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2013 január elsejétõl ismét
vannak járások Magyarorszá-
gon. Zalában hat városban van
kirendeltség. 290 ezer lakosú
megyénk hat járásra oszlik. Ezek
közül a legnagyobb a

, ahol 104 ezren élnek, a
81 ezer, a

52 ezer, a 21 ezer, a
17 ezer, a

pedig 16 ezer fõt ölel fel.
– A jelölteknek és helyette-

seiknek jogszabály által elõírt
képzettségi feltételeknek kel-
lett megfelelni. Folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot a szóba
jöhetõ polgármesterekkel, jegy-
zõkkel. Hárman jogászok, ket-
ten államigazgatásban végez-

zalaeger-
szegi
nagykanizsai keszt-
helyi lenti
letenyei zalaszent-
gróti

A járások reneszánsza
tek és egy közülük szakmér-
nöki végzettségû – taglalta

kormánymegbízott a
zalai járások vezetõinek bemu-
tatásán.

A zalaszentgróti járást
vezeti, aki 1957-

ben született Sárváron. 1978-
ban végzett az Erdészeti és
Faipari Egyetemen földmérõ
üzemmérnökként, 1990-ben
pedig az Országos Munkavé-
delmi Képzõ és Továbbképzõ
Intézetnél szerzett munkavé-
delmi üzemmérnök képesí-
tést. 1978-tól a Budapesti Geo-
déziai és Térképészeti Válla-
latnál, majd 1981-tõl a Bács-
Kiskun Megyei Földhivatal fel-

Ri-
gó Csaba

Mol-
nár Szilárd

mérési csoportvezetõjeként és
fõelõadójaként dolgozott. 1986-
ban építésvezetõ lett a HMK
Duna-Tisza közi Meliorációs
Társaságnál, 1988-tól pedig fõ-
elõadóként dolgozott az Or-
szágos Munkavédelmi és Mun-
kaügyi Fõfelügyelõségen. 1991-
tõl mostani kinevezéséig a
Geomol Földmérõ és Ingatlan-
közvetítõ Bt. üzletvezetõje volt.
1997 óta a Magyar Mérnöki

Kamara, 2001-tõl pedig a ka-
mara Országos Minõsítõ Bi-
zottságának tagja.

A
tartozó települések: Batyk, Döb-
röce, Dötk, Kallósd, Kehida-
kustány, Kisgörbõ, Kisvásár-
hely, Mihályfa, Nagygörbõ,
Óhíd, Pakod, Sénye, Sümeg-
csehi, Szalapa, Tekenye, Türje,
Zalabér, Zalaszentgrót, Zala-
szentlászló, Zalavég.

zalaszentgróti járáshoz

A járási hivatal avatásán. Balról: Molnár Szilárd, Baracskai
József, Zalaszentgrót polgármestere, Manninger Jenõ, a me-
gyei közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, Vigh László országgyûlési
képviselõ.
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A 80-as években kiemelke-
dõ társadalmi, közmûvelõdési
élet jellemezte

községet. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a közös-
ségi élet méltó befogadására
1985-ben megépült a

építõmûvész által
tervezett szép faluház. A kultu-
rális központ programjai hosz-
szú éveken át sok helyit és
környékbelit vonzottak.

A politikai, gazdasági és
intézményi változások, a nehe-
zedõ körülmények bizony itt
sem kedveztek a település
kulturális életének. Egyértel-
mûvé vált, hogy lelkes civilek
kezdeményezésére van szük-
ség a faluban és a falubeliek-
ben szunnyadó készségek,

Zalaszentlász-
ló

Mako-
vecz Imre

Nevükben a lényeg
Bemutatjuk a Zalaszentlászlóért Egyesületet

energiák és az örökölt tudás
kibontakoztatásához. A mai
kor berendezkedésének és el-
várásainak megfelelõen az anya-
gi forrásokat nem központi
kiutalás, hanem pályázatok út-
ján lehet megszerezni. A kö-
zösség megmozgatását és a
kulturális pezsgés visszaállítá-
sát szolgáló külsõ támogatások
bevonására az egyesületi forma
látszott a legalkalmasabbnak.

A hosszú tervezés idõsza-
kát tettek követték és a múlt
nyár elején közel harminc ala-
pító taggal megalakult és be is
jegyeztetett a

.
E viszonylag rövid idõ alatt

sokféle módon igyekeztek szeb-
bé, tartalmasabbá tenni a

Zalaszentlászló-
ért Egyesületet

szentlászlóiak mindennapjait
és ünnepeit.

Az egyesület szeptember-
tõl tevékenykedõ elnökét,

és egyik alelnökét,

kértük meg az egyesület meg-
alakulásáról, eddigi mûködésé-
rõl és a terveikrõl szóló be-
szélgetésre. A két lelkes ember
szemmel láthatóan örömmel
beszél a maguk választotta
küldetésükrõl.

Zsuzsanna alapképzettsé-
gében pedagógus, két és fél
éve költözött családjával Buda-
pestrõl egy közeli majorba. Fél
év múlva már népdalkört ala-
kított, s mára kiváló minõsítést
ért el az együttes. Ezen túl az
önkormányzat havilapját, a „Fa-
lu hírmondóját” szerkeszti és
adja ki – társadalmi munkában.

– Az egyesület megalapítá-
sát jóideje szorgalmazta Lóránt
József, aki a község életének
régóta meghatározó szereplõ-
je és Algay Iván, elõzõ polgár-
mester – mutat az elõzmények-
re Zsuzsa. – Én, mint „messzi-
rõl jött ember” a külsõ szemlé-
lõ friss tekintetével mértem fel
a lehetõségeket és az általam
vezetett népdalkör tagjaival
együtt csatlakoztunk a kezde-
ményezéshez. Így a népdalkör
mûködtetése automatikusan
az egyesület szárnyai alá ke-
rült. Elsõdleges célunk a kö-
zösségteremtés volt. Ezt követ-
te a falu kulturális életének
felpezsdítése, hiszen települé-
sünk adottságai jók, csak ügye-
sen ki kell használni a helyi és
környezeti lehetõségeket.

Energiában ehhez nincs
hiány Zsuzsánál, hiszen a fiatal
nõ aktív sportoló volt egész
életében, korábban maratont
futott, s tavaly decemberben
800 km-t gyalogolt a legismer-
tebb spanyol zarándokhelyre.
Fizikai képességeihez illõ a
lelkesedése is.

Fatér Balázs elnök Keszt-
helyrõl költözött Szentlászlóra.
Programozóként tevékenyke-
dik, de korábban oktatói gya-
korlatot is szerzett. Felesége a
nemrég újraindított óvodában
a vezetõ óvónõ.

– Tagdíjat megállapított az
egyesület? – fordulok Fatér
Balázshoz, az elnökhöz.

– Igen. „Kemény”, havi 200
forintba kerül a tagoknak,
hogy dolgozhassanak a közért
– mosolyog. – Természetesen
nem ebbõl a bevételbõl finan-
szírozzuk a tevékenységünket,
hiszen ezek a befizetések talán
a könyvelési kiadásokat fede-
zik. Az önkormányzat anyagi-
lag is segíti a munkánkat. Te-
vékenységünket önkéntes ala-
pon és díjazás nélkül végez-
zük, az egyesület szolgáltatásai
ingyenesek.

Az elnök széleskörû isme-
reteit hasznosítja a köz érde-
kében. Tanfolyamot tart, gyógy-

Fa-
tér Balázst
Bakosné Szalai Zsuzsannát

növény termesztõi képesítésé-
re alapozott oktatási tervei pe-
dig már sokak érdeklõdését
felkeltették.

