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A felújított
ünnepélyes ava-

tását augusztus 17-én tartották
meg megyei és városi vezetõ
közéleti személyiségek részvé-
telével. A megjelentek sorában
köszönthettük – többek között
– , a Zala
Megyei Közgyûlés, valamint a
Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnökét,

, Zala megye 5. vk., azaz
Zalaszentgrót területi ország-
gyûlési képviselõjét, Zalaszent-
grót Város Önkormányzatának
korábbi és jelenlegi tisztség-
viselõit.

zalaszentgróti
Templom tér

Manninger Jenõt

Vigh
Lászlót

Méltó a történelmi múlthoz
Tetszik a szentgrótiaknak a megújult tér

Bár a megszépült teret már
júniustól birtokba vették és
hamar megkedvelték a váro-
siak, az ünnepélyes átadásra
csak a komplex városközpont
felújítás végeztével kerülhetett
sor. Az avató ünnepséget Ba-
bits Mihály Hazám címû versé-
nek elszavalásával nyitotta

színmûvész.
polgár-

mester személyes emlékeibõl
idézte fel a hányatott sorsú tér
és a környezõ épületek funk-
cióinak változásait, majd min-
denkinek megköszönte a mun-
káját, aki a tervezésétõl a kivi-

Má-
té P. Gábor

Baracskai József

telezésen át az adminisztrációs
utómunkálatokig elõsegítette
a projekt megvalósulását. Man-
ninger Jenõ és Vigh László is
szólt a megjelentekhez. A me-
gyei közgyûlés elnöke fontos-
nak tartotta kiemelni, hogy
nem csak az ünnep-, hanem a
hétköznapokon is meg kell
tölteni tartalommal Zalaszent-
grót központját. A megszépült
fõtér segítse, élénkítse a város
gazdasági és kulturális életét.

A városközpont megújítá-
sát pályázó testület képvisele-
tében az elõzõ ciklusok polgár-
mestere, fejezte
ki örömét, hogy befejezõdött a
régóta tervezett rendezett,
esztétikus történelmi város-
központ kialakítása.

A modern burkolattal, lám-
pákkal, virágos felületekkel be-
rendezett teret ölelõ késõ barokk
épületegyüttes legjelentõsebb
tagja, a mûemlék templom is
megújult az elmúlt idõszakban.

Császár József

Bizderi János

gróf Batthyány Im-
rérõl

V.B.

fõesperes –
mielõtt megszentelte az im-
már ismét régi nevén szereplõ
Templom teret – megemléke-
zett a 253 éves templom épít-
tetõjérõl,

, aki óriási anyagi áldozat-
tal készíttette el korának egyik
legszebb templomát.

A piaci zsibvásár egyelõre
nem tér vissza a templom
mellé, csupán az õstermelõk
kapnak helyet a beépített terü-
leten. Rövidesen egy új turisz-
tikai, kulturális-információs iro-
da is nyílik.

Régi álom valósult meg – hangsúlyozta Császár József.
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Auguszt Fesztivál

Pa-
kodon

„Nagy Kötény Díjért”

elneve-
zéssel programdús falunapot
tartottak augusztus 13-án

. Délelõtt 9 órától már
elkezdõdött a fõzõverseny a

, ahol 10
csapat vetélkedett, és marha-,
birka-, valamint sertéshúsból,
halból készült ételek gõzölög-
tek az üstökben. A délelõtt a
gyerekek számára is tartoga-

Tömegeket vonzott a falunap Pakodon
Ezen a napon is focilázban égett a település

tott elfoglaltságot: az óvoda
udvarán ugrálóvárral is kibõví-
tett játékdzsungel várta a te-
lepülés ifjoncait. A kézügyes-
séget fejlesztõ lufihajtogatás,
gyöngyfûzés, arcfestés foglal-
kozásokra, és mû-
sorára szintén seregnyi fiatal
gyûlt össze.

A közös ebéd után a
érkezett

Tüsi bohóc

Tatá-
ról Gölbasi vitézei

török hagyományokat õrzõ cso-
port repítette a jelenlévõket
több száz évvel vissza az idõbe.
Törökkori jeleneteket feldol-
gozó bemutatójuk, öltözékük,
hastáncos mûsoruk felejthetet-
len pillanatokat szerzett a je-
lenlévõknek.

– Egyik képviselõnk ötlete-
ként hívtuk meg a török ha-
gyományõrzõ csoportot erre a
napra, melynek üde színfoltja
fellépésük. A környéken már
tudják, hogy hagyományosan
mindig augusztus második
szombatjára esik nálunk a falu-
nap, melyet minden évben kéz-
mûves kiállításokkal és kultu-
rális programokkal színesí-
tünk. A rendezvény évek óta
az önkormányzat önálló szer-
vezésében mûködik, de idén a
civil szervezeteink is bekap-
csolódtak a programba. A dal-
körünk többek között pala-
csintát is sütött, a nyugdíjas
klubunk pedig helyi hímzése-
ket bemutató kiállítással ké-
szült a napra. Mindenki igé-
nyét megpróbáltuk kielégíteni
a szervezés során, s szeren-
csére évrõl évre egyre többen
vagyunk, idén a látogatók lét-
száma eléri az ezret is. – ösz-
szegzett pol-
gármester.

Nagy tömegeket vonzott
Pakod majd' egy éve alakult
futballcsapatának falunapi mér-
kõzése is, melyen 3-1-re gyõz-
ték le együttesét. A ta-
lálkozó után még sokan lab-
dáztak a focipálya környékén,
s a közelgõ büntetõrúgó ver-

Halek László

Söjtör

senyre gyakoroltak. A pálya 11-
es pontjáról elvégzett kapu-
rarúgásra ugyanis elsõ körben
több mint ötvenen jelentkez-
tek, s a közel egyórás viadalt a
helyi csapat játékosa,

nyerte.
Akinek még maradt ereje, a

hétpróbás játékokon tesztel-
hette magát és párját. Elsõ kör-
ben rönk- és sodrófahajítás,
asszonycipelõ verseny, szalma-
bála gurítás, késõbb pedig
fröccsváltó, gyertyaoltogatás,
valamint férfias ceruzajáték
kacagtatta a kíváncsiskodókat.
Késõ délután a rendezvénysá-
torban kezdetét vette a kul-
turális mûsor, ahol elõször a
helyi , a

,
és a

dalcsokrai kerültek
színpadra. A modern tánc kép-
viseletében a környéken és a
megyén kívül is elismertséget
szerzõ tánccsoport után-
pótlás és ifjúsági formációi, s a
szintén pókaszepetki
tánccsoport mûsora nyújtott
emlékezetes pillanatokat a fa-
lunap közönsége számára.

Az est sztárvendégeként
színpadra lépett a mula-
tós formáció, s ahogy besöté-
tedett, kezdetét vette a távolról
is nagy élményt adó tûzijáték.
A mozgalmas nap tombolasor-
solással és hajnalig tartó bállal
zárult.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Simon
Zsolt

Margaréta Dalkör za-
labéri Búzavirág Népdalkör

türjei Hétszínvirág Ének-
együttes

Bonita

Tóth Girls

Tesók

Pataki Balázs

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

Õsi zalai zamatok

Sokan érdeklõdtek a török hagyományok iránt.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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2010. októberétõl új pol-
gármestere van .

30 éve él a tele-
pülésen, felesége szintén nem
született türjei. Az önkormány-
zati munkában 2010-ig nem
viselt tisztséget. Helyi lakos-
ként figyelemmel kísérte a te-
lepülés életét, munkakörei is
ide kötötték. Minõségügyi szak-
emberként, mint regisztrált
moderátor készítette közigaz-
gatási minõségfejlesztési do-
kumentumokat. 2006-ban vál-
lalta a polgármester-jelöltsé-
get. A választási eredmény fel-
jogosította a 2010-es indulásra.

