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Kicsengettek…
– Kérem, hogy mindenki
õrizze meg a nyugalmát – fordult Baracskai József polgár-
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mester képviselõtársaihoz és a
hallgatóság többségét kitevõ
pedagógusokhoz a május 26-i

Fotó: Kovács György
Folytatás szeptemberben?
képviselõ-testületi ülésen Zalaszentgróton. A tanácskozás
második napirendi pontját
ugyanis a középiskolai oktatás
megtartásának lehetõségérõl
szóló elõterjesztés képezte.
A téma fontosságát jól illusztrálja, hogy a megelõzõ hetekben aláírásgyûjtésre és szakmai nézeteltérésekre is sor
került. A kisvárosban elterjedt,
hogy a Béri Balogh Ádám
Gimnáziumot (tagintézményt),
a zeneiskolát és az általános iskolát egy intézménnyé vonják
össze.
Baracskai József polgármester cáfolta a híreszteléseket és a középiskolai oktatás
továbbvitelét szolgáló testületi
döntést sürgetett. A városvezetõ a Csányi-Zrínyi Általános
Iskola alapító okiratának módosítását terjesztette elõ, mint

Zumba Wochenende im Thermalbad „Szent Gróth” 2-3. Juli 2011

lehetséges megoldást. A zeneiskolai oktatás mellett az általános iskola profilját szélesítenék a középfokú oktatással.
Indoklásként elhangzott:
Ezen döntést május utolsó
munkanapjáig kell meghozni,
különben „elmegy a hajó”, esélye sem lesz a városnak, hogy
megtartsa a középiskolai oktatást. Jelen helyzetben a teljesen önálló, független iskolák
fenntartása – amiért a tantestület és a szülõi munkaközösség aláírásgyûjtése indult –
megvalósíthatatlan, „rózsaszín
álom”.
Kovács László képviselõ,
pénzügyi szakember elõzetes
(Folytatás a 3. oldalon)
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Zalaszentgróti kutyavilág

A befogott állatok másfél négyzetméteren sínylõdnek.
Az elmúlt hónapokban vihar dúlt – s tán még most is
tart – a zalaszentgróti gyepmesteri telep körül. Szerkesztõségünkhöz eljutott információk szerint nincs megfelelõ állapotban a telep, nincs a fenntartó önkormányzatnak szakembere, aki felelõs lenne a kóbor ebek begyûjtéséért, no és
a befogott állatok élõ lényhez
méltó gondozásáért és elhelyezéséért.
Értesüléseink szerint az
utóbbi hónapokban önkéntes
állatvédõk dolgoztak a telepen, akik saját költségükön
etették a számkivetett jószágokat. A dötki Ökorégió Alapítvány – amellett, hogy munkatársai a zalaszentgróti önkéntesekkel együtt naponta gondozzák az állatokat – javaslatot
is benyújtott Zalaszentgrót önkormányzatához, a telep további mûködtetésére.
Az önkéntesek közül Lántzky Judit és Váradi Anna épp
két – valahol feleslegessé vált –
koromfekete kis szõrgombóccal érkeznek, ám a kis puliknak már rögtön sikerült új gazdát találni. Az önkéntesek szerint volt idõ, amikor ideiglenes
tartására sem volt alkalmas a
telep. Télen elfagyott a vízvezeték, nem szállították el a szemetet, a kutyák a saját mocskukban feküdtek a betonon. A
fa kutyaházakat is az alapítvány munkatársai készítették, s
a kutyák élelmezésérõl is az önkéntesek kezdtek gondoskodni.
– Amikor láttuk, hogy milyen helyzet uralkodik az állatok körül, önként fogtunk munkához – meséli Lántzky Judit.
– Jó kapcsolatban voltam a

gyepmesterrel, elõfordult, hogy
kért is, hogy segítsek neki… A
jegyzõtõl kaptam engedélyt, és
amit tudtam, megtettem. A társaimmal együtt tavaly január
óta etettem, gondoztam õket,
segítettem az állatoknak új gazdát találni…, de úgy látszik, nincs
tovább. A terepet megnéztük
együtt a polgármesterrel, beszéltünk róla, hogy bõvíteni
kellene, egy minimenhellyé
fejleszteni a telepet… De nem
tudom, mi lehet a megoldás.
– A szükséges tanfolyamot
el is végezném, hogy legyen
szakképzett felelõse a telepnek, de saját költségembõl a
százezer forint nagyságrendû
költséget nem tudom vállalni –
kapcsolódik be Váradi Anna
hobbi-kutyatenyésztõ, szintén
önkéntes segítõ.
A szavaikból kibontakozik:
mára a helyzet ellehetetlenült.
Nem megfelelõ a hely, nincs
ember. Naponta lehet kidobott kutyákat látni a térségben, és nincs megoldás. Az
önkéntesek visszaadják a telepet az önkormányzatnak, ám,
ha lehet, szeretnének továbbra
is együttmûködni.
– Hogyan fajult idáig a
dolog?
– Tudomásom szerint úgy
volt, hogy Kocsis Anikóék (a
dötki Ökorégió Alapítvány –
szerk.) átveszik a telepet, ez
megoldást jelentett volna. Amit
én tudok errõl: az önkormányzat tolta maga elõtt a döntést,
amely végül nem született meg
– magyarázza Judit.
Kocsis Anikó, az alapítvány
igazgatója részletesen ismertette a múltat és az elképzeléseiket.

Egyéni és társas vállalkozások teljes körû
könyvelését, bérszámfejtését vállaljuk
Zalaszentgróton kedvezõ áron.
Laskay Kft.
tel.: 06-30/932-1087
email: laskaykft@t-online.hu

