zénó, Tifani
23 Hétfõ Viktória, Niké
24 Kedd Ádám, Éva

Eugénia
István

27 Péntek János
28 Szombat Kamilla, Apor

Tamás, Tamara
30 Hétfõ Dávid, Zoárd
31 Kedd Szilveszter, Darinka

1 Vasárnap

8 Vasárnap

15 Vasárnap

22 Vasárnap

25 Szerda Karácsony,
26 Csütörtök Karácsony,

29 Vasárnap

1 Szombat Tünde, Torda, Kund
Kármen, Anita

3 Hétfõ Klotild, Kevin
4 Kedd Bulcsú, Tormás
5 Szerda Fatime, Ferdinánd
6 Csütörtök Norbert, Cintia
7 Péntek Róbert, Roberta, Robin
8 Szombat Medárd, Zaránd

Félix, Annabella
10 Hétfõ Margit, Gréta
11 Kedd Barnabás, Barna
12 Szerda Villõ
13 Csütörtök Antal, Anett
14 Péntek Vazul, Herta
15 Szombat Jolán, Vid

Jusztin, Arany
17 Hétfõ Laura, Alida
18 Kedd Arnold, Levente
19 Szerda Gyárfás
20 Csütörtök Rafael, Dina, Polett
21 Péntek Alajos, Leila, Alojzia
22 Szombat Paulina

Zoltán, Édua
24 Hétfõ Iván
25 Kedd Vilmos, Maxim
26 Szerda János, Pál
27 Csütörtök László
28 Péntek Levente, Irén
29 Szombat Péter, Pál

Pál

2 Vasárnap

9 Vasárnap

16 Vasárnap

23 Vasárnap

30 Vasárnap

1 Péntek Ignác, Virgínia
2 Szombat Karolina, Aida

Balázs
4 Hétfõ Ráhel, Csenge
5 Kedd Ágota, Ingrid
6 Szerda Dorottya, Dóra
7 Csütörtök Tódor, Rómeó
8 Péntek Aranka, Jutocsa
9 Szombat Abigél, Alex

Elvira
11 Hétfõ Bertold, Marietta
12 Kedd Lívia, Lídia
13 Szerda Ella, Linda
14 Csütörtök Bálint, Valentin
15 Péntek Kolos, Georgina, Gina
16 Szombat Julianna, Lilla

Donát
18 Hétfõ Bernadett
19 Kedd Zsuzsanna
20 Szerda Aladár, Álmos
21 Csütörtök Eleonóra, Norina
22 Péntek Gerzson, Zétény
23 Szombat Alfréd, Mirtill

Mátyás, Jázmin
25 Hétfõ Géza, Alexander
26 Kedd Edina
27 Szerda Ákos, Bátor
28 Csütörtök Elemér

3 Vasárnap

10 Vasárnap

17 Vasárnap

24 Vasárnap

Február Március
Hugó

2 Kedd Áron
3 Szerda Buda, Richárd
4 Csütörtök Izidor
5 Péntek Vince
6 Szombat Vilmos, Bíborka

Herman
8 Hétfõ Dénes
9 Kedd Erhard, Dusán

10 Szerda Zsolt
11 Csütörtök Leó, Szaniszló, Glória
12 Péntek Gyula
13 Szombat Ida

Tibor
15 Hétfõ Anasztázia, Tas
16 Kedd Csongor, Joachim
17 Szerda Rudolf, Kiara
18 Csütörtök Andrea, Ilma
19 Péntek Emma
20 Szombat Tivadar, Odett

Konrád
22 Hétfõ Csilla, Noémi
23 Kedd Béla
24 Szerda György, Debóra
25 Csütörtök Márk, Márkó, Márkus
26 Péntek Ervin
27 Szombat Zita, Mariann

Valéria, Nimród
29 Hétfõ Péter
30 Kedd Katalin, Kitti, Kata

1 Hétfõ Húsvét,

7 Vasárnap

14 Vasárnap

21 Vasárnap

28 Vasárnap

Április Május Június

1 Hétfõ Tihamér, Annamária
2 Kedd Ottó, Ottokár
3 Szerda Kornél, Soma
4 Csütörtök Ulrik, Babett, Szvetlána
5 Péntek Emese, Sarolta
6 Szombat Csaba

Apollónia, Apolka
8 Hétfõ Ellák, Edgár
9 Kedd Lukrécia, Marina

10 Szerda Amália, Alma
11 Csütörtök Nóra, Lili
12 Péntek Izabella, Dalma
13 Szombat Jenõ

Örs, Stella
15 Hétfõ Henrik, Roland
16 Kedd Valter
17 Szerda Endre, Elek, Dzsesszika
18 Csütörtök Frigyes, Kamill
19 Péntek Emília, Esztella
20 Szombat Illés