– Feltételezem, hogy 30
éves tevékenységem, a rólam
kialakult közvélemény hiteles
személyé tett a választások elõtt.
Nem követtem a Magyarorszá-
gon elfogadott gyakorlatot, mi-
szerint

. Teljesíthe-
tõ, erõmet nem meghaladó vál-
lalásokat tettem, de ezeket fon-
tosnak tartom teljesíteni.

– A választásokat követõen
részt vettem egy belügymi-
nisztériumi tájékoztatón, ahol
a felelõs államtitkár a követ-
kezõket mondta:

.” El-
hangzott, hogy a ciklus polgár-
mestereinek feladata lesz egy
új, finanszírozható, ésszerû ön-
kormányzati rendszerre törté-
nõ átállás levezénylése. Örö-
költem egy mûködõ, de sok
területen kifogásolható gya-
korlatot. Ezt rövid távon csak
kis lépésekben lehet éssze-
rûsíteni. Lehetõséget kaptam a
térség második legjelentõsebb
települése jövõjének, verseny-
képességének biztosítására. Ez
csak a lakosság, a település
intézményeinek, munkáltatói-
nak összefogásával lehetséges.
A települések anyagi helyzetét
döntõen a költségvetés álla-
pota határozza meg. Ennek
alapján sok jóra nem számítha-
tunk helyben sem. Van egy
fogalom: a

Türjének Mli-
nárik László

– Mivel nyerte el a vá-
lasztók bizalmat?

„Ígérni kell, aztán majd
csak lesz valahogy”

– Milyen tapasztalatokat
szerzett eddigi munkája során?

„Önök rossz-
kor vannak rossz helyen

„Szervezeti kultú-

Változás elõtt az önkormányzatok szerepe
Beszélgetés Mlinárik Lászlóval, Türje polgármesterével

ra”.

– Van Önöknél köztisztvi-
selõi etikai kódex?

– Hogy látja az önkor-
mányzatok jelenlegi helyzetét
a várható változások tükrében?

Ez magában foglalja a mû-
ködés minõségét. Ennek lakos-
ság általi elfogadása adja a si-
keresség zálogát. Közügyek-
ben született döntéseknél, köz-
pénzek felhasználásánál nem
lehetnek tabutémák. A lakos-
ságnak joga van kérdezni, és
kötelesek vagyunk érdemi vá-
laszt adni. Viszonylag szûk az a
kör, amelyet a személyiségi jo-
gok védelme érint. Lakossági
kérésre növeltük a közmeg-
hallgatások számát. Ígéretet tet-
tem, hogy zárt ülést csak elke-
rülhetetlen esetben tart a tes-
tület. Fontosnak tartom, hogy
az önkormányzati posztokon
és intézményeink élén álló ve-
zetõk szakmailag felkészültek
legyenek, és megfelelõ felha-
talmazással rendelkezzenek az
érvényes szabályzatok, vala-
mint munkaköri leírásuk alap-
ján. Így válik számon kérhetõ-
vé munkavégzésük.

– Nincsen. Központilag a
rendszerváltás óta küzd a köz-
igazgatás ennek létrehozásá-
val. Csak a munkaanyagok si-
keresek eddig, de még idén
várható elfogadott formátum.
Természetesen helyileg lehe-
tett volna alkotni. Nagy szere-
pe lehetne a köztisztviselõi
munka értékelésénél.

– A helyi önkormányzat
nem függetlenítheti magát az
országos gyakorlattól. Az érvé-
nyes jogi szabályozás betartása
mindenkor kötelezõ. A várható
változásokra fel kell készülni.
Az önkormányzati feladatok
ellátásának a lakosság helyi
szükségleteihez kell alkalmaz-
kodnia, a feladat és hatáskörök
jelenlegi helyzete azonban kao-
tikus. Az államigazgatási fel-
adatokat a polgárközeli köz-
igazgatás szellemében jellem-
zõen a jegyzõ látja el. Orszá-
gosan az államigazgatási ható-
sági ügyek kétharmada helyi
adó, szociális és gyám, építés-
hatósági és okmányirodai ügy.

Az utóbbi kettõt nem körjegy-
zõségünk hivatala, hanem kör-
zeti megoldással Zalaszentgrót
látja el. Jelenleg az önkor-
mányzat gazdálkodásának el-
lenõrzése több szerv bevoná-
sával történik. Az Állami Szám-
vevõszék és az Államkincstár
ellenõrzései éves ütemterv
szerint célvizsgálatok kereté-
ben valósulnak meg. Az önkor-
mányzati könyvvizsgálat arra
terjed ki, hogy a beszámoló a
jogszabályi elõírásoknak meg-
felel-e. Az elmúlt idõszak elle-
nõrzési rendszere nem teljes,
nem átfogó és nem kellõ ha-
tékonyságú. Az állampolgárok
önkormányzathoz való kollek-
tív jogait érvényre juttató és
védendõ módon szigorúbb
keretek között szabályozzák az
önkormányzat önállóságát. A
közfeladatok ellátásában az ál-
lami szervek nagyobb szerepet
kapnak, a helyi önkormány-
zatok csupán azokat a felada-
tokat látják el, melyek a lakos-
ság széles körének közszük-
ségleteit biztosítják. A létre-
jövõ közös hivatal tervezett ne-
ve: önkormányzatok egyesített
hivatala (2000 lakos alatt). Itt
már a törvényalkotó ki kívánja
küszöbölni azt a disszonáns
elemet, amikor a körjegyzõség-
ben fennmaradnak a települé-
si hivatalok, csupán a jegyzõ
személye közös.

– Jelenleg a támogatások
feladathoz kapcsolódóan, de
jellemzõen felhasználási kö-
töttség nélkül illetik meg az
önkormányzatokat. A jövõben
várhatóan a kapott normatívá-
kat az adott önkormányzati kö-

– Milyen változások vár-
hatók az önkormányzatok fi-
nanszírozásában?

telezõ feladatok ellátására kell
fordítani. Az új szabályozás azt
tervezi biztosítani, hogy a he-
lyi önkormányzat mindaddig,
míg kötelezõ feladatainak fi-
nanszírozását nem biztosítot-
ta, további feladatok (fejleszté-
sek, beruházások) ellátására
nem vállalkozhat.

– A kötelezõ és az önként
vállalható feladatok körét – te-
lepülési szintek szerint – diffe-
renciáltan fogják meghatároz-
ni a jogszabályok.

– A helyi adókivetés joga
fennmarad. Várhatóan új adó-
fajták bevezetésre is sor kerül-
het. Ezekbõl a fejlesztések fi-
nanszírozása érdekében pénz-
ügyi alapot hozhat létre az ön-
kormányzat.

– Azt gondolom, hogy nem
jól. Várhatóan az önkormány-
zati törvényben és egyéb jog-
szabályokban kerül meghatá-
rozásra, mely feladatok ellátá-
sára biztosít támogatást áten-
gedett bevételekbõl a költség-
vetés. Ebbõl következik, hogy
egyéb tevékenységek finanszí-
rozása kizárólag saját bevétel-
bõl, valamint vagyonból történ-
het. A tervezett hatályba lépés
2013, de 2012-tõl már az új szem-
lélet alapján tervezik az ön-
kormányzatok finanszírozását.

– Önkormányzatunk augusz-
tus 26-27.-én falunapot szervez
a község sporttelepén. A ren-
dezvényre ezúton is meghívom
a település lakosságát, munkál-
tatóit, vállalkozóit, intézményeit.
Várjuk a térség településeirõl
érkezõ szórakozni vágyókat.
Igyekeztünk olyan programot
összeállítani, ami önfeledt, szín-
vonalas szórakozást nyújt min-
den korosztálynak. Reményke-
dem, hogy rendezvényünk a
közös szórakozás, s a lakók
nagyszámú megjelenése által
közösségépítõ funkciót is be-
tölt. A sikeres jövõ csak a Tür-
jén élõk és a falu vezetése kö-
zötti hatékony együttmûkö-
déssel biztosítható.