– Ha összejön a megfelelõ
létszám, egy erõsen gyakorla-
tias képzést akarok indítani,
ami a gyógynövények termesz-
tésével és gyûjtésével indulna,
késõbb azok feldolgozásával,
hasznosításával folytatódna.

Mint arról már hírt adtunk,
az egyesület révén OKJ-s
aranykalászos gazda tanfolyam
indult, a 22 tanuló áprilisban
vizsgázik.

Nem világrengetõ dolgokat
céloznak meg, csak az öntevé-
kenység erõsödését, a kiegé-
szítõ hasznos munkára, jöve-
delemre irányuló egyéni és kö-
zösségi tevõképesség növelé-
sét kívánják szolgálni.

Az elnök munkáját a veze-
tõség két további tagja

és
alelnök segíti. A veze-

tõség munkamegosztása kiala-
kulóban van, az élet igazítja az
aktuális feladatokhoz.

Tavaly óta a Zalaszentlász-
lóért Egyesület szervezte a
szüreti felvonulást, Mikulás- és
karácsonyi ünnepséget, a szü-
lõi munkaközösséggel készül-
nek a farsangra, tollfosztást,
nõnapi, anyák napi mûsort
terveznek, a húsvét elõtti hét-
végére tojásfestésre invitálják a
kicsiket.

Nívós fotókiállítást szeret-
nének a közönség elé tárni a
nemzetközileg elismert

munkáiból. Júniusban
kirándulnak

majd, ahol a történelmi látni-
valókon túl a levendula ültet-
vényt is behatóbban tanul-
mányozni fogják. Napjainkban
már – egyeztetési szinten –
foglalkoznak helyi borút ki-
alakításával.

Faluszépítõ akciójukat a
környékbeli keresztek, szob-
rok állapotfelmérésével, illetve
helyreállításával, felújításával
kívánják kezdeni és még szám-
talan ötletük van a minél
szebb, kellemesebb és fõként
élhetõbb környezet kialakí-
tásához.

Az egyesület tevékenységé-
nek minél szélesebb körû tá-
mogatását is szeretnék elérni.
A különféle programokba egy-
aránt be akarják vonni a ta-
pasztalt idõsebbeket, a mozgé-
kony fiatalságot éppúgy, mint
a tõsgyökeres szentlászlóiakat,
továbbá a községbe települt
magyarországi és külföldi (fran-
cia gyökerû, valamint német-
ajkú stb.) lakosokat, akik egy
része már ma is tagja az ön-
kéntes szervezetnek. Az embe-
rek sokoldalú együttmûködése
és összefogása ugyanis az itt
élõk mindennapjait, a falukö-
zösség életét, a község vonzá-
sát képes színesíteni.

, Tóth
Imréné Ágh Marika Kis
József

Lóránt
Attila
Pannonhalmára

B.É.

Az egyesület szervezte a szüreti felvonulást is.
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Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

Kehidakustány

Lázár István
– Polgármester úr, miképp

foglalná össze a 2012. évet?

2012. évét
eredményesnek, a 2013. évet
sûrû, szintén dolgos idõszak-
nak várja a település polgár-
mestere, .

– A 2012. év jelentõs válto-
zásokat hozott mind Magyaror-
szág, mind Kehidakustány
mindennapjaiban. Elkezdõdött
egy új, az eddigiekhez képest
merõben más szabályzó és
közigazgatási rendszer kialakí-
tása. Egy ilyen nagy volumenû
rendszer átalakítása nem megy
gyorsan és fájdalommentesen
sem. Ez utóbbit a saját bõrün-
kön éreztük. Új formában je-
lent meg a közmunka prog-
ram, melynek keretében Kehi-
dakustány - Zalaszentgrót után
– a térségben a második leg-
nagyobb foglalkoztató és a
második legnagyobb keretösz-
szeget elnyert pályázó lehetett.
Az elnyert pénzbõl, ami köz-
pontilag írta elõ, hogy mire és
hogyan használható fel, elké-
szülhetett a kehidai temetõ be-
kerítése, vízelvezetõ árkok tisz-
títása, illetve komoly géppark -
bõvítést hajtottunk végre. Itt a
közmunkával kapcsolatban egy
fontos dolgot kell kiemelnem.
A szabályzók egyértelmûek: a
munkaügyi hivataltól kapott
lista alapján mindenkinek fel-
ajánlottuk a foglalkoztatást. Ha
az érintett nem fogadta el, ak-
kor a sorban következõ lépett
a helyére. Amennyiben elfo-
gadta, de nem tartotta be a
munkavégzésre vonatkozó sza-
bályokat, úgy szintén megszûnt
a munkaviszony és jött a követke-
zõ ember. Egyszóval a közmun-
ka program nem csak a helyi
önkormányzat szabályzatai sze-
rint mûködik. Mindezek ellené-
re átlagosan 42 embernek tud-
tunk munkát és fizetést adni.

Évértékelés Kehidakustányban
Beszélgetés Lázár István polgármesterrel

Áder János köztársasági elnök (középen),
Nógrádi László, a Deák Kúria Közalapít-
vány elnöke (balra) és Lázár István, Kehi-
dakustány polgármestere (jobbra).

Polgármesterek a megállapodás aláírása után. A közös önkor-
mányzati hivatal kialakítása Kehidakustány, Kallósd, Pakod és
Dötk községek közremûködésével.

– Melyek voltak
azok az események
melyeket fontosnak
tart kiemelni?

– A múlt évben
egyértelmûen Áder
János köztársasági
elnök látogatását és
a vele folytatott meg-
beszélést emelném
ki. E látogatás nem
csak az elnök úr
személye miatt volt
jelentõs. A megbe-
szélésen elhangzott
témák között egy
régóta, a köznyelv-
ben „jogász akadé-
mia” néven ismert
projekt is új lendü-
letet kapott. Jelen-
leg is folynak a tár-
gyalások ennek meg-
valósulásának tech-
nikai részleteirõl. A
település társadal-
mi szervezõdései-
rõl és az általuk
megvalósított ren-
dezvényeirõl is kedvezõen tu-
dok nyilatkozni. A település
életének legfõbb mozgatói
õk. A legaktívabbak a „Hagyo-

mányõrzõ mozgalom” és a
Kehidakustányi Turisztikai Egye-
sület és TDM Szervezet, de az
iskolai és óvodai közös-

ségek is kivették részüket a
munkából.

– Az elsõ és legfontosabb,
hogy az új szabályzóknak meg-
felelve továbbra is van önkor-
mányzati hivatalunk. A Kehida-
kustány, Kallósd, Pakod és
Dötk községek önkormányza-
tai 2013. január 1-jével meg-
alakították a Kehidakustányi
Közös Önkormányzati Hiva-
talt, kehidakustányi székhely-
lyel, a hivatalon belül pedig
állandó kirendeltségként fog
mûködni a pakodi hivatal. A
négy település teljes partner-
ségben és a jogszabályok adta
lehetõségek szerint továbbra is
önállóan, a helyi lakosság ér-
dekeit szolgálva tud mûködni.
Szeretném elmondani, hogy a
tárgyalási szakaszban is mind-
végig a másik 3 település pol-
gármesterei és képviselõ-tes-
tületei is megértették, hogy
csak együtt és partnerségben
maradhatunk meg. Sajnos a
környezetünkben voltak olyan
településvezetõk – testületek-
kel együtt –, akik nem hittek
ebben. Sajnos ott a lakosság
járt a legrosszabbul. Terveink
természetesen vannak. Folyta-
tódik a közmunkaprogram.
Eszközfejlesztés is szerepel az
idei év terveiben. Folyamatban
levõ pályázatainkat szeretnénk
lezárni, és a lehetõségek sze-
rint újakat indítani. Az idei
évtõl azt várom még, hogy töb-
bet tudunk saját közösségünk
dolgaival foglalkozni. Itt elsõ-
sorban a közösségi rendez-
vényekre gondolok, amelye-
ken, mint korábban említet-
tem, sokan és jól végzik mun-
kájukat.