Dániel, Daniella
22 Hétfõ Magdolna, Magda
23 Kedd Lenke, Borisz
24 Szerda Kinga, Kincsõ
25 Csütörtök Kristóf, Jakab, Zsaklin
26 Péntek Anna, Anikó
27 Szombat Olga, Liliána

Szabolcs, Alina
29 Hétfõ Márta, Flóra
30 Kedd Judit, Xénia
31 Szerda Oszkár

7 Vasárnap

14 Vasárnap

21 Vasárnap

28 Vasárnap

Július Augusztus Szeptember Október November December

Fülöp
2 Csütörtök Zsigmond, Zoé
3 Péntek Tímea, Irma
4 Szombat Mónika, Flórián

Györgyi
6 Hétfõ Ivett, Frida
7 Kedd Gizella, Bendegúz
8 Szerda Mihály
9 Csütörtök Gergely

10 Péntek Ármin, Pálma, Míra
11 Szombat Ferenc

Pongrác, Gyöngy
13 Hétfõ Szervác, Imola, Imelda
14 Kedd Bonifác
15 Szerda Zsófia, Szonja
16 Csütörtök Mózes, Botond
17 Péntek Paszkál
18 Szombat Erik, Alexandra, Szandra

Ivó, Milán
Bernát, Felícia

21 Kedd Konstantin
22 Szerda Júlia, Rita
23 Csütörtök Dezsõ
24 Péntek Eszter, Eliza
25 Szombat Orbán

Fülöp, Evelin
27 Hétfõ Hella
28 Kedd Emil, Csanád
29 Szerda Magdolna, Magdaléna
30 Csütörtök Janka, Zsanett
31 Péntek Angéla, Petronella

1 Szerda Munka ünnepe,

5 Vasárnap

12 Vasárnap

19 Vasárnap Pünkösd,
20 Hétfõ Pünkösd,

26 Vasárnap

, Fruzsina
2 Szerda Ábel
3 Csütörtök Genovéva, Benjámin
4 Péntek Titusz, Leona
5 Szombat Simon, Edvárd

Boldizsár
7 Hétfõ Attila, Ramóna, Ramón
8 Kedd Gyöngyvér, Keve
9 Szerda Marcell

10 Csütörtök Melánia
11 Péntek Ágota
12 Szombat Ernõ, Tatjána,

Veronika, Vera
14 Hétfõ Bódog
15 Kedd Lóránt, Lóránd
16 Szerda Gusztáv
17 Csütörtök Antal, Antónia
18 Péntek Piroska
19 Szombat Sára, Márió

Fábián, Sebestyén
21 Hétfõ Ágnes
22 Kedd Vince, Artúr
23 Szerda Zelma, Rajmund
24 Csütörtök Timót
25 Péntek Pál
26 Szombat Vanda, Paula, Titanilla

Angelika, Angyalka
28 Hétfõ Károly, Karola
29 Kedd Adél
30 Szerda Martina, Gerda
31 Csütörtök Marcella

1 Kedd Újév

6 Vasárnap

13 Vasárnap

20 Vasárnap

27 Vasárnap

Január

Marianna
2 Szombat Achilles

Gyõzõ, Hubert
4 Hétfõ Károly
5 Kedd Imre, Tétény
6 Szerda Lénárd
7 Csütörtök Rezsõ, Csenger
8 Péntek Zsombor
9 Szombat Tivadar, Szibilla

Réka, Ariel
11 Hétfõ Márton, Martin
12 Kedd Jónás, Renátó
13 Szerda Szilvia
14 Csütörtök Aliz
15 Péntek Albert, Lipót
16 Szombat Ödön, Edmund

Hortenzia, Gergõ
18 Hétfõ Jenõ
19 Kedd Erzsébet, Zsóka, Liza
20 Szerda Jolán
21 Csütörtök Olivér
22 Péntek Cecília
23 Szombat Kelemen, Klementina

Emma
25 Hétfõ Katalin, Katinka, Katrin
26 Kedd Virág
27 Szerda Virgil
28 Csütörtök Stefánia
29 Péntek Taksony, Brenda
30 Szombat András, Andor

1 Péntek Mindenszentek,

3 Vasárnap

10 Vasárnap

17 Vasárnap

24 Vasárnap

Egyed, Egon
2 Hétfõ Rebeka, Dorina
3 Kedd Hilda
4 Szerda Rozália, Róza
5 Csütörtök Viktor, Lõrinc
6 Péntek Zakariás
7 Szombat Regina