– Hogyan kerülnek rögzí-
tésre a kötelezõ és az önként
vállalt feladatok?

– Milyen fejlesztési, beru-
házási lehetõségek lesznek?

– Az önkormányzatok je-
lentõs része adóssággal küzd.
Ezeket hogyan érintik a vál-
tozások?

– Befejezésül egy köny-
nyebb téma: falunapra készül
Türje...

Mlinárik László

Elõzõ számunkban, a batyki falunapról szóló írásunkban
sajnálatos módon kimaradt a fellépõk névsorából a türjei

énekegyüttes, amely nagy sikerû mûsorával
jelentõsen hozzájárult a közönség igényes szórakoztatásához.
Hétszínvirág

A Hétszínvirág is…



Nemrég számoltunk be
a

nagyarányú minõségi
változásairól, a sikeres pályá-
zatról és újjáépítésrõl, amely-
rõl dr. Varga Tamás igazgató
fõorvos adott tájékoztatást. Most
új hír, hogy az intézmény veze-
tõje 2011. július 31. napjával
indokot mellõzve lemondott
vezetõi megbízásáról. Értesülé-
sünk szerint a képviselõ-testü-
let a lemondást 2011. szeptem-
ber 30.-i hatállyal elfogadta,
ugyanakkor határozott arról,
hogy az intézmény zavartalan
mûködése érdekében ki kell
írni a vezetõi megbízás ellátá-
sára irányuló pályázati felhívást.

– kérdeztük dr. Varga
Tamás igazgató-fõorvost.

– Az, hogy önként lemond-
tam, a hivatalos verzió. A hát-
térben pedig Baracskai József
polgármester úr indoklás nél-
kül közölte velem, hogy az in-
tézményben tervezett átszer-
vezést mással kívánják levezé-
nyelni. Ezt követõen úgy hatá-
roztam, hogy egyszerûsítem az
önkormányzat ügyvitelét és le-
mondok a vezetõi megbízatá-
somról, hiszen egy felmentés
jóval bonyolultabb és elhúzó-
dóbb procedúra. Ugyanakkor
nem értem a döntést, mert
nem számított a 20 éves veze-
tõi tapasztalatom, az ÁNTSZ-
ekkel, a MEP-pel és a kórházve-
zetõkkel kialakult jó kapcsola-
tom, a VÁTI elismerése, a be-
tegek pozitív visszajelzései és
az sem, hogy sem panaszok,
sem perek nem övezték az in-
tézményt a vezetõi periódu-
som alatt. Az egész projektet
egyedül vezettem mindeddig
és máig nem közölték velem,
hol hibáztam, ha hibáztam.
Mindenki tévedhet, s ha a tes-
tület szerint ez történt, esélyt
sem kaptam a kijavítására! A
döntésnél nem került megfe-
lelõ mérlegelésre az sem, hogy
szülész nõgyógyászként sem
dolgozom tovább az intéz-
ményben.

– Ne menjünk bele az
egészségügyi finanszírozási
rendszer – a TVK-számok (tel-
jesítményvolumen korlát), a
BNO (betegségek nemzetközi
osztályozása) kódolás, WHO
pontok szerinti elszámolási
rendszer – nehezen érthetõ
szövevényébe, amelyrõl a szak-
emberek is folyamatosan vitáz-
nak. Az átlagember számára
ebbõl nagyjából annyit kell
tudni, hogy egy intézmény fi-
nanszírozása az OEP által meg-
adott keretszám alapján törté-
nik és ez ugyanakkor egy meg-
határozott, ellátott betegszá-

Zalaszentgrót Egészségügyi
Központ

– Mi az oka a lemondásá-
nak?

– Az önkormányzat gaz-
daságossági kérdéseket vett te-
rítékre…

Vezetõcsere a rendelõintézet élén
Lemondott az igazgató-fõorvos, vagy másként történt?

mot is jelent. Efölött egyes drá-
ga beavatkozások, mûtétek fek-
võbeteg intézményeket sodor-
nak válságba, másutt, például
az önálló járóbeteg intézmé-
nyekben – mint a zalaszent-
gróti – a többletteljesítés csak
minimális (éves szinten mint-
egy 100 ezer Ft) többletköltsé-
get okoz. Az idei évet tekintve
– sikerült, de nehéz volt – kor-
rekt költségvetést készítenünk,
hiszen nem tudtuk, hogy mi-
kor indulnak az új rendelé-
seink, milyen lesz a betegfor-
galmuk és az OEP finanszíro-
zásuk. Az eredeti, tervezett
költségvetési finanszírozásunk-
ból kijönnénk, de az önkor-
mányzatunk ezt lecsökkentet-
te, ami azt eredményezte, hogy
„veszteségesek” lettünk, s emiatt
történik az ún. átvilágításunk.

A zalaegerszegi szakembe-
rek által elvégzett részeredmé-
nyek azonban bizonyítják, hogy
az intézményünkben nem foly-
tak felesleges, luxus kiadások,
mint felelõs vezetõ ki merem
jelenteni: a számunkra bizto-
sított szûkre szabott összegbõl
jól gazdálkodtunk. A helyi új-
ságban megjelent 11 millió Ft
veszteség pedig abból adódik,
hogy az intézményünk, az OEP
finanszírozás felletti betegvizs-
gálatokért ennyi összeget ka-
pott volna, ha a keretszámunk
magasabb lenne. Azonban a
keretszámot az OEP határozza
meg. A tisztelt képviselõtár-
saim nem egészségügyi szak-
emberek, ennek ellenére az
intézmény átszervezését még
az átvilágítás vége elõtt – csak
részeredményekre alapozva –
egy 6 pontos határozatban el-
rendelték. Ennek egy része el-
lentmondásos, egyik pont üti a
másikat! Például, az egész
intézményben csökkentenünk
kell az ellátandó beteg-számot,
nem hozna megtakarítást, el-
lenkezõleg, hosszabb távon

csökkentené a TB finanszíro-
zás mértékét. Én pedig nem
szerettem volna egyetlen bete-
get sem ellátatlanul elküldeni.
Olyan megfontolatlan kéréssel
is szembesültem – az egyik
pontból ugyanis áttételesen ez
következik –, a nõgyógyászat-
hoz köthetõ ultrahang vizsgá-
latot egy önálló, beutalóköte-
les rendelésen szabadna végez-
nem, vagyis plusz beutalót kell
írnom, de fontosabb az, hogy e
két rendelés óraszámát milyen
arányban válasszuk szét, rossz
döntés esetén pl. nem lenne
elég a nõgyógyászati betegek-
re jutó rendelési idõ. No és a
létszám karcsúsítás kérdése:
például a három takarítónõ he-
lyett ma kettõ dolgozik a na-
gyobb alapterületen. Az egy
évtizeddel ezelõtt a 3 fõ kar-
bantartó, fûtõ, gépkocsivezetõ
helyett ma egy ember látja el
mindezeket a feladatokat, a
gazdasági irodában a korábbi 5
fõ helyett 3 fõ dolgozik, s a
munkájuk nem lett kevesebb.
Jómagam egyedül vezettem az
intézményt úgy, hogy még
részállású titkárnõm sem volt,
ezt a munkát is magam vé-
geztem. A 6 pontos határozat-
ra a legjobb tudásommal és
szándékommal válaszoltam, 13
oldalon fejtettem ki az állás-
pontomat: szakmai szemmel
úgy látom, a tervezett átszer-
vezés a betegellátás rovására
menne, azonban az ezzel kap-
csolatos döntéseket a képvi-
selõ-testület majd késõbb fogja
meghozni. Az elmúlt 2 évtized-
re visszatekintve szeretném
megköszönni a zalaszentgróti
és környéki betegek bizalmát,
hogy felkeresték az általam
irányított intézményt és rende-
lést! – mondta lapunknak dr.
Varga Tamás.