– Mit tart a legfontosabb-
nak az év elején, milyen ter-
vekkel vágnak neki az új
évnek?

T.K.
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A gyakorlatban is bizonyí-
tott máris a
utcai, elfolyó termálvízzel fû-
tött lépcsõsor: az elmúlt napok
erõsen havas idõjárásában mil-
liméternyi hó sem fedte a
lépcsõsor burkolatát, mi több:
a mínusz egy fokos hõmér-
sékletben a lépcsõ felszínén
plusz tíz fokot lehetett mérni.

Az önkormányzat által saját
erõbõl felújíttatott, elfolyó ter-
málvízzel fûtött lépcsõsort

polgármester ün-
nepélyes keretek között adta át.

A hatvan méter hosszúságú
lépcsõsor burkolata hazai, süt-
tõi mészkõbõl készült, a fej-
lesztés keretében új utcabúto-

Hévízen Park

Papp Gábor

A gyakorlatban is bizonyított
rok készültek, a közvilágítást
energiatakarékos, ledes fény-
forrásokkal oldották meg. A
lépcsõk mellett rámpa is épült,
mely elsõsorban a bõrönddel
közlekedõk helyzetét könnyí-
ti meg.

A komoly szintkülönbsé-
gek miatt az akadálymentesí-
tést nem lehetett megoldani,
így a babakocsikkal vagy kere-
kes székkel közlekedõk a lép-
csõ melletti szerpentinjárdát
használhatják.

Az avatáson a polgármester
elmondta: a fejlesztés már na-
gyon idõszerû volt, és a ter-
vekben szerepel a másik lép-
csõsor felújítása is.

Hómentes a lépcsõsor…

Az városrész fej-
lesztésére 448 millió forintot
nyert pályázaton . A Ko-
rok és Borok elnevezésû séta-
út kialakítására 100 százalékos
vissza nem térítendõ támoga-
tást kapott az önkormányzat.

, a
elnöke a

fejlesztéssel kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatón kiemel-
te: a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Operatív Program bala-
toni üdülõkörzetre vonatkozó
pályázatán Zala megyében 2,6
milliárd forintot nyertek el
projektek. A hévízi tematikus
sétaút kialakítására ebbõl 448
millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást ítéltek meg.
Jól elõkészítettnek, helyi és
regionális turisztika szempont-
jából is jelentõsnek nevezte az
induló beruházást.

, Hévíz polgár-
mestere elmondta: fõ cél a
mûemlékek megóvása, a törté-
nelmi látványosságok infrast-
rukturális fejlesztése. Mindeze-
ket a gasztroturizmussal kap-
csolják össze.

Hévíz Egregy városrésze
rendkívül kedvezõ táji adott-

egregyi

Hévíz

Manninger Jenõ Zala
Megyei Közgyûlés

Papp Gábor

Manninger Jenõ (középen) szerint a regionális turisztika szem-
pontjából is jelentõs a beruházás.

Félmilliárdot költhetnek Egregy fejlesztésére

ságokkal, egyedülálló panorá-
mával rendelkezik és számos
magas minõséget képviselõ
vendéglátó egységnek – fõ-
ként borászatoknak – szolgál
helyszínéül. A városrész vi-
szonylag távol esik a Hévízi-tó
körüli frekventált területtõl,
így mindezidáig kis mérték-
ben részesült a város látoga-
tóforgalmából – jelezte a pol-
gármester, majd köszönetet
mondott a megyegyûlés elnö-

kének a pályázat elbírálásá-
ban nyújtott hatékony támo-
gatásáért.

alpolgár-
mester a tájékoztatón elmond-
ta: az eddigi egypólusú – a
gyógytóra épülõ – turisztikai

Kepli József János

kínálat a fejlesztés által ki-
bõvül.

A tematikus séta kiinduló-
pontja a részben feltárt rom,
végpontja pedig egy Árpád-
kori templom, kronologikusan
a római kortól a kereszténység,
magyarság megjelenéséig.

Cél, hogy az egregyi város-
részében fellelhetõ mûemléki
és történelmi látványosságokat
és gasztro-kulturális attrakció-
kat felfûzzék egy korokon át-
ívelõ tematikus sétaútvonal ke-
retében, attraktív és infrastruk-
turális elemek összekapcsolásá-
val. A beruházás során rendez-
vényteret, kiállítótermet, múzeu-
mot, fûszerkertet, játszóteret
építenek, ezekhez kapcsolód-
va buszvárót, parkolókat, illem-
helyeket és kerékpáros pihe-
nõhelyet alakítanak ki. Felújít-
ják a római katona sírját is.

A munkálatok tavasszal
kezdõdnek, a befejezést õszre
tervezik.
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A téli ZalaszentgrótA téli Zalaszentgrót

A most hivatalban lévõ
önkormányzat által meghono-
sított szokásoknak megfele-
lõen az év utolsó hónapjában
ismét két kellemes, közösségi
esemény színesítette a kará-
csonyi és év végi ünnepkört

.
December 15-én immár

harmadik alkalommal állófoga-
dáson találkoztak a polgárok-
kal az önkormányzat és kör-
jegyzõség dolgozói. Ekkor mu-
tatták be a lakosoknak az élet-
nagyságú bábokkal felépített
betlehemet, melyet ünnepé-
lyes keretek között áldott meg
a község apátplébánosa,

. polgár-
mester köszöntötte a falubelie-
ket. A beszéd fõbb gondolatai
a következõk voltak:

„Ádvent a várakozás meg-
szentelése. Gyermekkorunk-
ban vágyakoztunk arra, ami
biztosan megjött. Télen az el-
sõ hóesésre. És várakozásunk
ettõl semmivel se volt kisebb.
Ellenkezõleg: Nincs nagyobb
kaland, mint haza érkezni, ha-
za találni, beteljesíteni, felfe-
dezni azt, ami a miénk. És
nincs gyengédebb és jogosabb
birtoklás sem, mint szeret-
nünk azt, akit szeretünk, és aki
szeret minket. Csak a szeretet-
ben, csak az ismerõsben szü-
lethet valódi meglepetés. Vége-
érhetetlenül várakozunk és meg-

Türjén

Dávid
atya Mlinárik László

Türjei ünnepnapok

érkezünk. Szakadatlanul uta-
zunk, és szakadatlanul haza is
találunk. Így lesz a karácsony
a szeretet, az advent a vára-
kozás megszentelése.”

Utána Dávid atya szólt a
hívekhez és az egybegyûltek-
hez – megszentelve a betlehe-
met. Mint a korábbiakban,
most is kecske és birka emlé-
keztettek a bibliai istállóra. A
karácsonyi ünnepvárás szelle-
mében a helyi

diákjai adtak mûsort. Ka-
rácsonyi énekekkel és pász-
torjáték bemutatásával tették
hangulatossá az estét.

Igen sikeres kezdeménye-
zésnek bizonyultak az ünnep-
re készített „Advent Türje
2012” felirattal díszített és

népmûvész szig-
nójával hitelesített cserép csé-
szék. Tudvalévõ, hogy a helyi
fazekas szakkör évrõl évre
mindig magasabb színvonalú
alkotásokkal örvendezteti meg
a közönséget. Az amatõr kép-
zõmûvészeti csoport által ké-
szített 100 darab ivóedény
gyorsan gazdára talált. A for-
ralt bor kortyolgatásához is
azonnal felhasználható ízléses
darabokból még utánrendelés-
re is sor került. A süteménye-
ket a körjegyzõség dolgozói
mellett civil szervezetek, egyéb
támogatók ajánlották fel. A for-
ralt bor alapanyaga a „Hegy-

általános is-
kola

Stekli Ilona

király” és két másik támogató
pincéjébõl származott.