Mária, Adrienn
9 Hétfõ Ádám

10 Kedd Nikolett, Hunor
11 Szerda Teodóra, Igor
12 Csütörtök Mária
13 Péntek Kornél
14 Szombat Szeréna, Roxána

Enikõ, Melitta
16 Hétfõ Edit, Ditta, Ludmilla
17 Kedd Zsófia, Hildegárd
18 Szerda Diána
19 Csütörtök Vilhelmina, Dorián
20 Péntek Friderika
21 Szombat Máté, Mirella

Móric
23 Hétfõ Tekla, Lina, Linett
24 Kedd Gellért, Mercédesz
25 Szerda Eufrozina, Kende
26 Csütörtök Jusztina
27 Péntek Adalbert
28 Szombat Vencel

Mihály
30 Hétfõ Jeromos, Médea

1 Vasárnap

8 Vasárnap

15 Vasárnap

22 Vasárnap

29 Vasárnap

Minõségi MAGYAR megoldások
az energiaellátásban

Energetikai tanácsadás
Gõz és melegvíz üzemû ipari kazánok gyártása
(A tüzelõanyag lehet hagyományos és
megújuló energia)
Mezõgazdasági melléktermékek
- szalma, energiafû, napraforgóhéj,
gyümölcsmagok, stb. - energetikai hasznosítása
Energetikai berendezések tervezése, gyártása
(puffer tartályok, hõcserélõk, stb.)

•

•

•

•

KAZÁN ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT.
H - 8790 Zalaszentgrót,
Május 1. u. 17.
Telefon: (+36) 83/562-900
Fax: (+36) 83/361-869
E-mail: uniferro uniferro-kft.hu
http://www.uniferro-kft.hu

@

A zalaszentgróti nõi kézilabda- és a labdarúgó-csapat
békés karácsonyt és boldog új évet kíván a

támogatóknak és a szurkolóknak!

A zalaszentgróti nõi kézilabda- és a labdarúgó-csapat
békés karácsonyt és boldog új évet kíván a

támogatóknak és a szurkolóknak!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Sok év óta hagyomány
polgármester

kezdeményezésére ,
hogy a nagyszakállú Mikulás
érkezését közösségi rendez-
vénnyé szélesítik. Idén a mûve-
lõdési ház nagyterme fogadta
be az ünnepséget. A
székhelyû

óvodásai
és iskolásai mûsorral készü-
lõdtek, a segítõ felnõttek pe-
dig gondoskodtak a gördülé-
keny szervezésrõl.

Szerencsére a Mikulás is
idõben értesült arról, hogy itt
nagyon várják, így december 5-
én fél ötkor bekopogott öt-
venkét kisgyerek és a hozzájuk
tartozó felnõttek nagy örö-
mére (képünkön). Meghívót
kapott a község minden olyan
kis lakója, aki éppen csak meg-
született, egészen a negyedik
évfolyamba járó diákokig.

Az ünnepség a gyerekek
körében helyet foglaló Mikulás
varázslatos meséjével kezdõ-

Adorján Péter
Batykon

Türje
Szent László Alap-

fokú Oktatási Központ Batyki
Tagintézményének

Mikulás járt Batykon

dött. Megtudhatták belõle a
kicsik, hogy honnan, mivel és
milyen kalandokon keresztül
érkezett meg hozzájuk. Meny-
nyi csodás dologra képes õ a
manói és rénszarvasai segít-
ségével.

Ezután az iskolások verseik-
kel fõleg a régóta tartó hó-
hiányra hívták fel a figyelmét.
Utánuk huszonegy lelkes és
virgonc óvodás töltötte be a
színpadot. Fergeteges jóked-
vûen verseltek, énekeltek, tán-
coltak. Nagy sikert arattak, fel-
készítõjük
és
óvodapedagógusok voltak.

Ezután a Mikulás még be-
szélgetett a kíváncsi aprónép-
pel, majd minden meghívott
gyermek néhány kedves szó
kíséretében megkapta édes-
séggel gazdagon megtöltött
csomagját egy naranccsal ki-
egészítve. Gyermek és felnõtt
magával vitt némi csodát ezen
az estén, ami biztosan jól jön
majd a hétköznapokon.

Szabó-Hujber Éva
Gulyásné Gáspár Mária

Az év végéhez közeledvén
többen számot vetnek, össze-
geznek, és sokak fejében fel-
merül, mi az, ami az évbõl
hiányzott vagy említésre mél-
tó. Arra kértük
polgármestert, hogy értékelje

2012-es évét.