A „hallgattassék meg a má-
sik fél is” elv szerint megkér-
deztük pol-
gármestert is.

– Ez önmagában igaz, de ez
az ügy nem ilyen egyszerû.

– A tények ezzel kapcsolat-
ban a következõk: az új szak-
rendelések beindításával kap-
csolatban fél év elteltével, a
rendelõintézet vezetésének be-
számolójának meghallgatásá-
val párhuzamosan a zalaeger-
szegi megyei kórház kontrol-
lingos szakembereit is felkér-
tük, hogy független szakértõ

Baracskai József

– Igaz-e az értesülésünk,
hogy dr. Varga Tamás igazga-
tó-fõorvos nem önként mon-
dott le? Az álláspontja szerint
személyes okokból kérték meg
a távozásra, mert az önkor-
mányzat mással szeretné leve-
zényelni a projektet.

– Mi volt a rendelõintézet-
tel kapcsolatos audit célja, ame-
lyet külsõ céggel végeztettek?

szemével nézzék át õk is a te-
vékenységet. Valóban félidõnél
tart az átvilágítás, de már ki-
világlott a kontrolling eddigi
eredményeibõl is, hogy sokkal
jobban kell tervezni a jövõben.
Például a betegutakat, a telje-
sítményvolument… Bonyolult
rendszer az egészségügy finan-
szírozása, amit valóban nem
ért a laikus, de beleástam ma-
gam. A kontrolling eddigi ered-
ményébõl is kitûnt, hogy gaz-
dasági alapon jobban kellene a
szakrendeléseket, a betegszámok
alakulását tervezni. Bonyolult-
nak tûnik, de például a zalaeger-
szegi kórház példája is igazolja,
hogy lehet egy százalékos elté-
réssel tervezni. Ahhoz, hogy
térségi járóbetegellátás felada-
tait megfelelõen és gazdaságo-
san el tudjuk látni, bizony
csökkenteni kell a kiadásokat
és növelni a bevételeket. Ha
laikus szemmel nézve sarkít-
juk, talán mindez úgy látszana,
hogy azt kell tervezni, hogy
kinek fog megfájdulni a torka,
de ez nem így van! Mi szeret-
nénk azokra a szakemberekre
hallgatni, akik régóta és job-
ban ismerik a finanszírozási
rendszert. Ezért nálunk is ki
kell építeni a legoptimálisabb
viszonyokat. Be kell vezetni az
elõjegyzési rendszert, amely-
nek révén a várakozási idõ is
lecsökkenhet. Egyáltalán nincs
szó arról, hogy betegek lesz-
nek elküldve és hosszú várako-
zási idõk lesznek, viszont sok-
kal tervezhetõbb, kiszámítha-
tóbb rendszerre van szükség.
Ezt a feladatot valóban másva-
lakivel, egy új, gazdaságosabb
szemlélettel szeretnénk vég-
hezvinni.

– Ha nem akarjuk megérte-
ni egymást, akkor soha nem is
fogjuk. Ha van szándék egy-
más megértésére, akkor meg is
értjük egymást. Nyilván nem
szólhat bele a testület abba,
hogyan kell levezetni egy vizs-
gálatot, mikor szükséges be-
utaló, de meg kell érteni, mi az
önkormányzat szándéka. Az in-
tézménytõl, amelynek a mûkö-
déséhez annyi pénzt teszünk
hozzá, mint a rendelõintéze-
téhez, elvárjuk, sõt megköve-
teljük, hogy a lehetõ legkörül-
tekintõbben járjon el.

– Az elmúlt évek nagy át-
alakításai, a költözések során a

– Az igazgató szerint a tes-
tület nem szakmai szemmel
nézi a dolgokat, s szakmailag
nem helytállóan kezelik a kér-
dést. Hogyan vélekedik errõl?

– Úgy tudjuk, Varga dok-
tornak voltak érdemei az el-
múlt 20 évben. Ki lehet-e azt
mondani, hogy „érdemei elis-
merése” mellett történik, ami
történik?

Dr. Varga Tamás

(Folytatás a 11. oldalon)
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A kenyeret kemencében sü-
tötték, házi zsírral kenték meg
és a gyerekek a

nagy örömmel
fogyasztották! Az érdeklõdõket
batikolással, arcfestéssel, agya-
gozással, kisállat simogatóval,
érdekes játékokkal várták a
szervezõk. A tavaly tavasszal
alakult

az elõzõ nyár-

kehidakustányi
„Berek kertben”

Kehidakustányi Turisz-
tikai Egyesület

hoz hasonló programokkal ké-
szült most is. A fürdõ nyári be-
járatával szemben található fü-
ves területen hétvégente gye-
rekprogramok várták a helyi és
vendég családokat.

Kehidakustányban augusz-
tus 20-án „Madárijesztõ és Tök-
fesztivállal” (a sportpályán a
Klasz Klub szervezésében) vár-
ták az érdeklõdõket.

Óriás cipó gyerekeknek

Majd letörte a kezüket.

Julcsi

Borka

Panka

tekenyei

komolyan gondolko-
dóba esik, hogy a kenuzás vagy
a Fiáker étterembeli pizzasütés
volt-e számára a legnagyobb
élmény. az erdei kirán-
dulásról mesél elbûvölten, ahol
agancsot találtak. bol-
dogan újságolja, hogy Dötkön
az öko-házban aludhattak egyik
éjszaka. Ahány kisgyerek, any-
nyiféle legkedvesebb élményt
adott a táborozás.

Tájfutás, biciklis kirándulá-
sok, lubickolás a szentgróti ter-
málfürdõben, helyismereti túra
egy hivatásos vadász kalauzolá-
sával, látogatás a kehidai Deák-
kúriában, piknik, játékok és ve-
télkedõk, sátorozás. Mindezek
egy egyhetes napközis jellegû
tábor programjai, melyeket lel-
kes, felkészült pedagógusok ve-
zetésével, esetenként 4-5 fel-
nõtt kísérõ közremûködésével
lehetett megvalósítani. Sokan
gondolhatják, hogy az ilyen
gyermektáborozás a kispén-
zûeknek megfizethetetlen. Nos,
valóban megfizethetetlen, mert-
hogy a tábor – az iskolás korú
gyermekek számára – ingyenes.
Igaz, hogy a részvétel legfõbb
feltétele a helybenla-
kás, illetve a faluhoz való kötõ-

Így is lehet
Életmódtábor Tekenyén

dés – pl. szülõk, vagy nagyszü-
lõk tekenyei származása révén.
A tábor már ötödik éve fogadja
ilyen kondíciók mellett ifjú
lakóit.

Az ötlet
(akkor a részönkormányzat ve-
zetõje volt, ma Tekenye polgár-
mestere) indult 2007-ben.

– Egy falu közössége a gyer-
mekeknél kezdõdik – indokolta
a kezdeményezést a polgár-
mester. – Igaz, hogy legtöbben
az iskolából is ismerik egymást,
de az együttes élmények job-
ban összekovácsolják õket. A
közösségteremtés volt ugyanis
az elsõdleges célom. A tábor
szakmai felügyeletére Dézsenyi
Melinda tanárnõt kértem fel,
aki azonnal igent mondott az
akkor még nagyon csekély költ-
ségvetéssel szervezett gyermek-
tábor vezetésére, lebonyolításá-
ra. A legelsõ nyári napközis hét
a szerény lehetõségek ellenére
is sikeresnek bizonyult, 2008-
ban pedig, amikor a NaturAqua
hozzájárult a költségekhez, már
autóbuszos kirándulást is szer-
vezhettünk. Azóta NaturAqua
életmódtábor néven hirdetjük
meg a nyári közösségformálást.
Mostanra a Zala Megyei Köz-

Tarsoly Róberttõl

gyûlés, a Tekenyei Önkormány-
zat és az Összefogás Tekenye
Alapítvány is támogatja a szün-
idei tábort. A megnövekedet
anyagi források tették lehetõvé,
hogy a napközi foglalkozáso-
kon túl néhány éve környékbeli
településeken is eltöltsenek egy
éjszakát a gyerekek. Korábban
Oszkón, Almásházán, az idén
Dötkön.