– Már 2010 év eleje óta
folyamatosan mentjük az állatokat a zalaszentgróti gyepmesteri teleprõl. A polgármesteri hivatal tavaly novembertõl
kivonult a teleprõl, azóta nincs
közhasznú munkás, gyepmester, de dr. Schvarcz Csaba állatorvos (egyébként a város alpolgármestere – a szerk.) sem
nézett rá a telepre! Így, ha mi
nem vagyunk, akkor õk többszörös állatkínzást követnek el!
Amióta itt mi mentettük az állatokat – 2010 elejétõl – azóta
sosem kellett elaltatni a kutyákat, mert gondoztuk és
örökbe adtuk õket! Egy év alatt
közel 50 ebet mentettünk
meg, további közel 50 kutya
esetében megoldottuk, hogy
ne kerüljenek a gyepmesteri
telepre. Folyamatosan az alapítványunk munkatársai és önkéntesei végezték a telepen a
kutyák ellátását – takarítás,
etetés, itatás, sétáltatás –, mert
a gyepmester rendszertelenül,
vagy egyáltalán nem járt ki,
többnyire más feladatokkal bízták meg. Hétvégén és ünnepek
alatt nélkülünk a kutyák akár
el is pusztulhattak volna. A
polgármesteri hivatal a szabadsága alatt sem gondoskodott a
helyettesítésérõl. Mi biztosítottuk a tápot, az utóbbi idõben a
kutyák kötelezõ oltását is mi
finanszíroztuk. Mindezen kívül jelentõs energiánkat emésztette fel a kutyák új gazdánál
való megfelelõ elhelyezése, befogadók, menhelyek felkutatása, a velük való kapcsolattartás, a szállítás, kóbor ebek
befogása), a rossz körülmények között élõ, de gazdánál
levõ kutyák etetése, ellátása,
végsõ esetben elkobzás kérelmezése. Az elmúlt idõszakban
sikerült a legdurvább kóbor
kutyás gócpontokat – például
a Gyár utca környékén levõt –
felszámolni! Olyannyira, hogy
azóta már önként is hoznak be
kóbor állatokat! Ez már jóval
több, mint gyepmesteri feladatkör!
– A telep megfelel a reális
elvárásoknak?
– A gyepmesteri telep teljesen alkalmatlan. Jelenlegi infrastrukturális feltételei és személyi kapacitásai egyáltalán
nem felelnek meg egyrészt az
állatvédelmi törvénynek és a
közegészségügyi és környezetvédelmi elõírásoknak. A ketrecek túl kicsik, nehéz tisztítani,
nem folyik a víz… A gyepmester munkaszerzõdése tavaly
december végén megszûnt,
azóta nincs felelõse a telepnek! Azóta a kutyák ellátását és
a telep tisztítását mindmáig az
Ökorégió Alapítvány munkatársai és az önkéntesek végezték! Az önkormányzat közmunkával orvosolná a hiányt, ami
nem megfelelõ megoldás, tekintve, hogy a közmunkásnak
nem lesz megfelelõ képzettsége, szaktudása, hiányoznak az
alapvetõ eszközei, autó, befogó-
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eszköz… S ez a feladat napi
négy órában nem végezhetõ el!
– Mi lenne hát a megoldás?
– Javasoltuk, hogy átveszszük az önkormányzattól a telep fenntartását és azt minimenhelyként mûködtetjük, s
ellátjuk a gyepmesteri feladatokat is, de belátható, hogy ez
ingyen nem lehetséges, így is
csak a költségek egy töredékét
kértük. Elmúlt januártól nagyon sok pénzt költöttünk a
telep mûködtetésére úgy, hogy
folyamatosan egyeztettünk a
feladat átvételérõl az önkormányzattal, beleértve a polgármestert, a jegyzõt és képviselõket. Ennek ellenére a kezdeményezésünket nem fogadták el, ugyanakkor telep sorsát
sem rendezték! Nemzetközi
együttmûködéssel egy állatvédelmi központot alakítottunk
volna
ki
Zalaszentgróton,
amely hosszú távra térségi
szinten megoldotta volna a
kérdést: a kóbor állatok befogását, oltását, gondozást, örökbeadását. A központ biztosította volna az intenzív ivartalanítási program infrastuktúrális hátterét, ennek révén a
térségben néhány év alatt szinte nullára lehetne csökkenteni
a kóbor kutyák számát és az
általuk hordozott veszélyhelyzetet. Ám ezt a tervet – holott
a városnak csak a helyszínt kellett volna biztosítania – az önkormányzat lesöpörte az asztalról. Mivel lehetetlenné vált a
reális megoldás, ezt a jelentõs
beruházást, amely véleményem
szerint megoldja a kérdést, az
osztrák partnerünk jelentõs,
több tízmillió forintos anyagi
támogatásával Zalabérben mégis megvalósítjuk! Talán az lesz
a neve, hogy „Akár Zalaszentgróton is épülhetett volna” menhely. S mintegy 10-12 ember
foglalkoztatását jelentette volna, azt dobta ki Zalaszentgrót!
Mivel az önkormányzat vezetékes telefonszámán pénteken a déli órákban hiába próbálkoztunk, Baracskai József
polgármestert is rádiótelefonon, de még munkaidõben kerestük és kértünk tõle választ.
– Mennyiben felelnek meg
a gyepmesteri telep mûszaki
körülményei és személyi feltételei a követelményeknek?
– Az elõzményekre visszatérve, nem csak helyi, de országos szinten az ebrendészeti
feladatok nagyon sok településen nincsenek megoldva, mert
olyan szabályrendszer van érvényben, amelynek a feltételeit nem mindenütt tudják biztosítani a költségvetésükben
az önkormányzatok. A gyepmesteri tevékenység Zalaszentgróton is több évre visszanyúló probléma. Az önkormányzat még az elõzõ ciklusban
döntött róla, hogy maga végzi
el a tevékenységét, s mûködteti a telepet… Nagy örömömre
(Folytatás a 4. oldalon)
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A szakképzés fejlesztéséért
Félidõben a TISZK - Csány SZKI pályázat megvalósulása
Az Észak-zalai TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ)
Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt, A
TISZK rendszer fejlesztése, kiterjesztése címû pályázatra. A
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0009 számú projekt pontos címe: A
TISZK rendszer fejlesztése az Észak-zalai TISZK keretei között
mûködõ szakképzõ intézményben, a projektmegvalósító intézmény pedig a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola.
Az Észak-zalai TISZK 2005-ben jött létre a zalaegerszegi, a
keszthelyi és a Zala Megyei Közgyûlés együttes döntésével, hét
tagintézménnyel, amelyekhez késõbb újabb kettõ – Csány
László Közgazdasági Szakközépiskola és a lenti Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola – csatlakozott. A szervezet végleges formája 2009-ben alakult ki. A TISZK rendszer továbbfejlesztése keretében realizálódik a jelenlegi 228 millió forint
értékû pályázat. A program a TISZK rendszer integrációját szolgálja és a megvalósító intézmény testületét, diákságát érinti,
valamint a szülõk számára is szolgáltatást kínál, sõt, a felnõttképzés terén is továbblépési lehetõségek felé nyit utat.
A program csupa olyan kérdésre ad adekvát választ, amely a
mai magyar közoktatásban, szakképzésben rejlik. A projektrõl
Tolvaj Márta vezetõ projektmenedzser, a TISZK ügyvezetõ
igazgatója tájékoztatta lapunkat.
A pályázat – amelyet 2012. január 31-ig kell megvalósítani –
a félidejénél tart. A projektet lefedõ két közbeszerzés keretében megvalósuló fejlesztések, szolgáltatások közül az integrált
elektronikus szoftver rendszer fejlesztése – TISZKINFORM –
lezárult. Ez lehetõvé teszi tanári, tanulói, intézményi, támogatói adatbázisok intézményes, TISZK szintû elektronikus kezelését, e-tananyagok használatát, e-napló bevezetését, egyéni
tanulási utak tervezését, pályakövetés, szakképzési fejlesztési
támogatások elektronikus kezelését.
A TISZKINFORM használatával jobban szervezhetõ a szakoktatói gárda, így az erõforrások nagyobb hatásfokú kihasználása jöhet létre. Az E-naplóhoz a tanárokon kívül a szülõk is
hozzáférést kaphatnak, így nyomon követhetik a gyermekük
osztályzatait, tanulmányi helyzetét. A program a késõbbi pályá-

Kicsengettek…
(Folytatás az 1. oldalról)
aggodalmát fejezte ki a véleménye szerint korai döntési
kezdeményezés miatt. A várható jogi, pénzügyi környezet
közismerten jelentõs átalakulás elõtt áll.
Beke László képviselõ, az
oktatási bizottság elnöke arról
számolt be, hogy aznap Hoffman Rózsa oktatásügyért felelõs államtitkár elõadásán vett
részt. Az ott kapott információk alapján biztosra vehetõ,
hogy a jövõben a pedagógusok
fizetését a központi költségvetés fedezi, tehát jóval kisebb
teher hárul az önkormányzat-

ra. Igaz viszont, hogy a központi költségvetés a feladatfinanszírozás keretében csak a
kötelezõ önkormányzati feladatokat fogja támogatni. A középfokú oktatás önként vállalható feladat lesz.
Az elõterjesztés jogtechnikailag megoldja ugyan a Zala
Megyei Közgyûlés, a megyei
kormányhivatal és a szentgróti önkormányzat háromszögének illetékességi kérdéseit, de a finanszírozás módja
és mértéke még nem becsülhetõ meg. Ez a helyzet megosztotta az önkormányzati képviselõ-testületet is.

zatok adminisztratív hátterét is biztosítja mind a TISZK, mind a
tagintézmények számára.
A szolgáltatásokat illetõen a humán-erõforrás fejlesztés, tananyagfejlesztések, a kommunikációs stratégia, a felnõttképzésben való részvétel, a munkaerõ-piac szereplõivel felvett kapcsolatok emelhetõk ki. A tanulók tudásának, kompetenciájának
mérése kiegészítõ információkkal szolgálhat az intézmény
státuszának megerõsítéséhez a további fejlesztések meghatározásához.
A pályázat frekventált területe a tanulóknak nyújtott szolgáltatások rendszere. A közösségi szolgáltatások segítenek a
pályaválasztásban, az életpálya tervezésben, szükség szerint lehetõvé teszi mentortanári segítség nyújtását, megoldást adhat a
tanulási, magatartási zavarok és családi gondok kezelésében.
Személyre szóló tanácsadás valósulhat meg pszichológus, mentálhigiénikus közremûködésével, a rászorulóknak pedig december óta anonim online lelki segélyszolgálat áll rendelkezésére. A manapság problémás motiváció kezelésében is
tennivalókat fogalmaz meg a projekt.
A projekt lehetõséget ad annak objektív felmérésére, hogy a
régió vállalkozásainak milyen szakértelemre van szüksége, s a
képzési igények feltárása révén optimálisabbá tehetõ a képzés
szakmai szerkezete. Tartalmazza az egyre nagyobb jelentõségû
felnõttképzés terén az intézmény-akkreditációt és felnõttképzési programok kidolgozását.
A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola projekt megvalósító tapasztalata több tekintetben is figyelemre méltó. Jól
példázza egy kiemelkedõ presztízsû intézményben folyó
pedagógiai munka korszerûsítésének sajátosságait, a megújulás
igényét, a helyzetbe hozás értelmét, a tanulókat érintõ szolgáltatások szükségességét. A projekt felerõsíti az intézményre
irányuló figyelmet, kiemelten hat belsõ- és külsõ kapcsolataira.
A TISZK rendszer fejlesztését támogató projekt feladatok egyrészt már teljesültek, másrészt a Csány-t szolgáló fejlesztések,
szolgáltatások az adaptálhatóság által hatnak a TISZK egészének mûködésére.
A hátralévõ idõben folytatódnak a közösségi szolgáltatások,
további elemzések, tanulmányok készülnek és megtörténik a
fejlesztések, tapasztalatok integrálása, kommunikálása.