Jó két héttel késõbb, szil-
veszter sötétbe burkolózó es-
téjén 5 órakor év végi hálaadó
szentmisére siettek a hívõk.
Ezt követõen az iskola aulá-
jában gyülekeztek az emberek
egy pezsgõs koccintásra.

– Kérem, ne csak szemlélõi
legyenek a település alakulásá-
nak, hanem résztvevõi, sõt ré-
szesei is. A magam részérõl ez
a legnagyobb újévi kívánsá-
gom, amit 2013-tól várok – je-
lentette ki a polgármester új-
évi köszöntõjében. S mielõtt a
poharakba töltötték a gyön-
gyözõ italt, egy emlékezetes
mozzanattal teljesedett ki az
ünnepi este. Az önkormányzat
– élve egy testületi rendeleté-
ben szabályozott lehetõséggel
– 11 nyugdíjast részesített ki-

tüntetésben. Települési Emlék-
érmet és oklevelet kaptak azok
a még köztünk élõ, egykori
közalkalmazottak, akik aktív
korukban az ifjúság nevelésé-
ben közvetlen, személyes mun-
kájukkal kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak.

Türje Települési Emlékér-
met és oklevelet kaptak:

A közelmúltban felújított
intézmény auláját megtöltõ tö-
meg élénk beszélgetéssel, jó
kívánságokkal, koccingatással
töltötte el a mintegy kétórás
programot.

Ba-
lázs Istvánné, Czimbalek Ti-
borné, Gömbös Dánielné,
Hosszú Ernõné, Hörcsöki Vil-
ma, Hujber Lászlóné, Kerekes
Györgyné, Kerekes György,
Lánczkyné Kemény Erzsébet,
Molnár Béláné, Szeiler Fe-
rencné.

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.

Méltóságteljes volt az advent Türjén.

Települési Emlékérmet kaptak.
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A zalavégi
történész javaslatára
is – egy nappal késõbb, mint
Zalavégen – megemlékeztek a
70 évvel ezelõtti

batyki hõsi halottairól.
Január 13-án, vasárnap, a

templomban a szentmise vé-
gén ol-
vasta fel Ruzsa Károly szavait:

„A mai napon emlékezünk
a 2. magyar hadsereg doni ka-
tasztrófájának 70. évfordulójá-
ra. A Don-kanyarban vívott har-
cok a magyar hadtörténet leg-
szomorúbb fejezetéhez tartoz-
nak. A szovjet áttörés során a
magyar hadsereg mintegy 100
ezer fõs veszteséget szenve-
dett, akik között több batyki
születésû katona is volt!

A 2. magyar hadsereget
1942-ben küldték ki a keleti
frontra, hogy segítsék a német
hadsereg Sztálingrád és a kau-
kázusi olajmezõk elleni táma-
dását. A kora tavaszi tömeges
bevonuláskor a községben
egyszerre közel 20-an kapták
meg a nagykanizsai, zalaeger-
szegi és csáktornyai alakula-
tokhoz szóló behívót. Ezek a
SAS behívók többségében olyan
fiataloknak szóltak, akik már
letöltötték a tényleges katona-
idejüket, közülük sokan csalá-

Ruzsa Károly
Batykon

doni kataszt-
rófa

Csiszárné Egyed Aliz

A batyki áldozatokra emlékeztek

dot is alapítottak. Tartalékos
katonaként szolgálva közülük
többen részt vettek a Felvidék,
Kárpátalja, Erdély és a Délvi-
dék visszafoglalásában. A leg-
több behívóparancs március
14-re szólt, azt azonban akkor
még kevesen sejtették, hogy
nem a beígért néhány hónap
frontszolgálatról lesz majd szó,
és hogy milyen sokan sohasem
látják újból szeretteiket.

A feltöltött és kiképzésen
átesett 9. könnyûhadosztály za-
lai csapatait vonatokkal szállí-
tották ki a keleti frontra. Ki-
lenc napig tartott, míg megér-
keztek Orelbe. Kivagonírozás
után egy hétig pihenõt kaptak,
majd pedig bevetették õket a
fronton. A támadás 1942. jú-
lius 14-én kezdõdött. Két hét
folyamatos harc után értek a
Donhoz, ahol felváltották az
ott lévõ német alakulatokat. A
zalai csapatok a Don-kanyar
északi részén, Gremjacsje kör-
nyékén foglaltak állást, egy vi-
szonylag jól védhetõ lejtõs fo-
lyóparton. Bal szárnyukon a
német hadsereg állásai voltak,
jobb szárnyukon a 2. magyar
hadsereg többi része ásta be
magát védelembe.

A visszaemlékezések sze-
rint a különbözõ alakulatoknál

szolgáló falubeli katonák meg-
meg látogatták egymást a fél
évig viszonylagos nyugalom-
mal eltelt idõ alatt. 1942 õszén
a magyar hadvezetés a lehar-
colt alakulatok felváltásáról
döntött, ezért újabb katonák
érkeztek a Don-kanyarba, hogy
felváltsák a harcolók egy ré-
szét, fõként a korábbi harcok-
ban megtizedelõdött zalai ala-
kulatok várták a hazatérést. A
váltással elfoglalt, fáradt, átfa-
gyott magyar hadsereget érte a
megsemmisítõ erejû szovjet tá-
madás 1943. január 12-én reg-
gel. Az urivi hídfõbõl harc-
kocsikkal kitörõ szovjet csapa-
tok áttörték a frontot, mélyen
elõrenyomulva a magyarok vé-
delmi sávjában. A - 42 fokos
hidegben a fegyverek befagy-
tak, alig volt érdemi ellenállás,
hiába adták ki a parancsot,
hogy az utolsó emberig, az
utolsó töltényig ki kell tartani.

A zalai alakulatok egy job-
ban védhetõ frontszakaszon,
az áttöréstõl északra voltak
védõállásban, így õk még közel
két hétig kitartottak, de már
német parancsnokság alatt. El-
lenük csak január 24-én indí-
tottak erõs támadást a szov-
jetek. A magyarok mellett védõ
német alakulatok már aznap
megkezdték a visszavonulást,
az õ hátukat fedezve egészen
január 28-ig állásaikban marad-
tak a magyar katonák. Ekkor
kezdték meg küzdelmes visz-
szavonulásukat, ami katasztró-
fával végzõdött. Két hétig éle-
lem és lõszer utánpótlás nél-
kül küzdöttek a fagyban és hó-
fúvásban, többször szovjet be-
kerítésbõl törtek ki. A vég-
telen, fagyos hómezõkön folyt
a visszavonulás, mert a néme-
tek mindig hátvédként hasz-
nálták a magyar alakulatokat,
az utakon pedig nem enged-
ték számukra a menetelést. Az
egyik megmenekült visszaem-
lékezõ szerint »a visszavonulás
alatt az oroszok mindig a
nyomunkban voltak. Ha egy
kis idõre megálltunk, azok
sem jöttek közelebb. Biztosan

tudták, hogy a 2. Magyar
Hadsereg már meg van verve,
még foglyot sem szívesen ej-
tettek, hagyták, hogy menekül-
jünk abban a rettenetes hideg
télben.«

Ennek a visszavonulásnak
lettek többségében áldozatai
azok a batyki katonák, akikrõl
most megemlékezünk. A hiá-
nyos ismereteink szerint biz-
tosra vehetõ, hogy a batyki
világháborús áldozatok közül

és
halt meg a

Donnál. A többség nem a har-
cokban esett el, hanem az éh-
ségtõl és a hidegtõl legyengült,
majd leült a hóba pihenni és
többé nem volt ereje tovább
menni… Ezért jó néhány ka-
tonáról ma sem tudunk sem-
mit, eltûntek! Néhány haza-
térõ batyki találkozott falube-
liekkel a menekülés során, így
õk hoztak hírt a végleg ott
veszett földijeikrõl.