– Saját erõnkbõl nem tud-
nánk a két, nagyobb gyerme-
künket egy hétig nyaraltatni. –
mutatott rá a megkerülhetet-
len tényre ,
akinek harmadik, legkisebb cse-
metéje alig várja, hogy jövõre õ
is részt vehessen a „nagyok”
játékában.

Az életmódtábor záró ese-
ményére gyülekezõ gyerekek,
szülök gyûrûjében válthattuk
szót a két pedagógussal, akik a
hasznos élmények összegzése,
felelevenítése céljából állították
össze az utolsó tábornap vetél-
kedõjének anyagát.

, aki ma a
ZalA-Kar Térségi Innovációs
Társulás közmûvelõdési refe-
rense, az idõjárás szeszélye ré-
vén került kapcsolatba a teke-
nyei táboroztatással.

– Amint a szajki fürdõzés
meghiúsulni látszott, megkér-
tek, segítsek más módon tartal-
massá tenni a napot. Örömmel
jöttem és vezettem a kehidai
programokat, hiszen mint taní-
tónak, mindig élmény gyerekek
között lenni – mondta a „Kiváló
Pedagógus” és a „Zala Megye
Pedagógusa” címet kiérdemelt
tanító. Csak érdekességként em-
lítendõ, hogy õ az, aki egy ha-
sonló, „beugrásos” helyzetben
kitalálta Tüsi bohóc bevált nép-
szerû figuráját.

– Nagyon fontos a gyere-
keknek az identitás erõsítése, a
kötõdésélmény. A legaranyo-
sabb az volt, hogy a gyermekek
végig testvérként viselkedtek
egymással, a légkör olyan volt,
mint egy nagy családban. Ter-
mészetes módon törölte meg a

Kasper Ferencné

Gergely János

kicsi orrát egy nagyobb gyerek
és mindig odafigyeltek egymás-
ra, segítõkészen fordultak egy-
más felé.

– Hányan részesülhettek a
tekenyei kiváltságban? Nem volt
gond a korosztályok

? – kérdeztem
.

– Programoktól függõen 30-
35 tanuló vett részt a tábor
életében, a korkülönbség pedig
egyetlen percig sem okozott
nehézséget, sõt, a dötki szállá-
son az egyik kicsi átkérte ma-
gát a nagyobb gyerekek közé,
akiknek eszükbe sem jutott le-
rázni a csöppséget.

Beszélgetésünk közben a
táborlakók készülõdtek a vetél-
kedõre, a bográcsban készült az
étel, egy nagymama édességet
osztogatott és a község új plé-
bánosa, is megje-
lent, hogy kötetlen környezet-
ben ismerkedjen a „nyáj” leg-
fiatalabbjaival. Melinda elmond-
ta, hogy a hivatalos támogatók
mellett igen sokan közremû-
ködtek abban, hogy a gyerekek-
nek felejthetetlen élmény le-
gyen július utolsó hete.

A tekenyei emberek áldo-
zatkészségét jól példázza

önkéntes tevé-
kenysége is. A mindenki által
Gyöngyinek szólított asszony a
kezdetektõl fogva egy heti sza-
badságát áldozza a nyaraltatott
fiatalokra, részt vesz minden
programjukon, felügyel a gyere-
kekre, vállalja a fõzést.

A község polgármestere kü-
lön kérte, hogy ezúton is továb-
bítsuk köszönetüket azoknak,
akik pénzbeli és egyéb segít-
ségükkel hozzájárultak a teke-
nyei gyerekek tartalmas, bol-
dog táboroztatásához.

– Nem hihetõ, hogy egy drá-
ga, fizetõs táborban több él-
ményt kapnának a gyerekek- je-
gyezzük meg búcsúzóul, mire
Gergely János hozzáteszi: – És
ennyi figyelmet! Ennyi szere-
tettel...!

széles ská-
lája Dézsenyi
Melindát

János atya

Far-
kas Gyuláné

V.B.

Felejthetetlen napok voltak.
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A rendszerváltás utáni évek-
ben, az országos fejlemények-
hez hasonlóan
több régi üzemének kapujára
is kikerült – jelképesen – a „Zár-
va” felirat. Most ne firtassuk,
hogy éppen az elhibázott stra-
tégiák, vagy a megváltozott jo-
gi, gazdasági, tulajdonlási, vagy
éppen a piaci körülmények
tették lehetetlenné a vállalatok,
munkahelyek fennmaradását,.

Az
, a városban máig a legtöbb

embert foglalkoztató vállalko-
zás sikeres túlélõnek bizo-
nyult, pedig – akárcsak az eu-
rópai – a magyar textiliparban
is kemény idõk jártak az el-
múlt két évtizedben.

ügyvezetõ
igazgatót kérdeztük: hogyan
sikerült talpon maradniuk,
amikor tõlünk keletebbre jóval
olcsóbb munkaerõvel dolgoz-
tatnak világmárkák?

– A múltat kevéssé isme-
rem. Lényeg az, hogy a privati-
záció után az akkori cég még
dolgozott pl. a Roy Robson és
a Rosner nevû, nyugaton jól
ismert vevõknek. Öltönyöket,
zakókat, az utóbbi cégnek nad-
rágokat készítettek nagy meny-
nyiségben. A tömeggyártásnak
azonban itt nem volt jövõje...
Ebben az idõben csökkentet-
ték 200-ra, a korábbiak töredé-
kére a dolgozók létszámát. Ma
220-an dolgoznak nálunk.

– Meghatározott színbõl, fa-
zonból több ezer darab ké-
szült. Az egyöntetûség vala-
mennyire egyszerûsítette a mun-
kafolyamatokat. Aztán az emlí-
tett megrendelõ cégek Bulgá-
riában elõnyösebb feltételeket,
pl. olcsóbb munkaerõt találtak,
így oda helyezték át a gyártást.
A Rekord Kft. akkori tulajdo-
nosai nem láttak más lehetõ-
séget, mint megválni a cégtõl.

A mostani ügyvezetõ édes-
anyja

, aki már jó ideje vezette a
vállalkozás szakmai részét, 2003
áprilisától átvette a tulajdonosi
jogokat, annak minden felelõs-
ségével és gondjával. Tudta,
hogy csak különleges szolgál-
tatással képesek a fennmara-

Zalaszentgrót

SH Rekord Ruhaipari
Kft.

Golubics István

– Közismert, hogy már a
hetvenes, nyolcvanas években
magas színvonalú munkát kö-
vetelõ nyugati megrendelõknek
dolgozott a Rekord. Maradtak
az akkori igényes partnerek?

– Mit jelentett a tömeg-
gyártás?

Golubics Istvánné Ibo-
lya

Foglalkoztatási „Rekord” Zalaszentgróton

dásra. Megrendelést kapott
Ausztria egyik legjelentõsebb
hagyományos osztrák viseletet
forgalmazó kereskedõjétõl, aki
a minõség megkövetelése mel-
lett folyamatosan növelte meny-
nyiségi igényét, így a szentgróti
ruhagyár lassan az Allwerk
trachtjainak legnagyobb beszál-
lítójává vált. A megbízás azon-
ban nem bizonyult „sétagalopp-
nak”. Az ezer darabos példány-
számokról kisebb szériára kel-
lett áttérni, amely váltás érte-
lemszerûen a gyártási, techno-
lógiai folyamatot lassította.