A városatyák egy markáns
csoportja a kisváros költségvetésének ellehetetlenülésétõl tart.
Dr. Tihanyi Ottó jogvégzett önkormányzati képviselõ egyenesen hazárdírozásnak tartja a középfokú oktatás önként vállalt
megtartását. Ezzel szemben a
város presztízsét és járási székhellyé válását hozzák fel érvként.
Ugyanakkor vannak nyomósabb szempontok is. Az
önálló Béri Balogh Ádám Gimnázium mûködésének finanszírozása nem megoldott. De
fájó veszteség lenne, ha a
szentgróti és a Szentgrót környéki gyerekek a gimnázium
megszûnése miatt esnének ki
a középfokú oktatásból.
Természetesen egzisztenciális és ingatlan hasznosítási kér-

dések is felvethetõk, melyek
nem kerültek kitárgyalásra.
A testület 5 igen és 4 tartózkodás mellett (ellenszavazat nélkül) elfogadta az elõterjesztést. Igennel voksolt: Baracskai József, Balogh Gábor,
Beke László, dr. Schvarcz Csaba, dr. Varga Tamás. Tartózkodott: Gerencsér István, Kovács László, Mórocz Tibor és
dr. Tihanyi Ottó.
Az ülésen a zalaudvarnoki
„Vadvirág” étterem 200.000 Ftos támogatását szavazták meg
egységesen a képviselõk. A
hangulatos étterem gasztronómiai hagyományõrzését és
a megye határain is túlmutató rendezvényeit értékelte a
testület.
V.B.
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Zalaszentgróti kutyavilág
(Folytatás a 2. oldalról)
jelentkeztek az önkéntes állatvédõk azzal, hogy segítenek a feladatokban, a kutyák
gondozásában, takarításban…
Most, hogy van-e vagy nincs
szakképzett ember, ezt a
hivatalban, a jegyzõtõl kellene
megtudakolni. Mi tiszteljük az
állatvédõket és az állatokra is
figyelemmel vagyunk az állatvédelmi követelményekre tekintettel, ám nekünk legfontosabbak a zalaszentgróti lakosok, akik nagyon sokszor panaszkodtak, hogy sok a kóbor
kutya, félnek, hogy esetleg
megtámadják õket, nálunk ez
élvezi a prioritást, utána jönnek az állatvédõk… Elsõ az ember, aztán a kutyák, ennek szeretnénk megfelelni. Hogy vane ember a telepen, milyen
szakképzettséggel, megfelel-e
az elõírásoknak, mindezt a
jegyzõ úr tudná megmondani.
Meg akarjuk oldani a feladatokat, úgy érzem nincs nézeteltérés köztünk, s az állatvédõk
között, bár van félreértés,
amelyben közös nevezõre kellene jutnunk. Remélem a kialakult konfliktus nyugvópontra jut, Zalaszentgrót lakossága
érdekében közös állapotra jutunk, amelybe az állatvédelmi
szempontok is beleférnek. Ez
is fontos, de fontosabb, hogy

ne támadják meg a járókelõket
a kóbor kutyák, fontosabb,
mint hogy hány négyzetméter
jut egy kutyára a kennelben.
Zalaszentgrót polgármestereként elsõsorban a polgárokért
kell, hogy feleljek.
– Épp azért kérdeztem a
szakképzettségre, hogy van-e
a városban, aki képes befogni
a kóbor kutyákat!
– Mivel nem értek az ebrendészeti feladatokhoz, azok
a jegyzõ úrhoz tartoznak, tõle
kell érdeklõdni.
– Várhatóan mi lesz a
megoldás?
– A jövõ héten ülünk le
tárgyalni az állatvédõkkel, akik
segítették a munkánkat. Szeretném, ha birtokon belülre
kerülnénk a saját telepünkön,
majd folytathatjuk az egyeztetéseket. Sajnos mindez pénzkérdés, a pénz itt is a legnagyobb úr, erre lenne szüksége
az állatvédõknek is és az önkormányzatnak is. Keressük a
megoldást, vagy folytatjuk a
gyepmesteri tevékenységet szakképzett gárdával, vagy ha így
nem lehet, akkor vállalkozói
jogviszonyban, vagy együttmûködési szerzõdéssel, amelyrõl természetesen a testület
dönthet.
A kérdés tehát továbbra is
fennáll. Akár az emberek, akár

Lántzky Judit és Váradi Anna állatvédõ önkéntesek az
örökbeadni szánt állatokkal.
az állatok sorsát nézzük. Megfelel-e a telep akárcsak a minimális követelményeknek is?
Egyáltalán, a mûködés jogi háttere mennyiben megalapozott?
Költött-e az önkormányzat a
telepre, s ha igen, ez miként
jelent meg a valóságban? Rendelkezik-e a telep a szükséges
engedélyekkel? Ha nem, akkor
tesz-e valamit az önkormányzat a helyzet feloldásra? Szintén kérdés, hogy lesz-e szakképzett dolgozója a telepnek,
aki befogja a kóbor kutyákat?
Ha valóban ragaszkodik hozzá
az önkormányzat, hogy közcélú munkás lássa el a feladatot,
az valóban képes lesz-e rá?
Biztosítható-e a szakmaiság?

Kóbor állatok még mindig
rendszeresen fel-felbukkanak
a térségben, harapás, közlekedési balesetek és betegségek
veszélyét, közegészségügy kockázatot hordozva.
Mivel lapzártakor, a pünkösdi hétvége elõtt jutottunk
el eddig, pénteken délben
még megkíséreltük a hivatalban a jegyzõt vagy az illetékes
városüzemeltetési, mûszaki hivatalnokot elérni. Sikertelenül.
Pedig egészen fél kettõig kísérleteztünk. Mi úgy tudjuk,
addig tartott a munkaidõ. A válaszadás lehetõségét fenntartjuk a jegyzõ és a további illetékesek számára.
Farsang Lajos

Döntésre várva

Fotó: Kovács György
1 millió forintos bírságot szabott ki a döntõbizottság. Új közbeszerzést írnak ki a szemétszállításra?
Hulladékszállítási tevékeny- kezik szakértõi jogosítvánnyal.
ségre írtak ki közbeszerzési A Zalai HUKE – értesülésünk
eljárást Zalaszentgróton, 2010. szerint – nem teljesítette telszeptember 5-én adták fel a jeskörûen a másodnyersanyag
Közbeszerzési Értesítõbe. A hasznosítók igazolását, a megpontozási szempontok között valósítási tervben nem szea megvalósítási terv minõsége, repelt a biohulladék gyûjtémegfelelõsége 3, az ár 5 súly- sének ütemezése, s a költsészámmal szerepelt, amit aztán gek sem.
az MKM Consulting vizsgált.
A döntõbizottság megállaHiánypótlás keretében hívták pította, hogy az ajánlattevõ
fel a nyertes Zalai HUKE fi- megsértette a közbeszerzési
gyelmét arra, hogy a hulladék- törvényt. Hiánypótlást írtak
gazdálkodási szakértõ önélet- elõ, ekkor a HUKE újabb szakrajzából nem derül ki a szak- embert nevezett meg, ahelyett,
mai tapasztalat, bár azt nem hogy érvénytelenítette volna
kifogásolták, hogy nem rendel- ajánlatát, hiszen az a 87. pa-

ragrafust (7) sérti, valamint a
hasznosítók nyilatkozatát sem
csatolta. Ennek ellenére jogsértõ döntést hoztak. Megállapítható volt a szándékosság,
ezért büntetést kaptak az újabb
döntõbizottsági eljárásban.
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselõtestülete 39/2011 (IV. 07.) számú képviselõ-testületi határozata szerint a közbeszerzési
döntõbizottság D. 130/12/2011.
sz. határozatában kiszabott 1
millió forintos bírságot a 2011.

Programajánló
Zalavölgyi
kultúrtivornya
Zalaszentgróton
június 19-26-ig
Részletes program:
www.kulturtivornya.hu
Nemzetközi karate
edzõtábor
Zalaszentgrót, városi
sportcsarnok
június 22-25.
részletek:
www.americanjka.org

évi várható kamatbevételek
terhére biztosítja.
Önkormányzati forrásból
származó információink szerint a képviselõ-testületnek arról kellene döntenie következõ
ülésén, hogy írnak-e ki új közbeszerzést, vagy a szemétszállítást megoldhatja-e közbeszerzés nélkül a Zalaispa.
Új közbeszerzési szakértõ
véleményére is szükség lehet,
olyanra, aki esetleg megnyugtatóan megoldja ezt a meglehetõsen kínos ügyet.
X. Képzõmûvészeti
Alkotótábor
Csáford - Fényesháza
június 26. - július 17-ig
az alkotótábor végén kiállítás
Veterán traktorok
találkozója
Zalaszentgrót-Csáford
július 9.
részletes program:
www.mezohir.hu
Az „Örület Napja”
Puszika - Oszika csónaktúra
július 29-30.
friss információk:
www.csonaktura.hu
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Nyugat-dunántúli
REGIONÁLIS HÁLÓZATKOORDINÁCIÓS KÖZPONT