Az életben maradottak és
hazatértek a mérhetetlen szen-
vedésért »

.« Fokozottan érvényes
ez az elesett, megfagyott vagy
fogságba esett katonákra. A
háború alatt a vereség fájó volta
miatt idegenkedett a hatalom
a megemlékezésektõl, a hábo-
rú után az új vezetõk pedig
bûnösöket láttak a Don-kanyar
harcainak áldozataiban, ezért
szinte napjainkig tabutéma a
2. magyar hadsereg katasztró-
fája. Az idén, a 70. évfordulón
emlékezzünk méltón az áldo-
zatokra! Emlékezzünk azokra,
akikre nyilvánosan talán soha
nem emlékeztek az elmúlt 70
év során! Egy néma fõhajtás jár
azonban minden áldozatnak,
aki a világháború frontjain éle-
tét vesztette a harcok során!”

A szertartás és a felolvasás
után a batykiak a hõsi emlék-
mûhöz vonultak, ahol a kora-
beli katonaruhába öltözött

elhelyezte a
koszorút, majd az összegyûltek
elénekelték a Himnuszt és a
Szózatot.

Finta Lajos, Káldi József, Kol-
ler Ferenc, Kovács Ferenc
Németh Kálmán

még egy jó szót sem
kaptak

Wölfinger Lajos

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Megkoszorúzták a hõsi emlékmûvet.

Ruzsa Károly megemlékezését Csiszárné Egyed Aliz olvasta fel.
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Mozgalmas hónapot éltek
meg ismét a lakosok.
December 14-én a lakossági fó-
rum után elkezdõdött a szenny-
víztársulat szervezése, amely
január 11-én megalakult. A
lakossági hozzáállást jól pél-
dázza a 70% feletti belépési
arány. A társulat vezetése a
résztvevõ települések lakói kö-
zül került ki, képviselve a

települések közös ér-
dekét. December 19-én a köz-
meghallgatáson az aktuális té-
mák mellett a falu további mû-
ködésérõl is véleményt nyilvá-
nítottak a jelenlévõk. Az el-
múlt évek tapasztalatai alapján
továbbra is

sze-
retnénk intézni ügyeinket. Bí-
zunk benne, hogy a kilátások
javulnak és az együttmûködés
a jövõben is zavartalan lesz.

Az ünnepek hangulata az
adventi vasárnap délutánok
gyertyagyújtásaival költözött

tekenyei

Zalakoppány-Zalaszentgrót-
Tekenye

Zalaszentgrót Pol-
gármesteri Hivatalával

Õrzik a hagyományokat
Mozgalmas hetek Tekenyén

be a faluba. Az ünnepvárás
meghitt hangulatát „forraltbo-
ros”, múltidézõ beszélgetések-
kel emeltük közösségi élmény-
nyé. A 12-15 éves fiatalok is
megmozdultak
hívó szavára és a hagyományõr-
zés folytatódott a Luca-napi
kotyolással december 13-án.
Mindenhol szívesen fogadták
õket, szalmára térdelve mond-
ták el csúfolkodó, köszöntõ
mondókáikat, a kotyolás után
pedig aszalt gyümölcsöket,
csokit kaptak. A falu polgárait
nagyon meglepték, hiszen 40-
50 éve nem ápolta Tekenye ezt
a fajta hagyományt. A mondó-
kák szövegét az idõsektõl, töb-
bek között Julcsi mamájától,

nénitõl tanulták.
A Mikulás-várás kedves han-

gulatot varázsolt
udvarában az idén is. Az ün-
nepi díszbe öltözött betlehem
körül a mondókákért, verse-
kért ismét ajándékot hozott a
nagyszakállú.

Laposa Julcsi

Marianna

Didi&Nati

Karácsony szenteste a
templomban a pásztorjátékkal
örvendeztették meg a gyere-
kek a jelenlévõket.

tanárnõ vezetésével a
kicsik a nagyobbakkal együtt
ügyesen boldogultak a szöveg-
gel, az énekkel, a mozgással,
így a mûsor nagyon színvo-
nalasra sikerült.

A karácsonyi békés, csen-
des hangulatot a kifordított
bundába öltözött regölõk csör-
tetése szakította meg, amikor a
láncos botjukkal, köcsögdudá-
jukkal megérkeztek és házról
házra járva bõséget és bol-
dogságot kívántak. Julcsi szor-
galma ismét remek eredmény-
nyel járt!

Hajnalig tartó mulatsággal
búcsúztattuk el az óévet a kul-

Dézsenyi
Melinda

túrotthonban. Zenés rendez-
vényünket az éjféli tûzijáték
és tombolasorsolás tette izgal-
massá.

A hagyományõrzés az újév
elsõ vasárnapján, Vízkereszt-
kor a Három-királyok köszön-
tésével folytatódott, amikor is
a fénylõ csillag mutatta az utat,
lezárva az ünnepeket és a
jókívánságokkal kezdetét vette
a farsang.

Január 11-én délután az
idõseket a helyben termelt és
savanyított répából készült
étellel vártuk az idõsek klubja
rendezvényére. A

vezetésével a sült ré-
pa mellé finom piskótatekercs
volt a desszert. , magyar
királyné 175. születési évfordu-
lójára emlékezve tartottunk
filmvetítéssel összekötött klub-
délutánt a falu nyugdíjas korú
érdeklõdõinek az ötletgazda,

kezdeményezé-
sére. Közkívánatra rendszere-

Farkasné
Gyöngyi

Sissi

Szalai Csaba

sítjük az idõsek mozgósítását,
és minden hónap második
csütörtökén tervezzük megtar-
tani az idõsek klubja össze-
jöveteleit. A következõ alka-
lommal a híres színész, ko-
mikus, , „La-
tyi” alakját idézzük fel, aki a
60-as években fellépett kultúr-
otthonunk színpadán.

A farsangi ünnepséget az

bálja teszi hangulatossá
február 9-én, amelyre reméljük
idén is megmozdul, és együtt
szórakozik a falu lakos-sága.
Adószámunk 18967755-1-20,
amelyre a személyi jövedelem-
adó 1%-át köszönettel fogadjuk
a 2013. évben is.

Az idõjárás okozta kihívás
reméljük nem akadályozza
mindennapi életvitelünket,
mindenki kiveszi a részét a hó
eltakarításából, így útjaink jár-
hatóak.

Latabár Kálmán

Összefogás Tekenye Alapít-
vány

-s-

Megvendégelték az idõseket.

Házról házra jártak a regölõk.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

házhoz szállítással

eladók: 700 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p
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II. évfolyam 2012. júliusJól sikerült a közigazgatás za-

lai átalakítása, lényegesen köny-
nyebb lett az önkormányzatok
helyzete az állam adósságátvál-
lalási intézkedése után – mond-
ta , a

újévi fogadásán.
Manninger Jenõ Zalai Me-

gyei Közgyûlés

A zalai jövõkép

A megyei közgyûlés elnöke
szerint a zalai fejlesztési terv
alapja a program,
ami a gyógy- és egészség-
turizmusra, az iparra, az ag-
rárfejlesztésre és a logiszti-
kára épül.

„Zöld Zala”

Manninger Jenõ újévi köszöntõje.

Advent harmadik vasárnap-
ján gyûltek össze
szépkorú és frissnyugdíjas
lakói, hogy eleget tegyenek az
önkormányzati képviselõ-tes-
tület és polgár-
mester kedves meghívásának.