– A 200 pantalló, illetve
350 darab zakó elõállítására
méretezett napi kapacitás mel-
lett például 150 darabos kis
szériákat kellett és kell készí-
tenünk – mondjuk – 10 szín-

– Mit jelent mindez a
számok tükrében és az üzleti
kooperációban?

ben és 20 méretben. Évi 500
féle modell is lehet. A piaci
helyzetnek, a megrendelõk igé-
nyeinek megfelelõen klasszi-
kus vagy kellékes bérmunká-
ban termelünk. Az elõbbinél
mindent a megrendelõ küld,
az utóbbinál, – attól függõen,
hogy mit szeretne a vevõ, – a
cégünk az alapanyagon kívül
mindent biztosít. Az ellenõr-
zés a beszállítástól a kiszállítá-
sig folyamatosan tart, ha a
megrendelõ hibás szabásmin-
tát küld be, felhívjuk rá a fi-
gyelmét és kijavítjuk. Az em-
ber logikusan úgy gondolná,
hogy a hiba nem a mi fele-
lõsségünk. Édesanyám azon-
ban – ismerve a kemény pia-
cot – rámutatott, hogy ha akár
a megrendelõ hibájából is
visszaküldenék a munkát, az a
vállalatra nézve drámai követ-
kezményekkel járna.

Az ügyvezetõ elmondta to-
vábbá, hogy Németországban
és Ausztriában gyakorlatilag
nincs textilipari szakképzés, ami
ugyancsak a szentgróti ruhaipa-
ri kft. vitorlájára hajtja szelet. A
Rekord másik behozhatatlan
elõnye a konkurenciaharcban,
hogy hihetetlenül rövid szál-
lítási határidõvel dolgoznak.

– A megrendeléstõl számí-
tott 2-3 héten belül senki sem
szállít a világon, és hogy mi erre
képesek vagyunk, az édesanyám
érdeme – árulta el a titkos fegy-
vert a cégvezetõ szakember.

– Miképpen biztosítják a
minõséget?

– Vargáné Szabó Heni felel
a gyártásért. Minden szalag vé-
gén van meós, de a továbbiak-
ban is ellenõrizzük duplán,
vagy triplán a minõséget.

– Természetesen mindenre
oda kell figyelni. Míg az inak-
tív, tehát a nem termelõ dolgo-
zók aránya általában 15 %, ná-
lunk ez a megszokott felénél is
kevesebb. Emellett ha valami
aprólékos, nem szakmunkát kí-
vánó munkafolyamat adódik,
például tartalék gombok cso-
magolása, azt az irodisták is
elvégzik.

– Közel 8 milliós szabászati
rendszert vásároltunk és az
épületet is folyamatosan kar-
ban kell tartani. Korszerûsítet-
tük a fûtést. Nem éppen ideá-
lis a különbözõ évtizedekben,
3 ütemben épült gyár elren-
dezése. A dolgozók számának
változtatását nem tervezzük. A
200-220 fõs létszám optimális,
amit szeretnénk megtartani.
Igyekszünk humánus munka-
hely maradni, ahol akár szemé-
lyes gondjaikkal is fordulhat-
nak hozzánk az alkalmazottak.
A körülmények változása elle-
nére mi a jó munkahelyi lég-
kör, az emberies foglalkozta-
tásra törekszünk, de a legfõbb
szempont a munkahelyek
megõrzése.

– Tehát a minõségi munka
és a határidõk komoly betar-
tása elég a boldoguláshoz?

– Van lehetõség fejleszté-
sekre?

V.B.

Kehidakustány Önkormány-
zata

Rábacsécsényre

Deák Ferenc

Kehidakustányt

a közelmúltban meghí-
vást kapott . Ez
a Veszprém megyei falucska

életéhez kacsoló-
dó települések összefogását
tûzte ki céljául és „Deák na-
pot” szervezett.
hárman képviselték, aminek a
vendéglátók rendkívül örültek
és egész nap nagyon kedves
vendéglátóink voltak.

A nagy meleg a többi te-
lepülést sajnos visszatartotta,
de a mi kis csapatunk a közel
150 km és a nagy meleg elle-
nére helytállt. Részt vettünk a
koszorúzáson (képünkön), a
Rába partján felállított nagy-
sátorban tartott szentmisén és
a finom ebéd után (amit fák

Deák emléknapra látogattak

árnyékában közel 40 C-ban fo-
gyasztottunk) belógattuk lá-
bunkat a Rába vízébe.

A településeink között a
kapcsolatot fenntartjuk és egy
következõ Deák ünnepségünk-

0 re visszahívjuk Rábacsécsényt,
hogy mi is megvendégelhes-
sük õket és ilyen módon kö-
zösen õrizzük Deák Ferenc
emlékét!

CsiHoLo

Golubics István
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A képen egy lelkes apuka
látható, aki a

gyerekprogramra
érkezett kisfiával. A kisállat si-
mogató megtekintésekor egy
egész csokornyi 4 levelû lóhe-
rét talált.

Az érdeklõdõk augusztus 6-
án részt vettek

(fafaragó) papírsárkány
készítésben és reptetésben,

ajándékdoboz készítésben, arc-
festésen. A kisebbek rajzoltak,
színeztek, póni lovagoltak, a
nagyobbak közben jókat ját-
szottak. A szervezõk a végén
mindenkit vendégül láttak fi-
nom palacsintával és házi
szörppel.

Az idei nyáron ez a hétvége
idõjárása és a vendégek lelke-

kehidakustányi
Berek-kerti

Lantos Laci bá-
csival

Szaló Árpádné Ica nénivel

Állatsimogató – négylevelû lóherékkel
sedése is hozzájárult a prog-
ram sikeréhez. A segítõk és az
egyesület tagjai jövõ nyáron is
folytatni kívánják ezeket a
programokat.

Jó hangulatú ünnepi hétvé-
gét hozott a község lakóinak
életébe az idei

, amelyet augusztus
6-7-én rendeztek meg. A

terítékre
került minden, ami csak kap-
csolatba hozható a magyaros
konyha nélkülözhetetlen, száz-
féleképpen elkészíthetõ alap-
anyagával. A két napot kultu-
rális programok sora színesí-
tette a picinyek és nagyok szá-
mára egyaránt. A fesztivál elsõ
napját hõlégballon, mászófal,
kulturális bemutató tette emlé-
kezetessé a helyi mûvészeti
csoportok részvételével, vala-
mint krumplis ételek fõzõver-
senye adott módot a megmé-
rettetésre. A Hálózat az Integ-
rációért Alapítvány TÁMOP
3.2.3-as projektje keretében a
településen színjátszó tábort
rendeztek, amelynek résztve-
või szintén felléptek a mûso-
rukkal. A rendezvény alkal-
mából az – egyébként az ön-
kormányzat épületében lát-
ható – állandó helytörténeti
tárlat jelentõs részének meg-
tekintésére is mód nyílt a
templomban.

Az ünnep legjelentõsebb
eseménye a települési díjak
átadása, köztük a

2011. faluszépítõ
verseny eredményének kihir-
detése, amelyre vasárnap dél-
után a templomban megtartott

Zalabéri Krump-
lifesztivál

„Bur-
gonyás hétpróbán”

Zalabéri Pél-
dás Porta

Példás portákat jutalmaztak Zalabérben
Díjátadás a krumplifesztivál keretében

szentmisét követõen került sor.
Az ünnepségen további díjakat
is átadtak a falu arra érdemes
polgárainak.