Új utakon a közoktatás fejlesztése
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent „Területi együttmûködések, társulások, hálózati tanulás”címû TÁMOP-3.2.2/09/A/1 kódszámú pályázati felhívásra a
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt a „Hálózatos együttmûködés
a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban”
címet viseli. A támogatási szerzõdés aláírására 2010. február 8án került sor. A támogatás összege 512.080.000 Ft.
A projekt keretében a következõ tevékenységek valósultak meg:
• Hálózatkoordinációs irodák nyíltak a három megyeszékhelyen,
• Az irodákban dolgozók a régióban több mint 700
intézménnyel kerültek szakmai, fejlesztõ kapcsolatba. Tájékoztatókon, információs napokon, konferenciákon, workshopokon, mûhelymunkák alkalmával segítették az érdeklõdõ intézmények pedagógusait.
• A hálózatkoordinációs munkatársak hatékonyan segítették az iskolák-óvodák saját szakmai fejlesztéseinek közzétételét. Az intézményi „jó gyakorlatok” száma folyamatosan
növek-szik mindhárom megyében, számuk jelenleg meghaladja
a 420-at.
• Elkezdõdött a közoktatás-fejlesztést szolgáló referenciaintézmények elõminõsítése. Az elõminõsítést 89 oktatási intézmény kezdte meg.
• Jelenleg is zajlik a szakmai szolgáltatók hálózatba szervezése, együttmûködési szándékát több mint 70 szolgáltató jelezte.
• 16 kistérségi hálózati pont jött létre, és mûködik azzal a
céllal, hogy az információk minél hatékonyabban jussanak el az
egyes intézményekben dolgozó pedagógusokhoz.
• Az irodák munkatársai segítséget nyújtottak fejlesztõ
mûhelyek, hospitálások szervezésében és „jó gyakorlatok” átvételében: megvalósult a „hálózatos tanulási formák” átvételének koordinációja.
• A TÁMOP „Szolgáltatói kosár” moduljainak, tartalmainak
célszerû alkalmazását és a pályázati programok eredményes
végrehajtását segítette az irodák munkája.
• A hálózat rugalmas tovább-bõvítési lehetõsége biztosított: a létrejött szolgáltatási kapacitások a közoktatási intézmények fejlesztési igényeinek megfelelõen bõvíthetõk.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ katalizátora lehet az oktatásban megjelenõ fejlesztéseknek, támogatva a régióban dolgozó pedagógusokat abban,
hogy az itt tanuló diákok minden iskolában magas színvonalú,
korszerû oktatásban részesüljenek.
A projekt 2011. június 8-9-én Hévízen tartotta záró
konferenciáját.
A Hévíz város Polgármesteri Hivatalában tartott rendezvényt dr. Rumi Kriszta, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg, majd a város polgármestere, Papp Gábor
köszöntötte a megjelenteket. Videóbejátszás közvetítette Némethné Fülöp Terézia, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályának fõosztályvezetõje üdvözletét.
A köszöntõk után a régió közoktatási intézményeinek tanulói produkcióikkal üdvözölték a konferencián megjelent pedagógusokat és a fenntartók képviselõit.
Az érdeklõdõk összefoglalót kaptak azokról a tevékenységekrõl, amelyeket a projekt munkatársai a 2010. februári kezdéstõl a jelen idõszakig elvégeztek, majd dr. Bagdy Emõke, a
pszichológiatudomány kandidátusa elõadását hallhatták
Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: (06) 92 501-252, (06) 92 501-253 Fax: 92/501-257
Web: zalai-oktatas.hu
E-mail: info.tamop322@gmail.com

„Egészség, boldogság- Boldogulás a nevelésben és a nevelõi
személyiségben” címmel.
A program keretében szakmai elõadások hangzottak el az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási
Osztályának vezetõi részérõl.
Elsõként Schanda Tamás osztályvezetõ mondta el tapasztalatait az Educatio Kft. és a TÁMOP 3.2.2. Régiós Hálózatkoordinációs Irodák kapcsolatáról.
Kapcsáné Németi Júlia, az Inklúziós Iroda vezetõje az inkluzív nevelés legfontosabb alapfeltételeit elemezte.
Gerse István, a Közoktatás-fejlesztési Iroda vezetõje beszélt
az eltelt másfél évben kialakult közoktatási intézményekbõl
álló hálózat önszervezõdõ, alulról építkezõ jellegérõl, a külsõ
támogatás fontosságáról.
Az egész napi munkát egy „jó gyakorlat” bemutatása zárta
le, „Vetélkedõ IKT eszközökkel”. Szakács Sándor, a sokorópátkai
iskola igazgatóhelyettese átdolgozva vetélkedõinek anyagát, a
TÁMOP 3.2.2. projekt munkájából készített interaktív vetélkedõt a jelenlevõk nagy örömére.
Szerepelt a kõszegi Nagy László Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény kötélugró csapata, a kópházi Nakovich
Mihály Általános Iskola tamburazenekara, a gyömörei citera
zenekar, a valamint a gyenesdiási iskola néptáncosai is.
A konferencia második napján a referencia-intézmény jelölt
iskolák szakmai bemutatói után elõminõsítõ oklevelek ünnepélyes átadása következett, majd a régióban lezajlott 54 fejlesztõ mûhely munkájából kaphattak ízelítõt a konferencia
résztvevõi.
A rendezvényen bemutatásra került a Nyugat-dunántúli
Regionális Hálózatkoordinációs Központ által szerkesztett két
kiadvány: Az oktatás jövõjéért, a jövõ oktatásáért!- Közoktatás-fejlesztési irányok a Nyugat-dunántúli régióban és a „Vagy
találunk utat, vagy építünk egyet…”- referencia-intézmények a
Nyugat-dunántúli régióban címû információs füzetek.
A „Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a
Nyugat-dunántúli régióban” projekt 2011. július 2-án fejezi be
tevékenységét. A hálózatkoordinációs irodák munkatársai megköszönik az intézmények, pedagógusok együttmûködését, s
bíznak abban, hogy a hamarosan kiírásra kerülõ újabb pályázat
keretében folytatódhat a megkezdett értékes szakmai munka.

6

Szentgrót és Vidéke

2011. június

Baba helyett motor

Versenyzõ korában.
A kehidakustányi Papp
Sándorral beszélgettünk, aki
lánya életérõl, karrierjérõl mesélt nekünk. Szeretnénk önökkel is megosztani Papp Kornélia nem mindennapi gyermekkorát.
Papp Sándor gépészetet
tanult, mûszaki ember volt. 17
évesen már saját motorja volt,
de szülei nem engedték versenyezni. Késõbb feleségével
együtt jártak versenyekre, s
amikor kislányuk megszületett, õt is magukkal vitték. Kornélia ebben a világban nõtt fel,
Németh Kornél crossmotoros
lett a példaképe. Mindig érdekelte édesapja mûhelymunkája, inkább ott játszott, mint
babázott. 8 évesen mondta elõ-

ször, hogy szívesen megtanulna motorozni. Egy csehszlovák
Jáwára ült elõször, amirõl még
a lába nem ért le. Az elsõ esések után több hónapos „motorcsendes” idõszak következett. Közben édesapja új gépet
készített neki, amirõl már leért
a lába. Újra motorra ült és
nemsokára elkezdte a versenyzést.
3
– 50 cm -es saját készítésû
Simson motorral kezdte pályafutását, épített motor kategóriában, a Monori Klub színeiben. Az elsõ viadalon még nagyon bizonytalan volt, utána
nem is versenyzett Kiskunlacházán. Hamarosan a Pilisben
megverte az addigi országos
bajnokot. Az 1990-es országos
bajnokságon 3. helyezést ért
el. Egyedüli lányként az országban a nagyon tehetséges
fiúk között egyre feljebb került – emlékszik vissza édesapja.
Kicsivel késõbb egy 125-ös,
45 lovas Honda nagymotor
készült el Kornélia számára,
amivel már a környezõ országokban is kipróbálhatta magát.
Jártak Ausztriában, Szlovákiában és Szlovéniában is. A burgenlandi tartományi versenyen 3., 4. és 6. helyezést is
sikerült szereznie. Legnagyobb
sikere egy ifjúsági nemzetközi versenyen elért 5. helyezés volt, erre azért is nagyon
büszke a család, mert anyagi

támogatás nélkül, saját erõbõl
– Újra kezdenék ma is?
érte el.
Megérte a sok utazás, be– Volt-e valamilyen káros kö- fektetés?
vetkezménye a motorozásnak?
– Az ország minden csücs– Nagyon jól érezte a mo- két megismertük, ami abban az
torokat Nelli, így pályafutása idõben nem adatott meg minalatt nem szerzett komolyabb denkinek. Ezen kívül nagyon
sérüléseket, nagy figyelmet nagy kihívás volt a lányomnak a
szenteltünk a biztonságra.
sok fiú között versenyezni. Sok
– Mikor hagyta abba a barátot szereztünk ez idõ alatt,
akikkel a mai napig tartjuk a
versenyzést?
– 2003-ban fejezte be a mo- kapcsolatot. Gyorsan eltelt az a
torozást. Bár korábban szere- 20 év, jó rá visszagondolni!
CsiHoLo
tett volna a szakmában elhelyezkedni, ezért olyan
iskolákban tanult, hogy
késõbb oktató legyen,
vagy vállalkozásba kezdjen. Zalaegerszegen a
Ganz Ábrahám Szakközépiskolában gépgyártás
technológusként
kezdte, majd Pécsen, a
Pollack Mihály Fõiskolán mûszaki tanár szakon végzett, utána Gyõrben gépészmérnöki diplomát szerzett. Ezzel a
háttérrel sokra vihette
volna, de a sors nem
így rendelte. Jelenlegi
életében már nem
játszik szerepet a motor. Zalaegerszegen él
párkapcsolatban, családja nincs. Egy zalaegerszegi kereskedelmi részvénytársaságnál területi képviselõMár csak emlék a motor…
ként dolgozik.