A vasárnapi ebéd után nem
sokkal, a késést biztosan elke-
rülendõ, itt is ott is a kézmû-
ves ház felé igyekvõ asszo-
nyok, komótosan ballagó fér-
fiak és körülöttük vidáman csi-
vitelõ gyermekek haladtak kis
csoportokban. Odabent – az
illõ fogadtatás után – terített
asztalok várták az érkezõket. A

Sümegcsehi

Farkas Zsolt

Karácsonyváró nyugdíjasok napja Sümegcsehiben

gyermeknép a szerepléshez
készülõdött, a megfáradt em-
berek pedig beszélgetve tele-
pedtek le – elõször a terem
végében, a világló karácsonyfá-
nál, majd egyre közelebb a
színpadhoz.

A
alsó tagozatosainak ver-

ses karácsonyi ünnepváró össze-
állításával kezdõdött a prog-
ram. pedagógus
ünneplõbe öltözött tanítványai
a mondandójuk mellett igen
kifejezõ mozdulatokkal is jelle-
mezték szerepüket, hogy ki a
törpe fenyõ, ki a sudár, de el-

Fazekas József Általános
Iskola

Szalai Ilona

utasító fa és melyikük az ág-
rólszakadt, szegény kismadár.

harma-
dikos kislány karácsonyi dalo-
kat csalt elõ hegedûjébõl,
majd következett az est leg-
kiemelkedõbb produkciója, a
„Buckó és az elfeledett kincs”
c. iskolai színmû, amit

tanított
be. A közönség igazi érdeklõ-
déssel figyelte a 6-8. osztályos
gyerekek meglepõen érett já-
tékát. Csak elismerés illeti azt
a drámapedagógiai munkát,
ami ilyen jó teljesítményre
késztette a helyi általános is-
kola növendékeit. A szereplõk
kiválasztása, a hosszú szövegek
betanítása, valamint a mesejá-
ték napjainkra utaló elõadás-
módja is átlagon felül sikeres-
nek bizonyult. A lelkes taps
megérdemelt volt.

A fiatalok mûsora után
Farkas Zsolt polgármester kö-

Hertelendi Jázmin

Szana-
tiné Schóbert Erzsébet

szöntötte a község szépkorú
lakóit. Beszédében a karácso-
nyi ünnepkör tartalmát és ci-
vilizációs jelentõségét emelte
ki, s

címû versébõl idézett rész-
leteket. A kellemes hangulatot
tovább emelte a helyi

rövid fellépése. A dalárda a
már megszokott, jó hangzással
adta elõ a zömében új stílusú,
vidám népdalokból álló mûsorát.

A bemutatott programok
befejezéseként, a nyugdíjas
klub négy tagja kántálva idézte
fel a több száz éves hagyomány-
ra visszatekintõ, „Szálláske-
resõ Szûz Mária” karácsonyi
népszokás egy rövid részletét.
Mint , a klub
vezetõje elmesélte, kislány ko-
rában még elevenen élt a
vallásos szerepjáték több for-
mája. Õ már gyerekként is
részt vett ebben a – szokásnak
megfelelõen – Szenteste elõtt
15 nappal kezdõdõ vallásos
ihletésû házról-házra járásban.
Minden este más, más portára
kopogtattak be, ahol a háziak-
kal egy órás közös imádkozás-
sal készültek a karácsonyra. S
az is kiderült, hogy a hagyo-
mány újra él, hiszen még azon
az estén is indultak egy falu-
belihez a Szent család száz év-
nél is „öregebb” képével.

Az est további részében a
szép számmal megjelent lako-
sokat harmoni-
ka muzsikával szórakoztatta.

A közös vacsora elfogyasz-
tása után oldott beszélgetéssel,
nótázással telt az idõ.

Babits Mihály Karácsonyi
ének

népdal-
kör

Nagy Sándorné

Horváth Attila

(bé)

Farkas Zsolt köszöntötte a sümegcsehieket.
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Az Osztrák-Magyar Corvinus Kreis vezetõsége, az ülõ sorban
középen Stefan Franye elnök, jobbra Szalay Csaba fõtitkár.

A és
egyaránt ismert

szervezõdés huszonöt évvel
ezelõtt született .

A kezdeményezõ
kihasználva a lehetõsé-

get, hogy 1987-ben már „nyu-
gati országból” is lehetett part-
ner-települést választani, fo-
gott a szervezéshez. A kisze-
melt település

volt, ez a
történelmi osztrák város alapí-
tásától kezdve sok szállal kö-
tõdik a magyar történelemhez
és Sopronhoz. Névadónak Má-
tyás királynak, az Ausztriában
is tisztelt és elismert ural-
kodónak latinos családnevét, a
„Corvinus”-t választotta. Az el-
képzelése szerint két oldalról
felépülõ, közös munkaterv sze-
rint tevékenykedõ szervezet
létrehozásához sikerült meg-
nyernie a hazánkat jól ismerõ,
Bécsújhelyen élõ

t, aki hasonló lelkesedés-
sel fogott a szervezéshez.

Céljuk a családi, a gazdasá-
gi, a kulturális és sport kap-
csolatokon keresztül erõsíteni
a két város, a két ország kap-
csolatát, gyengíteni és lebonta-
ni a szellemi és fizikai hatá-
rokat. Késõbb az osztrák ta-
pasztalatok átadásával segíteni
Magyarország EU-s csatlakozását.

1987 decemberében Sop-
ronban megalakult a magyar-
osztrák Corvinus Kör, majd '88.
márciusában Bécsújhelyen az
osztrák-magyar Corvinus Kreis.

A maga korában újdonság-
nak számító körökhöz sorra

Magyarországon
Ausztriában

Sopronban
Szalay

Csaba

Bécsújhely
(Wiener Neustadt)

Stefan Fra-
nye-

A Corvinus Szervezet negyed százada

Fõzni jó!

Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz se-
gítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem ta-
lálkoztam Csillával. Elmesél-
te tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni ottho-
nát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldön-
tendõ kérdéssel és megol-
dandó problémával lett gaz-
dagabb. Hogyan tudja a leg-
praktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek le-
gyen helye? Hova tudja el-
rakni a ruhaszárítót, a vasa-
lódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek búto-
rok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorrak-
tárra hasonlítson. A konyhá-
ban hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mi-
tõl fog igazán jól kinézni az
otthona? Hogyan tudja
mindezt kihozni annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyé-
niségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle is-
merõsei. Csilla megoldás-
ként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …

Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az ott-
honom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.

Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutat-
juk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Na, itt telt be a pohár…

mxm lakberendezés rovata

csatlakoztak ausztriai és ma-
gyar települések (számuk a
'90-es évek végén hazánkban
20, Ausztriában 12 volt). Az
elsõk között volt Zala megye
akkori hét városa, köztük

és tar-
tománnyal egy idõben

. Nagyon sokat tett a
Corvinus körökért

korábbi egerszegi tanács-
elnök, aki megszervezte az
osztrák vezetõség zalai látoga-
tását a tiszteletbeli fõtitkárral,
Szalay Csabával

Az elnökséget Szentgróton
fogadó polgár-
mester, miután megismerke-
dett a Corvinus Kreis tevé-
kenységével, felajánlotta a fõ-
titkárnak, hogy segítse külföl-
di kapcsolataival a várost.
1998-ban Szalay Csaba kistér-
ségi menedzserként Zalaszent-
grótra költözött, ez idõtõl az
osztrák szervezet magyarorszá-
gi központja Szentgrót lett.

Az elmúlt negyed század-
ban végzett összes tevékenysé-

Zala-
szentgrót Alsó-Ausztria

Zala
megye

Kustos La-
jos,

.