Az ünnepségen
polgármester ismertette

az elõzményeket és adta át az
elismeréseket. Az önkormány-
zat képviselõ indít-
ványára elsõ alkalommal hir-
dette meg a Zalabéri Példás
Porta versenyt. A program so-
rán egy vizitcsoport több alka-
lommal is sorra látogatta a falu
ingatlanait, s megvizsgálták,
melyek azok a lakóházak és
vállalkozások, „intézmények”,
amelyek példaként szolgálhat-
nak Zalabér lakossága elõtt.
Idõközben diszkrét módon, te-
hát nem a széles nyilvánosság
elõtt „Arany málna” díjakat is
osztottak a legrendezetlenebb
ingatlanok tulajdonosainak, akik
erre különbözõ módon reagál-
tak. Akadt, aki szinte azonnal
felhívta a polgármestert és biz-
tosította róla, hogy rendbe te-
szi a portáját, más olyan hang-
nemet ütött be, amelyet bajos
volna idézni. Ám a közös célt,
a falu szépülését a procedúrá-
nak ez közjátéka is követendõ
példaként, jól szolgálta.

A legszebb otthonok kivá-
lasztása során nem volt köny-
nyû helyzetben a zsûri, hiszen
a falu mintegy 250 otthona
közt jóval több kitüntetésre
alkalmas, gondozott ház áll,

Zsuppán
József

Kiss Albert

mint ahány díj kiadására mód
nyílt. Végül eldõlt, az elsõ há-
rom helyezést

és
, a szolgáltató

szektorból pedig
érdemelte ki. Õk a késõbbiek-
ben kerámia emlékplakettet is
kapnak, amely szintén a Zala-
béri Példás Porta 2011. elisme-
rõ cím adományozását tanúsít-
ja, ám az ünnepségen vala-
mennyi, az elõzsûrizésben ki-
választott legszebb porták tu-
lajdonosai valamennyien em-
léklapot vehettek át Zsuppán
József polgármestertõl.

Az ünnepségen elsõként a
számára alapí-

tott elismeréseket két fiatal – a
Zalaegerszegen, a BGF-en vég-
zett és a
Budapesten informatikus bi-
zonyítványt szerzett
– vehette át Zsuppán József
polgármestertõl.

Németh István,
Kovács Lívia Horváthné
Lábodi Andrea

Béres Csilla

frissdiplomások

Dézsenyi Hajnalka

Ujj László

A település ünnepe adott
alkalmat az
átadására is, amely elismerés-
ben részesülhe-
tett. A fiatal pedagógus hamar
és nagyon jól beilleszkedett a
közösségbe, s a kollégái min-
denben számíthatnak rá. Ugyan-
akkor a gyerekekkel lelkiisme-
retesen foglalkozik, sokat tesz
értük a hivatása kötelmein túl-
menõen is, így például költség-
kímélõ módon a saját hegyén
táboroztatta õket.

Zsuppán József polgármes-
ter az ünnepségen szólt a

létesítésérõl is, amely
friss diplomások letelepedését
szolgálja majd olyan módon,
hogy nem bérleti díjat kell fi-
zetniük a jövõjüket Zalabérben
elképzelõ fiataloknak, hanem
a saját otthonteremtésüket cél-
zó megtakarításuk lesz a lak-
bér „fedezete”.

Év Pedagógusa Díj

Ács Klaudia

Fecs-
keház

Farsang Lajos

Az ünnepségen megjelent, kitüntetett zalabéri polgárok a
polgármester táraságában. Balról: Németh István, Béres Csilla,
Ács Klaudia, Zsuppán József, Horváthné Lábodi Andrea,
Kovács Lívia, Bangó Sándor.
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Süldõk és malacok...

Minõségi húsfajta

és eladók!süldõk malacok
700 Ft/kg

550 Ft/kg

15-20 kg-os malac

35-40 kg-os süldõ

Érdeklõdni:06/30/478-6485

Karnisok, függönyök, sötétítõk nagy választékban kaphatók.

Folyamatos akciók:

- vitrázsfüggönyök 240 Ft/m-tõl

- csipkefüggönyök 400 Ft/m-tõl

- színes dekorfüggönyök 880 Ft/m-tõl

- voile függönyök 50 % kedvezménnyel

a készlet erejéig!

Zalaegerszeg, Rákóczi 2-4. (Szolgáltatóház) 92/328-263

Gardénia Függönybolt

Július 30-án nagy érdeklõ-
dés mellett került sor az immár
szokásos flú-
gos futam jellegû csónaktúrára.
A majdnem 800 benevezettre
és a különleges, egyedi, vízi
konstrukciókra szépszámú kö-
zönség volt kíváncsi a startnál

, a
hídnál és a „befutónál”,

. A fantáziadús, ext-
rém alkotások, az úszóképes,
vagy épp idõ elõtt amortizá-
lódott lélekvesztõk és a csóna-
kosok gyakran meghökkentõ
jelmezkreációi óriási sikert arat-
tak. Természetesen nem marad-
hatott el a tüskei malom „jóvol-
tából” a vízen evezõk korpával
való „meghintése”. A lesbõl rá-
juk zúdított hideg zuhany ezút-
tal valódi meglepetés volt, hi-
szen nem a megszokott helyrõl
érkezett az áldás, hanem ami-
korra már becsukódtak a ké-
szenlétben tartott ernyõk, le-
kerültek a kapucnik. Nedves-
ségrõl a természet is gondos-
kodott esõ formájában, de a
„versenyzõk” és nézõk kedvét
ez sem vette el.

A Zala parton kirakodott
kézmûvesek szép munkái szí-
nesítették az eseményt, az Alz-
heimer Band rockbulija hab
volt a tortán.

A célba érõ, leginkább meg-
hökkentõ, ötletes úszómûvek
és alkalmi tákolmányok, vala-
mint a legelmésebb jelmezek
megalkotói szokás szerint érté-
kes jutalomban részesültek. El-
sõ helyezést és vele az Inter-
sport által felajánlott csónakot
érdemelt a kapálógép meghaj-
tású úszótesttel hajózó csapat.
Díjazták Frédi és Béni rajz-
filmbeli járgányának vízi válto-
zatát, – a kõkorszaki szakik jel-
mezében apa és fia evezett –
valamint a sörös dobozokból
összerakott tutajt, mellyel sop-
roniak neveztek. Egyik legna-
gyobb siker volt a nyereggel
felszerelt, lovat imitáló palettán
ülõ csikós, aki a nézõk bízta-

„Puszika Oszika”

Zalabérben tüskeszentpéteri
Zala-

szentgróton

Úsztunk a vidámságban
A zalai flúgos futam

tására állva csattogtatta ostorát.
A jelmez kategória nyertesei a
„Hupikék törpikék” lettek, akik
egy „hajóvontával” tették meg a
távot. A legidõsebb, bátor ver-
senyzõ, túl a hetvenen szintén
elismerést érdemelt. Díjaktól
függetlenül mindenki büszke
lehetett magára, aki ezt a 4-5
órás, zúgókkal tarkított távot
abszolválta.

– A túrát megelõzõ este 6
órakor még annyira áradt a Za-
la, hogy mérlegeltem: lefújjuk a
startot. Örvények, hordalékok
veszélyeztethették volna a részt-
vevõket. Aztán szépen kezdett
süllyedni a vízszint… – árulta el

, a futam fõszerve-
zõje, a verseny után, az utómun-
kálatok vezénylése közben.

– Majd' félszázan ügyeltek a
biztonságra. A „fõgóré” feliratú
pólóban már hat-hét éve a fiam,
Balázs vezeti az egész flottát,
utána minden 15 csónaknyi cso-
portot egy „góré” pólós csapat-
vezetõ tart egyben.

– fordulok
. A 22 éves

fiatalember szinte belenõtt az
flúgos futamba, hisz óvódás
korú volt, amikor kezdõdött a
vízi õrület.

– Az idén egészen fegyelme-
zettek voltak a résztvevõk, ta-
lán emlékeztek a tavalyi szigo-
rúbb fellépésünkre. Bár nem
versenyrõl van szó, a gyorsabb
jármûvek evezõsei szeretnének
elõzgetni, ami a szûk meder-
ben torlódáshoz vezethet. Nem
volt igazán éles helyzet, rend-
kívüli esemény, csupán össze-
tört jármûvek utasait, vízbe
pottyantakat segítettünk partra.