– A gazdálkodásunkból egy
pozitívumot tudnék kiemelni,
ugyanis az év elején még közel
16 millió forintos forrás-
hiánnyal számoltunk, de a ta-
valyi racionális tervekkel az
intézmények és az önkormány-
zat forrásait közel öt millióval
tudtuk csökkenteni. A fenn-
maradó 11 millió sajnos idén
decemberre realizálódott. A
kormányzati intézkedésekbõl
kifolyólag a gazdálkodásról
sajnos negatívumokat tudok
mondani. Megváltozott a ban-
kok finanszírozási hozzáállása,
így a folyószámla hitelke-
retünk kimerült, és december
végére a szállítói tartozások
nagyon megugrottak. Mindig a
legfontosabbakat próbáljuk
rendezni, de kétséges hogyan
tudjuk az évet befejezni. Az
adósságkonszolidáció és a kor-
mányzati intézkedések miatt
nagy a bizonytalanság a finan-
szírozási rendszerben. A kor-
mány a mi hitelállományunkat
is átvállalja, ami szerintem
nem a legjobb megoldás arra,
hogy a mi gondjaink is meg-
oldódjanak. Nem a Szent Rita
Idõsek Otthona kialakításánál
felvett hitel törlesztése jelen-
ti a problémát, hanem a szál-
lítói tartozások, amikre az
adósságrendezés nem terjed
ki. Természetesen a kormány-
határozat nem igazságos az
adósságmentes önkormányza-
tokkal szemben, de remélhetõ-
leg õk más támogatást fognak
kapni.

Zsuppán József

Zalabér
– Milyen évet zárt gazda-

ságilag az önkormányzat?

„A településen élõk jövedelemszerzését segítenénk”
Évértékelõ összegzés Zsuppán Józseffel

– Van-e esetleg hiányérzete
az elvégzett munkával kap-
csolatban?

– Melyik esemény volt a
legsikeresebb, legnépszerûbb?

– Mi a 2012-es év hozomá-
nya, fejlesztése, szolgáltatása?

– 2012-ben egyik legna-
gyobb kudarcunk, hogy a ját-
szóteret és pihenõparkot tar-
talmazó Generációs Parkot
nem tudtuk megvalósítani. A
banki bizonytalanságok miatt
nem sikerült a megnyert támo-
gatás elõfinanszírozását bizto-
sítani. Választási ígéretként pe-
dig hosszabb távú településfej-
lesztési koncepciót ígértem,
melyet sajnos a rajtunk kívül-
álló bizonytalan tényezõk miatt
nem tudtunk kibontakoztatni.
Ebbõl az általános iskola ja-
nuár elsejétõl az állami fenn-
tartásba, tulajdonba kerül. Azt
remélem, hogy 2013-ban már
hosszabb távú dolgokban is
gondolkozhatunk.

– A közösségi rendezvé-
nyek közül a legfontosabb és
legmeghatározóbb az öt tele-
pülés közös kápolnai búcsúja,
melynek az idõjárás idén nem
kedvezett, de így is jó prog-
ramnak bizonyult. Emellett na-
gyon sok más rendezvény is
volt a településen, így például
az idõsek otthonában tartott
decemberi adventi forgatag,
mely a gyerekekkel és a Miku-
lással egy kis vidámságot vitt a
lakók mindennapjaiba. A kö-
zösségi rendezvényeken nem a
résztvevõk száma a lényeg,
hanem, hogy mely célközönsé-
get tudtuk velük megfogni. A
kis létszámú rendezvények is
ugyanúgy fontosak és színvo-
nalasak. A közösségi életben a
civil szervezeteket segítik a
Hálózat az Integrációért Ala-
pítvány folyamatosan futó pro-
jektjei, melyek a lakosságot
széles körben érintik.

– Ahogy a térség más tele-
püléseinél, úgy nálunk is a leg-
fontosabb projektnek a Start
Közmunka Program számított.
25 fõ volt a státuszunk, a
munkákba 30-32 fõt vontunk
be. A programra 40 millió fo-
rintos támogatást igényelhet-
tünk, amibõl tárgyi eszközöket
vásároltunk és különbözõ fej-
lesztéseket végeztünk. A lakos-
ság körében végzett köz-
vélemény kutatásból is azt
szûrtük le, hogy elégedettek
voltak mindezzel. Hasonló te-
vékenységgel, de kisebb lét-
számmal jövõre is szeretnénk
folytatni.

– Mik szerepelnek a hosz-
szú távú tervek között?