Császár József

get nem lehet ilyen szûk ter-
jedelemben felsorolni, csak a
Zalaszentgrótot érintõ néhá-
nyat említem: „Corvinus Clas-
sic” nemzetközi veteránautós
túra, közös nyelvi táborok ma-
gyar és osztrák diákoknak, az
iskolások közlekedésbiztonsá-
gi képzéséhez 30 kerékpár
ajándékozása, használt búto-
rok az óvodának, ruhaszál-
lítmány rászorulóknak, mel-
lény a fúvószenekar tagjainak,
közlekedési tükrök a balesetve-
szélyes keresztezõdésekhez, a
Koncz D. Iskola és a Gloggnitz-
i speciális iskola kapcsolata, a
magyar rendõrség IPA-tagsá-
gának elõsegítése, zalaiak ré-
szére tanulmányutak a hulla-
dék-gazdálkodás, a megújuló
energia, a gyümölcstermesztés
témájában, stb.

A kéré-
sére Szalay Csaba vállalta a „ke-
resztapaságot” és hívott rangos
osztrák vendégeket a régi Ko-
rona szálló Corvinus névre
keresztelésére. Hazánk uniós
csatlakozásának zalaszentgróti
ünnepségén a már korábban
tag Ausztria nevében Stefan
Franye Corvinus Kreis elnök
mondott köszöntõt.

Az alapító Szalay Csaba, aki
a bécsújhelyi székhelyû Corvi-
nus Kreis tiszteletbeli fõtitká-
ra, tevékenységét elõször Bécs-
újhely város, majd a 20. évfor-
dulón Alsó-Ausztria tartomány
kitüntetéssel jutalmazta.

Magyarországnak a schen-
geni rendszerhez történt csat-
lakozásával a két ország közötti
határok légiesedésével a Cor-
vinus körök elérték alapítás-
kori közös céljukat. Ma már
mindkét országban egymástól
függetlenül tevékenykedõ ba-
ráti társaságok.

Szilágyi házaspár

,

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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Az alábbi levelet kaptuk a
2012.

novemberi számában megje-
lent címû cik-
künkre reagálva

önkormányzati képvi-
selõtõl:

A Tüskeszentpéteri Rész-
önkormányzat nevében az
alábbiakban szeretnék reagál-
ni a novemberi számban meg-
jelent írásra.

Amikor fõszerkesztõ úr te-
lefonon megkeresett a fakivá-
gással kapcsolatban, akkor is
elmondtam, és most is leszö-
gezem: 2011. és 2012. február-
jában is elhangzott a lakossági
fórumon, hogy a falu közepén
elhanyagolt, rendezetlen terü-
letek zavarják az ott élõket
(lásd 2012. február 29-én és
2011. február 24-én tartott la-
kossági fórumról készült jegy-
zõkönyvet). A rendezvényen a
polgármester és a jegyzõ úr is
ígéretet tett arra, hogy felszó-
lítják az ingatlanok tulajdono-
sait a telkek rendbetételére.

Az ügyben látszólag nem
történt semmi, ezért az egyik
részönkormányzati tagunk
2012. október végén – novem-
ber elején elkezdte kitakarít-
tatni az un. Pelikán (Korok-
nyai) birtokot, azonban felje-

Szentgrót és Vidéke

Vágom a fát
dr. Tihanyi

Ottó

Tisztelt fõszerkesztõ úr!

Vágom a fát…
– avagy reagálás a képviselõtõl

lentés nyomán még aznap
rendõri intézkedéssel a továb-
bi bozótirtás befejezõdött.

Az egyik tulajdonos azt kö-
zölte telefonon, hogy kapott
felszólítást a polgármesteri hi-
vataltól, de õt az nem érde-
kelte, és nem is érdekli.

A fentiekhez képest a cikk
azt tartalmazza, hogy „késõ
délutánig vágták a fákat,

Ez így nem felel meg a
valóságnak. Amennyiben fõ-
szerkesztõ úr (vagy az Ön által
megbízott személy) nem a te-
lekrõl kifelé, hanem az utcáról
befelé fényképezett volna, ak-
kor kiderült volna az újságol-
vasók számára is, hogy ez va-
lótlan állítás. Aki pedig a hely-
színen fényképezett, tisztában
van az általam leírtakkal. Az is
kiderült volna, hogy a ki nem
takarított rész gyakorlatilag
egy dzsumbuj, amelytõl sem-
miféle eltérést nem mutatott a
kitakarítás elõtt a fényképen
látszó telekrész. Annak nagy
részén egyébként égetni kel-
lett a gazt, és szemetet, hogy
egyáltalán hozzáférhessenek
az életveszélyes fákhoz. A fákat
rászoruló emberek kapták a
munkájuk ellentételezésekép-
pen. A kivágott fák értéktelen

nem
a vékonyabbakat, és elszá-
radtakat, hanem a legszeb-
beket”.

juharfák voltak, az értékesebb
akácfához nem nyúltak.

Apró megjegyzés: a fürdõ
miatt a tüskeszentpéteri város-
részt „üdülõfalunak” nyilvání-
tották. Nem gondoljuk, hogy
az itt élõk kötelesek lennének
eltûrni a falu közepén ékte-
lenkedõ „telket”.

Nem tudni, hogy a cikket
író kiket kérdezett meg, de a
természetkárosítás címkét kény-
telenek vagyunk visszautasíta-
ni. Amennyiben pedig a bir-
tokháborítás fennáll, akkor a
telek tulajdonosai legalább
annyira birtokháborítást követ-
nek el a szomszédokkal szem-
ben, ugyanis zavarják õket a
saját ingatlanuk birtoklásában,
például azzal, hogy a „telkük”
rókatanya. Fontos információ,
hogy a „telken” elõszeretettel
játszottak a faluban élõ gyere-
kek, a fentiek fényében talán
nem kell ecsetelnünk, hogy
milyen veszélynek kitéve.

Megjegyzem: 2011 évben a
részönkormányzat költségén
az E.ON és a tûzoltóság szak-
embereinek a segítségét kel-
lett kérni a kérdéses „telekrõl”
kinyúló faágak levágásához,
mert állandó zárlatot okoztak
az utca áramellátásában. Hal-
kan kérdezzük: akkor hol vol-
tak a „ telek'” tulajdonosai?

A telefonbeszélgetésünk
során kértem fõszerkesztõ
urat, hogy személyesen beszél-
jen az ott élõ részönkormány-
zati tagjainkkal, és azt is kér-
tem, hogy – miután soha

egyetlen cikk nem jelent meg
az újságjában Tüskeszentpéter-
rõl – az ügy lezárása elõtt nem
kellene negatív színben feltün-
tetni az ott élõket, akiknek a
többsége elítéli a falu közepén
éktelenkedõ gazos, rendezet-
len telek tulajdonosait.

Végül egy megjegyzés a
rendõrségi közleményrõl. Nem
tudom, hogy a rendõrség hon-
nan veszi, hogy erdõbõl tör-
tént fakivágás, ez az állítás
tényszerûen nem felel meg a
valóságnak. A falu közepén
természetesen semmiféle erdõ
nincs, és nem is lehet.

Sajnálom, hogy az Ön által
szerkesztett újságban nem ma-
radt hely a tüskeszentpéteri
városrészben az elmúlt évek-
ben elért eredmények bemuta-
tására, csupán egy pillanatnyi-
lag le nem zárt rendõrségi ügy
tendenciózus tálalására.

Amennyiben T. Fõszerkesz-
tõ úr kíváncsi a faluban élõk
véleményére, szívesen látjuk a
2013.februárjában megrende-
zésre kerülõ szokásos rész-
önkormányzati fórumon.

Tisztelettel:

önkormányzati képviselõ
részönkormányzat vezetõ

*
Érdeklõdtünk a rendõrsé-

gen a vizsgálat állásáról, de lap-
zártáig nem kaptunk tájé-
koztatást.