Tavaszi fesztivál és kiállítás Türjén
Június elsõ szombatján nagy
volt a sürgés-forgás a Türjei
Mûvelõdési Házban. Az évenként megrendezni tervezett
„Tavaszi fesztivál és kiállítás” címet viselõ rendezvénysorozat
kezdõ eseményére készültek a
helybéliek. Négy éve alakult
meg ugyanis a helyi Hétszínvirág énekegyüttes. Ez a rendezvény jó alkalmat biztosít
arra, hogy a község a jövõben,
évrõl évre bemutassa kulturális életét, fejlõdését.
A vezetõk bölcsességét dicséri az elgondolás, hogy a
leginkább közösségteremtõ mûvészeti tevékenységre, az együtténeklésre, a kórusmozgalomra
alapozva egyre színesebb kulturális csemegét kínáljon a közönségnek, a remélhetõen táguló vonzáskörzetnek.
Az összefogás kézzelfogható. A rendezvény színvonalát
emelendõ eljöttek a környékbeli énekkarok, így Vindornyaszõlõs, Pakod, Zalabér kó-

rusai. Fellépett az általános
iskola néptánc együttese is. A
derûs légkört csak tovább csiklandozta néhány, a Zalabéri
Asszonykórus által elõadott,
népi humorral fûszerezett,
esetenként pajzán nóta.
A nagyteremben Hörcsöki
Tamásné Erzsike, a mûvelõdési ház lelkes igazgatója, a
rendezvény motorja kalauzolt
bennünket. Mint elmondta,
helyi hivatásos és öntevékeny
mûvészek, valamint kézimunkázók mûveibõl állították öszsze a színes bemutatót.
Kiállítottak itt horgolt terítõket, hímzéseket és egyéb kézimunkákat. Láthattunk bõrmûves tárgyakat, egy kis ékszertablót, virágkötészeti kompozíciókat és igényes gobelint is.
A Kerámia Alkotókör az itt
készült mûvekbõl álló, reprezentatív válogatással járult hozzá az eseményhez. Stekli Ilona
népi iparmûvész és tanítványai
igazán színvonalas kerámiák-

Remény van arra, hogy fesztivál legyen…
kal rukkoltak ki, igazolván az
autentikus kézmûves hagyomány továbbvitelének értékeit,
létjogosultságát.
A kerámiák mellett, önálló
színfoltként Török Tivadar, Budapesten élõ, Türjérõl elszármazott festõmûvész néhány

alkotása is emelte a tárgyi, képzõmûvészeti bemutató értékét.
Minden remény megvan
arra, hogy a ma még csak térségi szinten ismert helyi rendezvény idõvel valódi, az eseménynaptárban is számon tartott fesztivállá nõje ki magát.
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A „fõmolnár” rendhagyó búcsúja
Nyugdíjasként a jövõt építi
Õrségváltásra került sor a
Zala-Cereália Kft. élén. Noha
öt éve már papíron nyugdíjba
vonult Kiss Imre, az ügyvezetõ
igazgatói posztot a közelmúltban adta át Király Lászlónak.
Szeptember 1-jén lenne 41
éve a cégnél, illetve annak jogelõdjeinél. A Zala Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari
Vállalat zalaszentgróti körzeti
üzemében kezdte kereskedelmi ügyintézõként. 1975-ben a
zalaszentgróti takarmánykeverõ vezetõje lett, 10 év múlva
gyáregységvezetõnek nevezték
ki. Újabb egy évtized elteltével
a privatizáció révén Zala-Cereália Kft. néven alakult cég (a
Zalagabona Rt.-bõl kiválva)
ügyvezetõ igazgatója lett. Több,
mint 17 évig irányította a jóhírû kft.-t.
– Hány malom mûködött
Zalában akkor, amikor a
szakmába került?
– Ha jól emlékszem hat.
Mára három maradt, de mére-

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

Vadkörte-felvásárlás
Kiváló minõségû
vadkörtére várunk
ajánlatot eladóktól
idei felvásárlásra.
Érdeklõdni:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mailon.

tét tekintve a zalaapáti és a
zalabaksai nem meghatározó.
Egykor a kanizsai, az egerszegi
és a tüskeszentpéteri volt a
„malom”. Kaszaházán ma lakópark van, a kanizsait leszerelték,
vagyis csak mi maradtunk meg.
– Országos viszonylatban
mekkora malomnak számít a
tüskeszentpéteri?
– Az elmúlt években nagy
malmok épültek az országban,
mi kis malomnak számítunk.
Az országban található félszáz
malomból 10 adja a termelés
70 százalékát. Mi régiós szerepkörrel rendelkezünk, ma is
három mûszakban üzemelve
az egész Dunántúlon jelen vagyunk. Pillanatnyilag 67 dolgozó keresi nálunk a kenyerét a
szó szoros értelmében.
– Mi a tüskeszentpéteri
liszt titka?
– Megmaradtunk a hagyományos magyar õrlésnél. Ez
azt jelenti, hogy 75-76 százalék
fehérárut veszünk ki a búzából, szemben a 83-84 százalékkal, ami a más technológiát alkalmazó malmokra jellemzõ.
Ez pénzben ugyan veszteséget
jelent, de termékeink minõségében megtérül. Mi korábban
nem szállítottunk be a multi
áruházláncoknak, egyrészt méretünk, másrészt az egyoldalú
partnerkapcsolat miatt. Egy
térségi árukat minõsítõ áruházlánci felmérés következmé-

Neve összeforrt a céggel.
nyeként azonban ezen a téren
kedvezõ változás történt, ráadásul elõnyös feltételekkel,
vagyis nem kérnek visszatérítést, s a fizetési határidõ is
csak 30 nap.
– Egy kész életmûvet hagy
hátra…
– Az elmúlt több évtizednek
mély gyökerei vannak. Ezért
nem is lehet szó búcsúról. Csupán arról, hogy a szükséges
stratégiaváltás miatt kilépek a
napi irányításból, s „csak” a
cég jövõjével kapcsolatos fontos kérdésekkel foglalkozom.
A váltás nem jelent gondot, hiszen nálunk nem csak technológiaépítés történt, hanem a

vezetõkiválasztás is tervszerû
volt. Király László személyében a Zala-Cereáliánál rátermett szakember vette át a stafétabotot.
– A jövõt tervezi… Milyennek látja?
– 2004-ben zöldmezõs beruházás keretében automatizált takarmányüzemet építettünk, vagyis az állattartásban
sem lehet megkerülni a ZalaCereáliát. Nagy kihívás számunkra az épülõ pacsai baromfifeldolgozó. S természetesen szeretnénk megõrizni a
malomiparban kiérdemelt hírnevünket.
E.E.
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Megelõzték az országos szövetséget
Húsz éves múlt a Türjei Faluvédõ Egyesület

Fotó: Kovács Tibor
Példás az együttmûködés az önkormányzat és a faluvédõ
egyesület között. Jobbról: Mlinárik László és Simon Tamás.
Az Országos Polgárõr Szövetség megalakulásának 20 évfordulója kapcsán kerestük fel
az ország egyik legrégibb polgárõr szervezetét, a Türjei Faluvédõ Egyesületet.
A civil szervezetet 1991 április 26-án hozta létre mintegy
50, közmegbecsülésnek örvendõ polgár, így a türjeiek megelõzték az országos szövetség
megalakítását. A hivatalosan
bejegyzett egyesület alapszabálya kiállta az idõk próbáját, a
célok és elvek nem változtak
az elmúlt 20 évben. Technikai
jellegû módosítás csupán 2010
novemberében vált szükségessé.
– 2005-ben ismert el bennünket tagszervezetként az Országos Polgárõr Szövetség, miközben eredeti nevünk nem
változott – mondja el Simon
Tamás, akit januárban választottak az egyesület elnökévé. –
Szervezetünk jellege és feladatvállalása az országos szövetséggel párhuzamosan ala-

kult. Mindvégig hangsúlyosan
a civil szervezeti irányba fejlõdtünk. Elõre meghatározott
beosztási rend szerint, jelenleg
28-an látjuk el önként vállalt
feladatainkat, természetesen
szorosan együttmûködve a zalaszentgróti rendõrõrssel, a
keszthelyi kapitánysággal és a
megyei rendvédelmi szervekkel. Mivel egyesületi formában
mûködünk, polgárõreink havi
500 Ft egyesületi tagdíjat fizetnek, mely összeget a tagság demokratikusan szavazott meg.
Csak feddhetetlen embereket
tûrünk meg sorainkban. Tagjaink a szolgálatban közfeladatot
ellátó személynek minõsülnek,
fényképes kártyaigazolvánnyal
vannak ellátva – mutatja az elnök a személyi igazolványra
emlékeztetõ plasztik lapot.
A polgárõrség mûködése a
türjei lakosság többségének
egyetértésével találkozott. Sokan kérik, hogy figyeljenek a
portájukra. Különösen az idõ-

Nagylengyel

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

• Anno 1982 •

Hungarikum

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

sebbek, egyedül élõk számára
megnyugtató, hogy polgárõrök révén 6 mobil telefonszámon keresztül is közvetlen,
gyors segítségre számíthatnak
a nap 24 órájában.
A Türjei Faluvédõ Egyesület alapszabályának érdekessége, hogy tagja és támogatója
természetes és jogi személy,
magyar és külföldi állampolgár
egyaránt lehet. A gyakorlatban
az egyesület legfõbb támogatója a települési önkormányzat.
– Polgármesterként lényegi
kérdésnek tartom a település
közbiztonságát – kapcsolódik
a beszélgetésbe Mlinárik László polgármester. – Véleményem szerint különbséget kell
tenni a statisztikai adatok és az
állampolgárok tapasztalatai, érzései között. Én az utóbbit tartom fontosabbnak. Az önkormányzat alapvetõ feladata,
hogy megvizsgálja azokat a lehetõségeket, amelyek a közbiztonságra jótékony hatással lehetnek. A jogalkotás szintjén a
bûnözés elleni harcban a valóságról kevés szó esik, hiszen
még mindig nagyon magas az
elmaradt feljelentések aránya –
mondja a polgármester.
– Ön is fontosnak tartja
a polgárõrök egyéni hitelességét? – kérdezzük a polgármestertõl.
– Ha elismert polgárok a
polgárõrök, nagyobb a bizalom, több az információ. A bûnözés összetett társadalmi jelenség, küzdeni ellene csak a
társadalom széles bevonásával
lehet. Ezek élén áll a rendõrséggel együttmûködõ polgár-

õrség. Ha a polgárõrség társadalmi beágyazottsága megfelelõ, képesek aktivizálni a társadalom széles rétegeit – fejti
ki Mlinárik László.
– A közbiztonság védelme
mellett milyen feladatok hárulnak a türjei polgárõrökre?
– Például önkormányzati
rendeletünk tiltja a házalást,
amit valahogy be is kell tartatnunk. Ha tudomásunkra jut
ilyen csoportok megjelenése,
polgárõreink azonnal beavatkoznak és kikísérik a delikvenseket – mondja mosolyogva a
polgármester, majd hozzáteszi:
– Településünk bármilyen rendezvényére mozgósítható a
társaság.
A
rendõrséggel
együttmûködve biztosítják a
bálok, ünnepek rendfenntartását, igyekeznek megakadályozni a környezetkárosítást,
azaz az illegális szemétlerakást,
hulladék-égetést, a temetéseknél a zsúfolt parkolóban segítik az autósokat, de mozgósíthatják õket közúti ellenõrzéseknél, baleseteknél is.
A rendõrséggel való együttmûködésre is áldozott a türjei
önkormányzat. A körzeti megbízottnak egy komplett számítógépet bocsátottak rendelkezésére, amivel az egyenruhás
helyben bekapcsolódhat a „robotzsaru” programba, nem
kell emiatt Zalaszentgrótra
autóznia.
Simon Tamás még megemlíti az ifjúságvédelemben betöltött szerepüket, amit már
írásos formába öntöttek az
óvodával, iskolával.
V.B.