Pataki Balázs

– A már említett Generá-
ciós Parkot a siralmas költség-
vetési koncepció ellenére is
szeretnénk elkezdeni. Nagy be-
ruházásokba úgy tûnik, hogy
nem tudunk belevágni, de ér-
deklõdve figyeljük az olyan
térségi pályázatokat, amik a te-
lepülésen élõk jövedelemszer-
zését segíthetik. A közös hiva-
tal megállapodásával nem va-
gyunk elkésve, hiszen még az
ország költségvetését is ezután
tárgyalják, és a hivatali létszá-
mok máris változtak…

A kápolnai búcsú népszerûségét az idõjárás sem befolyásolta.
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Lázár Rolanddal Kehi-
dakustányi Turisztikai Egye-
sület TDM-szervezet

– Milyen célokat tûzött ki
és milyen feladatokat lát el a
2010-ben alakult Kehidakus-
tányi Turisztikai Egyesület?

– Mit takar a TDM-szer-
vezet?

– Azt mondta munkate-
rület?

– Van hazai példa a rend-
szer hatékony mûködésére is?

, a

és mene-
dzserével, a térség turisztikai
jellegzetességeirõl és lehetõsé-
geirõl beszélgettünk.

– Jelenleg Kehidakustány
közigazgatási területén belül
dolgozunk. Turisztikai szem-
pontból szeretnénk bemutatni
és új lendületet adni települé-
sünknek. Célunk és felada-
tunk, hogy összefogjuk, és egy-
séges arculatban kezeljük és
kínáljuk a település turisztikai
látnivalóit, szolgáltatásait, így
minél több belföldi és külföldi
turistát invitáljunk ide.

– A TDM szó a Turizmus
Desztináció Menedzsmentbõl
jött létre. Jelentése: egy adott
földrajzi területen található
vonzerõk, szabadon kombinál-
ható termékké alakításának,
egységes rendszer szerinti
szervezése. Célja a fenntart-
ható fejlõdés megõrzése mel-
lett a turisztikai piaci siker el-
érésével, a földrajzi terület fej-
lõdésének, az ott élõk jólété-
nek növelése. Egyszóval: egy
egységes szervezési, irányítási
rendszer. A rendszert nem mi
találtuk, találjuk ki, mi csak
adaptáljuk és a kötelezõen al-
kalmazandó módszertan men-
tén alkalmazzuk.

– Igen, sokan azt gondol-
ják, a turizmust nem kell tanul-
ni, nem kell benne dolgozni.
Tévednek. Ez a turizmusrend-
szer szerte Európában olyan
helyeken ad megélhetést, és
nem is akármilyet, ahol ne-
gyedannyi adottságuk van,
mint nekünk itt a Zala völgyé-
ben. Munkaterület, mert itt
dolgozni kell és az eredmé-
nyek csak kitartó munka után
jönnek.

– Igen van. Bükkfürdõt
vagy Gyenesdiást tudnám pél-
daként felhozni. Mindkét tele-
pülésen a TDM-rendszere hoz-
ta meg a változást. A rendszer
ott tud jól mûködni, ahol az
önkormányzat teljes partner,
illetve a civil szervezõdés is
maximális partnere az önkor-

Térségünk fõ vonzereje az érintetlen természet és gyógyvizünk

mányzatnak. Az önkormányzat
nélkül nem is regisztrálhat a
szervezet a szakminisztériumnál,
és ha valaki nem regisztrál,
nem is használhatja a TDM meg-
nevezést és nem vehet részt
turisztikai pályázatokon sem.

– Fogalmazhatunk így is,
de a lényeg nem a név, hanem
a rendszer, amit takar.

– Olyan koncentrált kultu-
rális és természeti vonzerõket
hordoz magában ez a térség,
amelyek a Balaton mellett is
tudja vonzani a turistákat. Ha
például kicsit rosszabb az idõ-
járás, akkor a mi térségünk
tudja kiszolgálni az eredetileg
a víz mellé érkezõ vendégeket:
Kehidakustány gyógyvízével
vagy a Szentgróth Termál fürdõ
kínálta lehetõségekkel. a Deák-
múzeum látogatásával, bor-
utakkal, erdei kirándulással –
tehát a térségnek ez a sokszí-
nûség a fõ vonzereje. Emellett
fontos sajátossága a terüle-
tünknek a vidékies jelleg. Aki a
nyugodtabb, csendesebb han-
gulatot szereti, az ezt a térsé-
get fogja választani, és beiktat
egy-két „strandolós” napot a ki-
kapcsolódásba.

– Azt mondta, hogy Kehi-
dakustány közigazgatási terü-
letén dolgoznak, mégis szóba
került Zalaszentgrót is. Miért?

– A TDM rendszere egy-
szerre kötött és rugalmas. A
kettõség abból adódik, hogy
szabályai kijelölik az irányt, de
aki elfogadja és magáévá teszi,
annak megtöbbszörözõdnek a
lehetõségei. Így van ez Zala-

– A TDM név tehát egy
védjegy?