Tisztelt Fõszerkesztõ úr!

Zalaszentgrót, 2012. de-
cember 17.

Dr. Tihanyi Ottó

Zalabérben

Lép-
csõs Theátrum Hor-
váth Csaba

az amatõr szín-
játszás gyökerei a nyolcvanas
évekre nyúlnak vissza, a

vezetõje,
akkortájt kezdett

el elõször foglalkozni ezzel a
mûvészeti ággal. Egy amatõr
társulat létrehozásának ötlete

A színjátszás megszállottjai

elõször 2009-ben vetõdött
fel, azóta 6-12 taggal adják
elõ mûsoraikat. A Lépcsõs
Theátrum elnevezést a cso-
port otthonáról kapta, mely a
régi vegyesbolt lépcsõi mö-
götti épületben fogadja a tár-
sulatot.

– Megszállottjai vagyunk a
színjátszásnak, s a fiatalságot is
szeretnénk bevonni ebbe akár
Zalabérben, akár másutt. Több-
nyire a környékben lépünk fel,
de szerepeltünk Gyenesdiá-
son, Cserszegtomajon, és nagy
élmény volt a tavalyelõtti le-
tenyei színjátszó fesztivál.
Azonban be kell látni, hogy a
harminc év alatt sajnos elfogy-
tak a csoportok és kevesen
foglalkoznak ezzel a megyé-
ben is – boncolgatta a témát
Horváth Csaba.

A csoport szívesen jár fellé-
pésekre, amikor végre meg-
mutathatják mit is gyakoroltak
a próbákon. Egyelõre évi 5-6
alkalommal lépnek színpadra,
s produkcióik között egyaránt
megtalálhatók vásári komé-
diák, kabaréjelenetek és paró-
diák, a mûfajt mindig az adott
program helye, apropója adja.
A társulat tagjai maguk szerzik
be ruháikat, de nem a zsúfolt
színpad hívei, inkább játékuk-
kal töltik meg a teret.

– Ha jól elõadunk valamit,
akkor oda nem kell díszlet.
Tavaly óta harmonikajátékkal
is zenésítjük mûsorainkat, ami-
nek nagyon jó a visszajelzése.
A mottónk, hogy amíg van
annyi érdeklõdõ, mint ameny-
nyien mi vagyunk, addig nem
adjuk fel. 10-25 perctõl másfél
órásig van mûsorunk, a komé-
diák, népi jelenetek, hastánc
és cirkuszi paródia mellett
egész estés darab is szerepel a
repertoárban – tette hozzá a
vezetõ.

A csoport tagjai a kaba-
rét tartják a legnehezebb
mûfajnak, amin nagyon sokat
kell dolgozni, és közben
rengeteget számít a közön-
ség reakciója is. Próbáikra
várják a színjátszás iránt ér-
deklõket, akikbõl talán a jövõ
megszállottjai lehetnek majd.
Aki kíváncsi a Lépcsõs Theát-
rum következõ elõadására,
látogasson el március 16-án
Türjére!

Pataki Balázs

Több mûfajban is helytáll a csoport.
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Gyõrffy Balázs Magyar Agrárka-
mara Süle Kata-
lin Zala Megyei Agrárkamara

Fazekas Sándor

, a
átmeneti elnöke és

, a meg-
bízott elnöke sajtótájékoztatójukon be-
jelentették: az Átmeneti Elnökség elfo-
gadta a 2013-as agrárkamarai választá-
sok eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet
vidékfejlesztési miniszter is jóváha-
gyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjük-
ben meghirdetett választási helyszí-
nek bármelyikén. A törvény által elõ-
írt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a ka-
marai választásokon való részvételre.

Február 1-jén országszerte megkezdõdnek az agrárkamarai választások

Választási szabályok

A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:

Nagykanizsa

Keszthely

Zalaszentgrót

Becsehely,
Lenti

Pótnap:

A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldött-
jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista ál-
lítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. ja-
nuár 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos he-
lyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kama-
rában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, me-
gyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, köz-
jegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése ér-
dekében a választók az adott megyében bármelyik meghir-
detett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én min-
den megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.

Február 4. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

Február 5. 08.00-18.00 , Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.

Február 6. 07.00-12.00 , Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség

Február 6. 14.00-18.00 , Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.

Február 7. 07.00-12.00 Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 , Inkubátorház, Deák F. u. 4.

Február 21. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megvá-
lasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk meg-
választásával jogilag is létrejön az új kamara.

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõ-
dõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfél-
szolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a

e-mail címre.

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

,

,

valasztas@agrarkamara.hu

Süle Katalin

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

2012. december 17-én az Országgyûlés elfogadta a 2012.
évi CCXV törvényt, mellyel módosította a 2001. évi CI. fel-
nõttképzési törvényt – tájékoztatta lapunkat , a

ügyvezetõ igazgatója. – Az új szabályok jelentõsen megvál-
toztatják a felnõttképzési tevékenység kereteit. Emelkedik a
képzésben eltöltött idõ, nõnek a szolgáltatások árai.

Jó hír azonban, hogy a 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet
módosításra került 2012. november 28-án. Az új – 331/2012.
(XI.28.) – kormányrendelet által biztosított átmeneti idõszak
lehetõvé teszi, hogy 2013. augusztus 31-ig az OKJ-s képzések a
régi feltételekkel indulhassanak. Fenti idõpontig nem kell al-
kalmazni az új OKJ szabályait, nem kell emelni az óraszámo-
kat és az árak is maradhatnak a tavalyi szinten.

– Ennek szellemében egyesületünk sem kíván változtatni a
képzések óraszámain és megtartjuk a 2012. évi árainkat –
folytatja az ügyvezetõ. Ezzel is segíteni kívánjuk a felnõttkép-
zésben résztvevõ partnereinknek az idõ és költséghatékony
oktatást. Közben természetesen készülünk a 2013. szeptem-
ber 1-tõl induló új oktatási évre, ahol már az új szabályok sze-
rint bonyolítjuk képzéseinket.

Rózsás Csaba
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

Változó felnõttképzés
H
ungarikum

H
ungarikum

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

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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Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-35 kg ,

négyesmentes állományból
100-130 kg-os
élve: , hasítva:

körüli húsfajta süldõk

minõségi hússertések
700 Ft/kg

500 Ft/kg 700 Ft/kg
Ugyanitt (árpa, tritikálé)

vennék 10-50 mázsáig
terménygabonát

!Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!

KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

www.lentifurdo.hu

www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu

Tel: 0692/351-770

2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a

pihenõtér használata pihenõággyal.)

(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint

a pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK

A BELÉPÉS INGYENES!!!

Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft

(Az akció visszavonásig érvényes!)

1 290 Ft

Január 11-én tartották a
hagyományos újévi köszöntõt

. A fogadáson
polgármester

számba vette az elmúlt év fon-
tosabb helyi eseményeit, szólt
az egyes ágazatok eredményei-
rõl, megoldandó feladatairól.

A legnagyobb sikerként azt
könyvelte el, hogy hitel nélkül
gazdálkodott a város. Kiemel-

Zalaszentgróton
Baracskai József

Újévi köszöntõ Zalaszentgróton
ten szólt az oktatás átszervezé-
sérõl, az egészségügyi ellátás-
ról, de megemlítette – többek
között – a kulturális élet, a
környezetvédelem, a turizmus
területén történteket.

A polgármester említést
tett a közigazgatásban történt
változásokról, kiemelve, hogy
Zalaszentgrót ismét járási szék-
hely lett.

Baracskai József beszélt az elmúlt év történéseirõl és a ter-
vekrõl.

A helyi diákokból álló együttes adott mûsort.