A türjei elöljárók fontosnak tartják, hogy itt is közöljük a
veszély esetén hívható hat helyi és egy körzeti segélykérõ
mobiltelefon-számot, amit e példaértékû csapat tett közzé:
K.M.B. Tóth Tibor
0630/ 650 7553
Simon Tamás
0630/ 936 3234
Fehér József
0630/ 620 7103
Balázs Lajos
0630/ 498 5842
Vasvári László
0630/ 242 2283
Antal Zsolt
0630/ 907 9738
Zalaszentgróti Rendõrõrs
0630/ 327 1305

www.zalatajkiado.hu
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Ivó-naptól az angyalvárásig
Kisszentgróti programok a közösségépítés jegyében
Kisszentgróton a települési
részönkormányzat, a Zalai Borút Egyesület és az önkormányzat összefogása révén, részint
nemzetközi együttmûködéssel,
jelentõs folyamatok indultak
el. A korábbi Borház rekonstrukciójával kialakított Kisszentgróti Mûvelõdési Házban
Gelencsér István, a településrész önkormányzati képviselõje, a településrészi önkormányzat vezetõje, Szõkéné Hajduk
Andrea egyesületi elnök és Németh Károlyné egyesületi titkár számolt be a több éve zajló
munkáról.
– A településrészi önkormányzatok rendszere Zala megyébõl indult el még az elsõ
választások idején. Elsõsorban
ott jöttek létre, ahol több
település olvadt a városokba,
így történt ez Zalaszentgróton
is – kezdi Gelencsér István az
alapoktól. – A részönkormányzatok révén a korábbi önálló
településeknek megmaradt bizonyos függetlensége. Az önkormányzat mellett szabad
pénzkerettel is rendelkeznek a
részönkormányzatok, s a településrész létesítményeinek –
például temetõ, mûvelõdési
ház, utak, emlékmûvek – gondnoka a részönkormányzat,
amelynek vezetõje mindig a
város önkormányzatából kerül
ki. A négytagú választott testületet mintegy helyi civil szervezeteként is fel lehet fogni.
Kisszentgróton kezdettõl jól

mûködik a részönkormányzat,
úgy érzem, így van igazi gazdája a településnek.
– Milyen eredményeket
könyvelhetnek el az utóbbi
években?
– A közmûvek kialakításával jelentõs fejlõdésen mentek
keresztül a várost körülölelõ
településrészek. Kiépült a telefon-, a gáz- és a szennyvízrendszer, ez utóbbihoz kapcsolódóan pedig az utak is megújultak. Az országban sokhelyütt
boldogok lennének, ha ilyen
útjaik lennének, mint itt a mellékutcák! A másfélmilliárdos
projekt ugyanis az út helyreállítását is magában foglalta. Hasonló folyamatok jellemzõek
egyébként Kisszentgrót mellett Tüskeszentpéterre, Aranyodra és Csáfordra is. Ezeknek a részönkormányzatoknak
a feladata az, hogy a keletkezõ
hiányosságokat a lehetõ leggyorsabban megoldja és a városrészt összetartsa, olyan kulturális, szellemi erõt kovácsoljon össze, amelynek révén jól
érezhetik magukat az emberek. Manapság egyre nehezebb programokat szervezni,
de mi tesszük a dolgunkat és
számos közösségi programot
szervezünk. A részönkormányzat éves naptárában hozza nyilvánosságra az elõre ismert rendezvényeket. A közelmúltban
például négy esemény is lezajlott. Germersheimbõl, Zalaszentgrót német testvérvárosá-

A Best Autósiskola
kedvezményes tanfolyamokat indít folyamatosan
Zalaszentgróton, a Dózsa Gy. u. 9. szám alatt
személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár
kategóriákban.
Elméleti tanfolyamdíj kedvezmény: 10.000 Ft.
Érdeklõdni: 06/20 983-4230 és 06/20 964-0857
telefonon, illetve a helyszínen.
A tanfolyamok indításának idõpontjai és további
információk a honlapon:
www.bestautosiskola.hu

HIRDETÉSÉT
feladhatja a Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ból érkezett kézilabda csapatot
láthattunk vendégül búcsúvacsorával. A csíksomlyói búcsúra nagy számban induló magyarok körmenetében Zalaszentgrót már második éve
részt vesz. Ennek során a zarándokok elhozták a kisszentgróti templomba az emlékfát,
amelyet magukkal visznek, s
ünnepi mise keretében emlékszalagot kötöttünk rá. Majd a

Gelencsér István bizakodik
Kisszentgrót jövõjét illetõen.

A kisszentgróti romtemplom, ahonnan az Ivó-napi túra indul.
negyedévenként sora kerülõ
hagyományos nyugdíjas dalárda következett tangóharmonikával, felelevenítettük a régi
magyar nótákat. A dalárdába
egyre több fiatal is bekapcsolódik. Az Anyák Napja ünnepséget évek óta a helyi templomban tartjuk, idén is így történt, a kisszentgróti gyerekek
kedvesedtek az anyukának és
nagymamáknak. Egész éven át
számos rendezvényre kerül sor.
Így például május 22-én megtartották a hagyományos Ivónapi túrát, június 26-án nyugdíjas találkozó lesz, augusztus
20-án kisszentgróti fõzõcske
színesíti szent királyunk ünnepét, s jön az õsz a szüreti fesztivállal, ultiversennyel, s a téli
angyalváró teadélutánnal és
egyéb rendezvényekkel.
Aktuálisan a májusi, egésznapos Ivó napi túráról is beszélgettünk Gelencsér Istvánnal, hogyan is zajlott le a program. A túra Kisszentgrót központjából, a romtoronytól indult, s a csáfordi és koppányi
hegyháton levõ pincéket látogatták meg a túrázók. Megkóstolták az új borokat, értékelték
a termést, s elbeszélgettek a
gazdákkal, azokkal is, akiknek
több mint fele termése elfagyott, tehát a gondokkal küszködõkkel és azokkal is, akik a
nagyobb örömmel nézhetnek
vissza és várhatják az újat…

– Milyen értékeket jelenít
meg ez a rendezvény ?
– Mi mindig arra gondolunk, hogy a következõ rendezvényünk talán már nem is lehet jobb, hiszen mindig olyan
jól sikerül és mindenki olyan
jól érzi magát. S mégis: évrõl
évre azt tapasztaljuk a megvalósult rendezvények után, hogy
egyik jobb, mint a másik…
Csodálatos környezetben, több
mint 50 fõs létszámmal vágtunk neki az idei Ivó-napi bortúrának. Annak tulajdonítom a
legnagyobb jelentõséget, hogy
nagyon sok fiatal vett részt a
programon! Bízunk benne,
hogy lesz, aki ápolja ezt a szép
hagyományt. Hiszen úgy van
igazán értelme, ha nem szakad
meg a sorozat. Mi ezt a folyamatot várjuk és reméljük, hogy
hosszú-hosszú éveken keresztül meg tudjuk rendezni, s az
utánunk jövõk is megszervezik
ezt a rendezvényt, amelyen
egészséges környezetben, kötetlen, baráti hangulatban ismerkedhetünk meg egymással,
s a táj szépségeivel. Azért is
nagyon jó, ha egymást alaposan megismerjük, hogy ha nagyobb feladatok elé kerülünk
majd, sokkal nagyobb elánnal
tudunk melléállni. Bízom benne tehát, hogy lesz folytatás és
ehhez kívánok mindenkinek
nagyon jó egészséget!
Farsang Lajos
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Önálló községi könyvtár nyílt Tekenyén
A közel 500 lelket számláló,
kedves település, Tekenye felé
haladva már a temetõnél feltûnik a környezet rendezettsége. A faluban még inkább látszik, hogy a település lakosai a
„jó gazda gondosságával” hasznosítják a nemrég megszerzett,
önálló önkormányzati mûködésbõl eredõ, a falu csinosítására átcsoportosított plusz forintokat. Látható, hogy a Zalaszentgróttól való közigazgatási
különválás megnövelte a lakosság aktivitását. A friss, civil öntudat jóval több közösségi értéket teremt annál, mint amenynyit az anyagi többlet indokolna.
A község élete is megpezsdült.
Június 4-én, szombaton egy
jól szervezett gyereknapra gyülekeztek a legifjabbak a helyi
mûvelõdési házban. Elõször az
egerszegi bábszínház mûvészei
bûvölték el a kicsiket, majd
arcfestéssel, íjászattal, és játékos versengésekkel szórakoztak a gyerekek. Az alkalomra
meghívták Budai Lajosnét is
Zalaszentgrótról, hogy kürtõs
kalács sütésével fokozza az ünnep hangulatát, majd megjelent a „csoda”, az igazi tûzoltókocsi is.
Ezen a napon a falu aprajanagyja is ajándékot, bár koránt-