– Milyen jellegzetességek-
kel, sajátosságokkal bír az
Önök által lefedett terület?

szentgróttal is, korábban már
volt közös próbálkozás térségi
turizmusépítésre, irányításra,
de az irányítók nem jó úton,
nem TDM rendszer irányba
mentek. Most új, szakmai ala-
pokon nyugvó rendszer felépí-
tésén dolgozunk, és igen elõ-
rehaladott tárgyalások folynak
a „mikrorégiós szervezet” élet-
re hívására. Sokan a konkuren-
ciát látják, és nem veszik észre,
hogy csak együtt és közös
munkával tudunk eredményt
elérni. Sajnos még mindig so-
kan vannak, akik inkább a ku-
darcoknak örülnek és nem a
sikereinknek. Ha mûködtetni
tudjuk a rendszert, akkor an-
nak mindenki a nyertese lesz,
ha nem, akkor a vesztese is.

– Pontos látogatószámot
csak ott ismerünk, ahol belé-
põjegyes nyilvántartás mûkö-
dik: ebben a szegmensben ter-
mészetesen a Kehida Termál
Gyógyfürdõ áll az elsõ helyen,
másodikként a Deák-múzeum,
Deák-kút és környéke, vala-
mint a rendezvények – a kehi-
dakustányi júliális, a szüreti na-
pot látogatják meg.

–

– A kustányi romtemp-
lom, de nem feltétlenül csu-
pán az épített örökség tud
vonzerõt adni e területnek,
maga a táj gyönyörû és egyedi.

– Az utóbbi idõszakban
belföldi érdeklõdés tapasztal-

– Melyek a frekventált, ki-
emelkedõ látogatottsággal bí-
ró helyek a településen?

És melyek azok a he-
lyek, amelyek sokat adnak a
turistáknak, ám kevesebbet
tudunk róluk?

– Külföldrõl vagy inkább
belföldrõl érkeznek turisták e
régióba?

ható a terület iránt, de fontos
feladatunk, hogy a külföld felé
is újra megmutassuk magun-
kat. Elõremutató, hogy újfent
egyre több osztrák, orosz és
távolkeleti turista tûnik fel a
térségben.

– Azokat szeretnénk meg-
célozni, akik kicsit lassabban,
nyugalmasabban kívánják a
nyaralásukat eltölteni, nem fel-
tétlenül a nyüzsgésre, hanem a
békére, kikapcsolódásra, kul-
túrára, könnyebb sportra – bi-
ciklizésre, túrázásra, lovaglásra
– vágynak egy vidékiesebb, ter-
mészetközelibb közegben.

– A turisták mellett termé-
szetesen a látogatókkal is fog-
lalkoznunk kell. A célunk az,
hogy a helyi (zalai) identitást
erõsítsük, és megpróbáljuk ak-
tivizálni – a saját eszközeink-
kel – a térségben lakók terüle-
ten belüli mozgását: például lá-
togassanak el a Deák-múzeum-
ba vagy egy csáfordi bortúrára.
A rövidebb – pár napos – ki-
rándulásokra kiváló helyszín e
csodálatos térség. Kívánom,
hogy eljöjjön az az idõ, amikor
kialakul az emberekben az a
belsõ igény, hogy a saját kör-
nyezetüket megismerjék és rá-
jöjjenek arra: fölösleges 200
kilométert utazni egy hosszú
hétvégéért, amikor itt van kö-
rülöttünk a Zalai-dombság és a
Zala völgye, ahol kiváló lehe-
tõségek adottak a kikapcso-
lódásra.

– A turisták mely csoport-
ját kívánják megszólítani?

– A munka, amit végez-
nek, szólhat a térségben élõk-
nek is? Lehet a Zala völgye tér-
ség potenciális – akár nyári –
kikapcsolódási célpont a kö-
zelben lakóknak?

A csodálatos Zala-völgye…
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December 13-án tartotta
hagyományos év végi összejö-
vetelét a

. A program négy na-
pirendi pontot ölelt fel.

elnök köszöntötte a
megjelent tagokat és vendé-
geket, köztük , a
Tudományos Ismeretterjesztõ
Társulat Szövetségi Irodájának
igazgatóját és a zalai egyesület
nyugalmazott igazgatóját,

Az elnök utalt rá,
hogy az évközben felmerülõ
nehézségek ellenére eredmé-
nyes évet zárnak. Mint mond-
ta, az áltudományos infor-
máció ellensúlyozása érdeké-
ben azt tapasztalják, hogy a ha-
gyományos ismeretterjesztés
ilyen jellegû formájára, módjá-
ra szükség van, amely megmu-
tatkozik az általuk szervezett

TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Bán-
falvi Péter

Piróth Esztert

Ga-
zsó Sándort.

Az áltudományos információk ellensúlyozásáért…
Évzáró ünnepi elnökségi ülés a TIT-nél

fórumok alkalmával is. Szavai
érintették a sok tehetséges
fiatal kutatómunkájának jelen-
tõségét, remélve, hogy az egye-
temi tanulmányaikat befejezve
egyre többen térnek majd
vissza a megyébe. Fontosnak
tartja továbbá, hogy mind
több, korunk technikai elvárá-
saival bíró fiatal csatlakozzon
az egyesülethez. A Magyar Tu-
dományos Akadémia adja a
támpontot a munkájukhoz, az
egyesület pedig a szervezési és
az átadási feladatot látja el. Így
ez évben számos elõadás hang-
zott el, különbözõ helyeken a
humán mûveltség területén,
valamint programjukat képez-
te a tehetséggondozás, és a fia-
talok tudásbeli megméretteté-
se versenyek formájában. Ez
utóbbiak a matematika, infor-
matika, közlekedés és a csil-
lagászati ismeretek köré össz-
pontosultak. Megemlékezések
történtek 210,
valamint
halálának 70. évfordulójáról.

ügyvezetõ
igazgató – aki ez év elejétõl
tölti be e posztot – az egyesü-
let gazdasági helyzetére vilá-
gított rá, kiemelve, hogy meg-
õrizték mûködési képességü-
ket, majd rátért az idei törvé-
nyi változásokra, amelyek nagy-
ban érintették az ismeretter-
jesztõ és oktató munkát. Ezek
többek közt a szakképzési hoz-
zájárulások módjai, amelyek a
támogatott képzések számá-
nak visszaesését eredményez-
ték, valamint az új OKJ beve-
zetése, amely az óraszámok
drasztikus növelését vonja ma-

Kossuth Lajosról
Móricz Zsigmond

Rózsás Csaba

ga után. Idén közel 1 000 em-
ber bõvítette tudását valamely
irányban, illetve 400 ember
szerzett szakképesítést a zalai
egyesület égisze alatt. Számos
megvalósult programot mond-
hatnak magukénak, így többek
közt a Tudományos Diákkonfe-
rencia, Ki Mit Tud munkavé-
delmi vetélkedõ és az egyesü-
let életéhez köthetõ ünnepek
és évfordulók.

A beszámolók sorozatát
, a keszt-

helyi Vajda János Gimnázium
10/d osztályos tanulójának mû-
vészettörténeti elõadása szakí-
totta meg.

Ezt követõen Bánfalvi Péter
elnök felhívására 17 új egyesü-
leti tag felvételét szavazták
meg, majd kitüntetések, elis-
merések, tagsági igazolványok
kiosztására került sor. Emlék-
plakettel tüntették ki

nyugalmazott tanárt, aki
mint Zalaegerszeg város egy-
kori polgármestere, nagyban
hozzájárult a TIT zalai egye-
sületének sikeres munkájához.
Aranykoszorús jelvénnyel is-
merték el az egyesület ellen-
õrzési tagjának,

tevékenységét. Dicsérõ ok-
levéllel köszönte meg az elnök-
ség, a szakképzésben résztve-
võ szakemberek sok éves ma-
gas színvonalú oktatói mun-
káját. Bemutatásra került a TIT
Ismeretterjesztõ és Informá-
ciós Pont plakett, amely min-
den arra illetékes helyszín tu-
lajdonát képezi majd a jövõ-
ben, jelezve az ott folyó érté-
kes ismeretterjesztõ munkát.

Kretzer Anna Rebeka

Bogár
Imre

Szeglet Lajos-
né

Török Irén

Sajtótájékoztató keretében mutatta be
államtitkár a megyeszékhelyen a

zalai tankerületi igazgatókat.
kormánymegbízott köszöntõje

után az oktatásügyi államtitkár a köznevelési
rendszer megújulását hangsúlyozta.

Megyénkben hat tankerületet hoztak létre. A
vezetõje lett (ké-

pünkön).
A zalaszentgróti önkormányzat oktatási refe-

rense 29 év szolgálat után válik meg a polgár-
mesteri hivataltól. Elõtte hat évig tanított álta-
lános iskolában. Három és fél évtizedes oktatás-
ügyi és közigazgatási gyakorlattal került a tan-
kerület élére.

Hoff-
mann Rózsa

Rigó Csaba

zalaszentgróti Németh Béla

Kinevezték a tankerületi igazgatókat
Szentgróton Németh Béla kapott megbízást

Bánfalvi Péter elnök számolt be az év eredményeirõl.

CZOTTER

IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.