sem váratlan ajándékot kapott.
A ZALA-KAR Térségi Innovációs Társulás segítségével, az
Összefogás Tekenyéért Alapítvány alapítványi báljának bevételébõl, valamint az önkormányzat támogatásából ugyanis könyvtárat nyitottak a faluban. Jelentõs társadalmi munkával a régi tejcsarnok leromlott épületét alakították át egy
kellemes, meghitt, kis „kultúrkuckóvá”. A falakon részletes
fotóanyag mutatja az épület
újjászületésének fázisait, az eredeti, nem éppen felemelõ állapotától kezdõdõen a bájos kis
könyvtárépület elkészültéig.
Mint Dézsenyi Melinda pedagógus, önkormányzati képviselõ elmondta, a könyvek
egy részét a régi könyvtári
állomány köteteibõl válogatták, de sok anyagot, így könyveket, folyóiratokat kaptak helyi és szentgróti felajánlásokból is.
Szakemberek jöttek Keszthelyrõl, akik kiválogatták a
könyveket, majd Dézsenyi Melinda tanárnõ csoportosította
témák és olvasó korosztályok
szerint. A közel 1000 kötetes
mini könyvtár egyik részében a
mozgókönyvtári állomány kapott helyet.

Fotó: Kovács Tibor
Heti 6 órában várja a könyvtár a látogatókat.
A jövõben CD és DVD köl- met ajkú úrtól még egy számícsönzést is terveznek.
tógép kerül a könyvtárba, ameItt helyezik majd el a már lyet nyelvtanulásra és interneemlített tekenyei alapítvány tes böngészésre is használhatszámítógépét, melynek segítsé- nak a falu lakói. A könyvtár
gével a könyvtári nyilvántartást heti 6 órás nyitva tartással várja
vezetik, Tekenye község színes az olvasó közönséget, igénytõl
honlapját mûködtetik és alakít- függõen két, vagy több napra
ják napra készen és archiválják elosztva.
a falu életének jelentõs eseEgy kedves hagyomány, a máményeit.
jusfa állítás is felelevenedett a faA korábbi és várható könyv- luban. Ezúttal az üde leányzók
adományok mellett privát fel- helyett a fiatal önkormányzat
ajánlásként – a községben „Di- kapott fát az ifjúságtól. Este a mádi” néven népszerûvé vált – né- jusfa-bálon ünnepeltek tovább.

Gõzös érkezhet „Kehida-Kustány” állomásra?

Vasúti relikviák a Termál szállóban nyílt tárlaton.
Rendhagyó kiállítás nyílt
május 13-án a Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdõ szállodájának konferenciatermében. A látogatók vasúti relikviákkal találkozhatnak a Zalavölgyi Vasút történetébõl. Az
egykor Türjétõl Zalaszentgróton át Balatonszentgyörgyig
vezetõ vasúti szakasz tavaly december 15-én töltötte volna be
a 115-ik „életévét”. Létére ma
már csak az egykori állomásépületek emlékeztetnek, no és
azok az emberek, akiknek a szí-

vében még él az egykori zakatolások emléke. Iratok, igazolványok, menetrendek, pecsétnyomók, vasúti felszerelések, lámpák,
öntöttvas táblák még az 1910es évek elejérõl, s kuriózumként még a létesítés eredeti engedélyezési okirata is látható.
A kiállítást Gerencsér Tamás,
a tárlat egyik szervezõje nyitotta meg, majd Danka Lajos,
a MÁV szombathelyi területi
igazgatója mondott beszédet.
Az egykori nagy feladat teljesítése nehézségeket és örö-

möket is hozott a térségbe.
Legnagyobb gondot a fenéki
láp leküzdése jelentette, s
akadtak gondok a nyomvonal
és a vicinálisvonalak csatlakozásának kialakításánál is. Az elsõ vonat érkezését – bár némi
mûszaki probléma nehezítette,
nevezetesen kisiklás miatt késett az elsõ járat – mindenütt
ünnepelve fogadták. A környék
településeinek társadalmi, gazdasági és kulturális életét egyaránt felgyorsította a Zala-völgyi vasút. A számos elõnyt felvonultató vaspálya megszüntetése már csinnadratta nélkül
zajlott le. A szárnyvonalakat
már 1973-tól elkezdték leépíteni, majd 1976-ban „népgazdasági okokra” hivatkozva végleg
megszûnt az élet a jobb sorsra
érdemes sínpáron.
Danka Lajos utalt rá, hogy a
vasút visszafejlesztése – akárcsak az elmúlt években a mellékvonalak megszüntetése –
nem hozott megtakarítást.
Folyik a vasút reformja, hiszen lehetetlen közúton az
egyre nagyobb árumennyiséget
mozgatni. A MÁV szombathelyi igazgatója bizakodását fejezte ki az iránt, hogy a vasút újra visszatérhet egykori fénykorához.

Gerencsér Tamás végül köszönetet mondott Horváth Tihamérnak, a szálloda tulajdonosának a kiállítás létrejöttének
támogatásáért. Horváth Tihamér
egykori vasutas emlékeirõl beszélt, hiszen vasutas családba
született. Elmondta: mozdonyvezetõ édesapja szerette volna,
ha vasutasnak áll, de õ inkább
az építõiparhoz vonzódott, s
nem bánta meg. „A vasút iránti
tisztelet és apám emléke azonban kötelez arra, hogy õrizzem
a vasút emlékét” – mondta.
A kiállítás várhatóan állandó jellegû marad – tudtuk meg
Horváth Tihamértõl, a nyár
közepéig biztosan, utána pedig
attól függõen marad végleges a
kiállítás, hogy sikerül-e megszerezni egy igazi gõzmozdonyt az
egykorvolt vonalra – korabeli
írásmóddal élve –, a KehidaKustány állomásra.
Lázár István, a község polgármestere lapunk kérdésére
elmondta: „Örömére szolgál,
hogy Kehidakustány idegenforgalmi vonzerejét ez az új
attrakció is növeli. Reményét
fejezte ki, hogy Horváth Tihamér támogatásával sikerül állandó kiállítássá, a vasút iránt
érdeklõdõk zarándokhelyévé
felfejleszteni a kezdeményezést.
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Nem álom, hanem cél
NB II-es tervek a szentgróti kéziseknél
Az elmúlt napokban a nõi
kézilabda volt a magyar sportkedvelõk figyelmének középpontjában. Döntõ fontosságú
VB-selejtezõt játszott válogatottunk, ami meghatározó volt a
sportág hazai jövõjét illetõen.
Zalaszentgróton természetesen nem ennyire kiélezett a
helyzet, noha információink
szerint merész terveket szövögetnek a Zala-parti kisvárosban. Annál a klubnál, ahonnét
a sokszoros válogatott Tóth
Tímea pályafutása indult.
2004-ben – meglehetõsen
zilált körülményeket örökölve
– vette át a szakosztály vezetését Mazzag Albert.
– Nem túlzás, de labda- és
felszerelésgondok nehezítették a szereplést, nem beszélve
az adósságról – mondja a szakosztályelnök. – Azóta sikerült
stabil hátteret kialakítani, köszönhetõ ez támogatóinknak
(önkormányzat, Aquazala, Zalacereália, OTP, Coca Cola, Coop, Ipartestület, több kisvállalkozó, magánszemély), így napi
gondok nem akadályozzák szereplésünket.
Zalaszentgrótnak egykor az
NB II-ben is szerepelt csapata.
Most a megyei bajnokságban
játszanak, ami inkább tekinthetõ „NB III-nak”, hiszen Somogy, Vas és Zala csapatai
küzdenek itt.
– A nemrég zárult pontvadászatban a negyedik helyet
szereztük meg – vonja meg a
mérleget Császár Renáta játékos-edzõ. A jelenleg gyesen lévõ testnevelõ tanár középiskolásként maga is tagja volt
az NB II-es gárdának.
– Elégedettek vagyunk ezzel a teljesítménnyel, szoros

A képen balról jobbra állnak: Husz Ferenc, Oláh Katalin, Korcsmáros Letícia, Bella Anett, Mester Anita, Kocsis Erika, Györkös Dóra, Náczi Szilvia, Császár Anett, Mazzag Albert. Guggolnak:
Németh Nikoletta, Kövér Katalin, Horváth Krisztina, Boldizsár Cintia, Juhász Edina, Schvarcz
Viktória, Laskay Annamária, Császár Renáta. A képrõl hiányoznak: Szalai Szabina, Lábodi
Klaudia, Bors Ildikó.
volt a 12 csapatos mezõny – értékel Császár Renáta, aki edzõtársával, a szakosztály alelnökével, Husz Ferenccel irányítja
az együttest.
– A csapat átlagéletkora 20 év,
s ez úgy jön ki, hogy vannak családanyák, fõiskolások, egyetemisták, középiskolások, sõt általános iskolás kerettagjaink is. Jó
a közösség, s ez meghatározó
szempont nálunk. A játékosok
többsége szentgróti, de türjei,
tekenyei, batyki, sõt szalapai
kézilabdázó is küzd a zalaszentgróti színekért – ad részletes képet a csapatról Császár Renáta.

Zalaszentgrót a hasonló
kisvárosok gondjaival küzd a
sport területén is. A középiskola befejezése után a játékosok többsége fõiskolára, egyetemre kerül. Nagyon nehéz
így csapatot építeni, ennek ellenére szeretnék, ha az eddiginél több fiatal választaná ezt
a sportágat Zalaszentgróton és
környékén.
Az anyagi háttér alkalmas
lenne az NB II-es szerepléshez
– fogalmazza meg a tervet
Mazzag Albert. – Egy támogatónk már jelezte, hogy feljutás
esetén nagyobb összeggel segítené a szakosztályt. A jelen-

legi, „hárommegyés” megyei
bajnoksághoz képest az utazási költségek nem emelkednének jelentõs mértékben. A realitáshoz tartozik azonban,
hogy a mostani keretet meg
kell erõsíteni a feljutáshoz.
A bajnokságnak vége, a
munka azonban máris megkezdõdött a szakosztálynál. Határozott cél, hogy NB II-es nõi
kézilabda-csapata legyen újra
Zalaszentgrótnak. Ahogy hallottuk, ennek anyagi gondjai
nem lehetnek, s a sportcsarnok is alkalmas NB II-es
mérkõzések rendezéséhez.
E.E.

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

Császár Renáta
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A családok zöld sportja Zalacsányban

Már tervezik az õszi zalaszentgróti tájfutó versenyt
Zalaegerszeg nyílt rövidtávú tájékozódási futó bajnokságát az Enyves Éger Kupáért a
Zalacsányi-tó mellett rendezték meg június negyedikén,
szombaton, a zalaegerszegi Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és Futó Egyesület szervezésében. A megmérettetés formája kétfordulós, nappali, egyéni regionális rangsoroló rövidtávú tájfutó verseny volt. Az értékelést a két különbözõ pályán teljesített két forduló öszszesített eredménye alapján végezte el a versenybíróság.
– Egészen 10 évestõl úgy
60 évesig számos versenyzõ érkezett a megmérettetésre –
osztotta meg velünk Mézes
Tibor Sólyom, a versenybíróság
elnöke. – A tájfutás a családok
zöld sportja, hiszen ha bármely
korosztályú családtag versenyez, szinte törvényszerû, hogy
a többi korosztály követi õt.
Ezúttal is számos korosztályban hirdettünk eredményt, két
nehézségi fokozat, „B” és „C”
kategóriában. A legkönnyebb,
„C” változatban, a nyílt kezdõ
kategóriában bárki kipróbálhatta a képességeit. A versenyünkön a nyugat- és a középdunántúli régióból érkezett klubok vettek részt, s egyesületen
kívüli versenyzõk is indultak.
Összesen mintegy félszáz ver-

senyzõ érkezett Zalaegerszegrõl, Zalaszentgrótról, Nagykanizsáról, Keszthelyrõl, Szombathelyrõl, Sárvárról és Veszprémbõl, közülük az utánpótlás
korcsoportban, az F18B kategóriában indultak legtöbben.
– Melyek voltak a pálya jellegzetességei?
– Egy sprint távú versenyhez képest viszonylag sok a
szintkülönbség, amelyet megpróbáltunk a pálya kijelölése
során kerülni, ám a nyílt területen sok a mesterséges tereptárgy, ami nehezíti a tájékozó-

TARTALMAS HOSSZÚ HÉTVÉGÉK
AUTÓBUSSZAL!
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK-FELSÕ-TISZA-VIDÉK
Jún.24-26.
32.900,-Ft/fõ
PRÁGA-TELC-CESKY KRUMLOV-HLUBOKA
Júl. 8-10.
38.500,-Ft/fõ
JAJCE-POCITELJ-MOSTAR-SAREJEVOTRAVNIK…
Júl. 15-18.
49.900,-Ft/fõ
SALZKAMMERGUT-LINZ-OSZTRÁK DUNA VÖLGY
Júl. 23-25.
38.500,-Ft/fõ
ZAKOPANE-KRAKKO-WADOWICE-WIELICKA
Aug. 4-7.
45.900,-Ft/fõ

KÖRUTAZÁSOK!
SZICÍLIA-CALABRIA-LIPARI ÉS VULCANO
SZIGETEK
Júl. 20-28.
144.900,-Ft/fõ
PÁRIZS-LOIRE VÖLGYE-BRETAGNE-NORMANDIA
Aug. 6-14.
138.900,-Ft/fõ
ERDÉYI KÖRUTAZÁS
Aug. 8-13.
66.900,-Ft/fõ
RÓMA-POMPEI-CAPRI-SORRENTO-AMALFINÁPOLY
Aug.15-21.
108.500,-Ft/fõ
SPANYOLORSZÁG: Barcelonától a Gibraltárig
Szept.12-23.
199.900,-Ft/fõ
Részletes információ:
Zalaegerszeg: 92-511-045
Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:
83-511-231
Hévíz:
83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
www.facebook.com/zalavolanutazas
Eng.szám: R/0022/1992/2000
Szeretettel várjuk Zalaszentgrótról és környékérõl is
régi és leendõ partnereinket!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

dást, hiszen a tó melletti szabadidõközpontban lovarda és
szabadtéri színpad is mûködött. A kétféle elem kombinációját próbáltuk úgy vegyíteni,
hogy a versenyzõk számára izgalmas legyen.
– Milyen sorozatba illeszkedik ez a verseny, s miért épp
Zalacsányban rendezték meg?
Milyen lesz a folytatás? – kérdeztük Mézes Tibort.
– Az idén már több versenyt is rendeztünk, s a terveink közt szerepel a veszpréEnyves Éger Kupa Zalacsány Összetett eredmények
kategóriák szerint (gyõztesek és zalai dobogósok):
F12C: 1. Fekete Sámuel
(ZTC), 2. Varga Marcell (Göcsej KTFE), 3. Belsõ Bence
(Göcsej KTFE). N12C: 1. Szép
Zsófia (Göcsej KTFE), 2. Banics Laura (Göcsej KTFE), 3.
Kadlicskó Sára (Göcsej KTFE).
F18B: 1. Barti Áron (Göcsej
KTFE), 2. Erdõs Márton (ZTC),
3. Fekete Ágoston (ZTC).
N18B: 1. Kötél Angyalka (Göcsej KTFE), 2. Balog Judit

2011. június
mi sporttársakkal közösen a
Balaton Kupa megrendezése
Tihanyban, a megyén belül pedig Gelse és Kerecseny körzetében õsszel egyetemista és fõiskolás országos bajnokságot
rendezünk. Zalacsányban is
mûködik egy utánpótlás csoportunk, s az õ megmérettetésükre szerveztük ezt a versenyt. Egyébként minden kategóriában az összetett gyõztesek elnyerték Zalaegerszeg
nyílt rövidtávú tájfutó bajnoki
címeit. Õsszel Zalaszentgróton
rendezünk tájfutó versenyt,
amelynek szervezésben Tarsoly Róbert sporttársunk is
sokat segít. Ez a verseny –
amelyre a családokat és az iskolásokat is várjuk – a belvárost,
a Zala-parti térséget, és a kastélyparkot egyaránt érinti.
A megmérettetést követõen
Császár Éva, a verseny titkára,
s a zalacsányi csoport egyik edzõje így értékelte a zalaszentgróti és környéki versenyzõk
eredményeit:
– A zalaszentgrótiak nagyon jól szerepeltek. Nyílt kategóriában Dóka Éva és Tarsoly
Róbert révén megszerezték az
elsõ két helyet. A gyerekek,
akik most ismerkedtek meg az
év folyamán a tájfutással, remekül teljesítettek. Néhány tapasztaltabb versenyzõt is maguk mögé utasítottak: elsõ lett
a saját kategóriájában Szép
Zsófia, második Banics Laura,
Szép Szonja, harmadik helyezést ért el Tarsoly Panka.
Farsang Lajos
(Göcsej KTFE), 3. Sánta Csenge (Göcsej KTFE). F21B: 1.
Hites Viktor (VBT Veszprém),
2. Juhász Júlia (Göcsej KTFE).
N21B: 1. Gombkötõ Zsuzsanna, 2. Bossánszky Krisztina
(Göcsej KTFE). Nyílt kezdõ:
1. Tarsoly Róbert (Göcsej
KTFE), 2. Dóka Éva (Göcsej
KTFE), 3. Fodor Csaba (Göcsej KTFE). F10C: 1. Vig Kristóf József (Göcsej KTFE).
N10C: 1. Kiss Vivien (Göcsej
KTFE), 2. Szép Szonja (Göcsej
KTFE), 3. Tarsoly Panka (Göcsej KTFE).

A Grót Coop Zrt. üzletei
az év minden napján akciós élelmiszerek, italáruk,
háztartási áruk sokaságával várják vásárlóikat.
Kísérje figyelemmel akciós újságjainkat és vegyen részt
nyereményjátékainkban.
Eddig számtalan kisebb és két fõnyeremény nyertest
köszönthettünk.
Legyen Ön a harmadik fõnyeremény nyertesünk!

Coop a jó szomszéd!
Grót Coop Zrt.
Zalaszentgrót