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

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Szentgrót és Vidéke

Telefon:
(92) 596-936;

Fax:
(92) 596-937;

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Álló sor (balról): Balogh Zoltán, Varsányi Sándor, Láncz János, Vasas Roland (távozott),
Ferenczi Dávid, Hajmási János (távozott), Balogh Ádám. Középsõ sor (balról): Tóth Zsolt,
Fodor Attila, Virágh Marcell, Horváth László gyúró (távozott), Rózsa László edzõ, Szarka Péter
edzõ, Éder Tamás, Kovács Dániel, Jankovics Péter. Guggolnak (balról): Nagy Krisztián, Horváth
Bálint (távozott), Gájer Péter, Tóth Dániel, Páli Norbert, Komoróczi Bálint. A távozók helyére
érkezett és a képrõl hiányzik: Gájer Ferenc és Komoróczi Kristóf.

A megyei labdarúgó-baj-
nokság elsõ osztályában a

várja az élen a ta-
vaszi folytatást. A csapat 14
mérkõzésen 35 pontot szerzet,
ami egészen kivételes teljesít-
mény ebben az osztályban.

A csapat legnagyobb támo-
gatója az önkormányzat.

polgármester
így értékeli az õszi szezont:

– Az elnökség tagjai, az ed-
zõk, s a játékosok kitûnõ tel-
jesítményt nyújtottak. Gyöke-
res fordulat állt be, amikor
Rózsa László átvette a csapat
irányítását. Örvendetes, hogy
ebben az együttesben sok a
szentgróti fiatal, s ez biztató a
jövõ szempontjából. Jók a játé-
kosok, jó a vezetés, jó az edzõ,
csak a pénz kevés. A város
valóban a legnagyobb támoga-
tó, a létesítmények mellett kü-
lön költségvetéssel is támogat-
ja a csapatot.

– A létesítmény adott, a
csapat is megfelelõ, csak a
pénz hiányzik a jelenlegi állás
szerint. Tény, hogy a térség
meghatározó együttese a Zala-

Za-
laszentgrót

Ba-
racskai József

– S mit tesz az önkor-
mányzat, ha megnyeri a baj-
nokságot a Zalaszentgrót?

Méltóképpen képviselték Zalaszentgrótot

szentgrót. Az NB III-as szerep-
léshez azonban az önkormány-
zat nem tud kellõ támogatást
adni. Ehhez egy tõkeerõs szpon-
zor kell, hiszen a jelenlegi
helyzetben egy NB III-as csa-

pat költségvetése mintegy 30
millió forint. Ettõl függetlenül
szorítunk, hogy hasonló le-
gyen a tavaszi folytatás, mint
az õszi szereplés. Büszkék va-

Hungarikum

Hungarikum

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

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

Ekler Elemér

Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:

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:

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

gyunk erre a teljesítményre,
azt hiszem méltóképpen kép-
viselték a várost, Zalaszentgró-
tot, s a térséget is.

(e)
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A tizenhárom csapatos Za-
la-Somogy megyei bajnokság
õszi idényét a harmadik he-
lyen zárta a

nõi együttese. A
mérleg 9 gyõzelem, egy döntet-
len, 2 vereség, ezzel a mezõny
legeredményesebb zalai csapata.

A bajnokságot a
vezeti, második a , har-
madik – mint említettük – a
Zalaszentgrót, megelõzve a

.

Zalaszentgróti Ké-
zilabda Klub

Kadarkút
Csurgó

Za-
laegerszeget

Bronzérmes helyen telelnek

Álló sor (balról): Husz Ferenc, Korcsmáros Letícia, Dobiné Tóth Tímea, Bella Anett, Oláh
Katalin, Náczi Szilvia, Györkös Dóra, Szalai Szabina, Kocsis Erika. Térdelnek: Molnár Panna,
Molnár Jázmin, Bonyhárd Klaudia, Kövér Katalin, Horváth Krisztina, Süle Júlia, Császár Renáta.
A képrõl hiányoznak: Mester Anita, Lábodi Klaudia, Juhász Edina, Egyed Zsófia, Pendli Júlia,
Mazzag Albert (elnök).

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
december 21. péntek 8-16-ig

december 22. szombat 8-14-ig
december 23-26. vasárnaptól

szerdáig ZÁRVA
december 27-28. csütörtök-péntek 8-16-ig

december 29. szombat 8-14-ig
december 30-31. vasárnap - hétfõ ZÁRVA

január 1. kedd ZÁRVA
január 02-06. szerdától - vasárnapig

LELTÁR MIATT ZÁRVA!
január 7. hétfõ 8-16-ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy
csertölgy 23 000 Ft/rakat
akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Komplex nõgyógyászati
magánrendelés
Sümegcsehin!

Idõpontkérés:
06-20/512-70-35

Dr. Juhász Sándor

www.privatnogyogyasz.hu