Mint megtudtuk, a vízi túra
nem kerülte el az ellenõrök
figyelmét sem. A

munkatár-
sai is megjelentek a futamon. A
rendezvény helyszíne az Alsó

Bangó Dezsõ

– Rekord számú ember a
vízen. Hogyan tudtatok figyel-
ni a résztvevõkre?

– Voltak renitensek? Szük-
ség volt mentésre?
Bangó Balázshoz

Balatonfel-
vidéki Nemzeti Park

Zalavölgyhöz tartozik, a na-
gyobb nézõszámot vonzó part-
szakaszok pedig Natura 2000-
es természetvédelmi területe-
ken fekszenek.

természetvé-
delmi õr elmondta, hogy szak-
mailag pozitív megmozdulás-
nak tekintik az érintett folyó-
szakasz (meder és part) önkén-
tes megtisztítását. Gondot je-
lentett viszont, hogy a nagyobb
látogatottságú helyeken jelen-
tõs számban parkoltak a mezõn
gépkocsik, melyek képesek a
védett gyepeket megrongálni.
Különösen kirívó a quadosok
kártétele, ugyanis e hobbijár-
mûvek szabályosan feltépik a
talajt és a növényzetet. A jövõ
évi, hasonló rendezvénynek
nincs elvi akadálya, de a szer-
vezõk szigorúan be kell tartsák
és tartassák az engedélyben
foglaltakat, különösen érvénye-
sítendõk a természetvédelmi
korlátozások.

Lassan két évtizede szóra-
kozunk egyre szélesebb körben
a „Puszika Oszika” rendezvé-
nyén. A szervezõk erõfeszítései
csak pénzügyi és egyéb támo-
gatók segítségével eredménye-
sek. A szervezõk köszönetüket
szeretnék kifejezni mindazok-
nak, akik lehetõvé tették a
2011-es startot!

Az úszó „futam” után még
egy hét munka, a folyóparti
helyszínek megtisztítása, hely-
reállítása, a stégek felszedése, a
rendezvénysátrak elbontása kö-
vetkezett.

Csiszár Viktor

A Bangó-család elsõdleges
összegzése a népszerûség és si-
ker ellenére nem ad okot a de-
rûlátásra. Amellett, hogy anyagi-
lag negatív a mérleg, a fáradsá-
gos hetek után lehangolóan ha-
tott az egy-két túl késõn regiszt-
rált csónakos reklamálása, akik-
nek már nem jutott a csónaktú-
ra jellegzetes, trófeaként becsült
pólóiból. Az engedélyeztetések,
az adminisztráció is egyre szi-
gorúbb. „Oszi” kimerülten fon-
tolgatja, mi legyen 2012-ben.

Egyszer már feladta a hiva-
talos szervezést, de – pechjére
vagy szerencsére? – addigra fel-
nõtt az utód, aki barátaival hû
maradt a folyóhoz. Aztán hozzá
is egyre többen csapódtak, és
kezdõdött minden elölrõl.

– Igaz, hogy a túrát megelõ-
zõ két hét nekünk tömény
szenvedés, de jó érzés, hogy aki
egyszer végigment ezen a 9
kilométeren, az a következõ év-
ben is igyekszik itt lenni és hoz-
za a barátait. Így egyre duzzad a
létszám. – mondja Balázs, aki
természetesen a szervezés min-
den fázisából kiveszi a részét,
bár rajta nem látni a fáradtság
jeleit. Széles mosolya elárulja,
hogy az õ lelkesedése egy perc-
re sem lanyhult.

– Idei díszvendégünknek, a
17-szeres világbajnok kenus
Csabai Edvinnek annyira tet-
szett a rendezvény, hogy jövõre
hozni akarja az egész egyesü-
letet – tette hozzá az apa, Ban-
gó Dezsõ.

V.B.

Idén is nagy sikere volt a „Puszika Oszikának”.

Fotó: Kovács György
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Békés kis szeglete volt az
országnak, s ma is az

és környéke. Abban,
hogy sikerült ezt megõrizni,
nagy szerepe van a

, amelynek
a vezetõje.

– Hivatalosan 2003-ban ala-
kult meg az egyesület, bár elõ-
zõleg is mûködtünk – fog bele
a polgárõrség parancsoka, aki
egyben önkormányzati képvi-
selõi tisztséget is betölt. – Már
az ezredforduló idején megfo-
galmazódott a gondolat, hogy
tenni kellene valamit a falu-
közösség védelméért, hogy ele-
jét vegyük a terjedõ bûnözés-
nek. Nem igazán volt veszé-
lyeztetett környék a miénk.
Kicsit Zala megye szélén va-
gyunk, a szomszédos Veszp-
rém megyétõl pár kilométer-
nyire, így talán a forgalom sem
túl nagy, itt nemzetiségi prob-
lémák sincsenek. Viszont nagy
a külterületünk, a hegy, az er-
dõ, s ha a társközségünkkel,
Döbröcével együtt nézzük a
közigazgatási területet, bizony
nem kicsi! Ahogy a körjegyzõ-
ségük közös, úgy a polgárõrsé-
get is közösen mûködtetjük.
Negyvenhét fõvel alakultunk,
most ötvennégyen vagyunk. A
legidõsebb tagunk, Nagy De-
zsõ bácsi már hetvenhét esz-
tendõs és nagyon szívén viseli
a vállalt kötelességet, rendsze-
resen járõröz velünk! Huszon-
éves fiataljaink is vannak, örü-
lök hogy jönnek, de nem szán-
dékozunk túlságosan fiatalíta-
ni. A meghatározó a negyven,
ötvenes korosztály, s úgy tíz
aktív nyugdíjasunk is van! Jó a
kapcsolatunk az iskolával, a ne-

Sümeg-
csehi

Sümegcse-
hi Polgárõr és Tûzoltó Egye-
sületnek Kulcsár
Attila

Õrzik a csend és a béke szigetét
velõk közt is van tagunk, ösz-
szekötõnk a fiatalsággal... Szer-
veztünk már az iskolában több
elõadást, a nagyobbik lányom,
Szilvia például – aki Sopron-
ban az óvónõképzõt végezte –
kábítószerekkel kapcsolatos is-
mertetõ elõadást tartott a gye-
rekeknek. Rendõr is van köz-
tünk, Nemes Péter, aki a tapol-
cai rendõrõrsön dolgozik, õ
most éppen KRESZ-oktatást
tartott a gyerekeknek. Az aktí-
vakon kívül vannak támogató
tagjaink, például idõs embe-
rek, vagy vidéken dolgozók,
akik nem tudnak részt venni a
szolgálatban...

– Mindössze a tagdíjra ala-
pozva alakultunk meg. Ám a
mûködésünket az önkormány-
zat évrõl évre támogatja, nem
kis összeggel. Erre nagy szük-
ségünk van, mivel a BM-tõl
négy éve kaptunk a járõrözés-
hez egy Opel Astra gépkocsit.
Eddig üzemeltetõi voltunk,
most kerül a tulajdonunkba.
Ekkora területen, amelyet õr-
zünk, jelentõs az üzemanyag-
költség! Mára meglehetõsen jól
felszereltük magunkat, egyen-
ruhánk is van, s igyekszünk
ellátni a tagjainkat a szolgálat-
hoz szükséges felszereléssel.
Szintén az önkormányzat biz-
tosítja a mûködésünkhöz szük-
séges raktárt, garázst, irodát,
amelyet a régi tûzoltószertár-
ban rendezhettünk be. Évente
részt veszük az NCA (Nemzeti
Civil Alapprogram) pályázato-

– Milyen anyagi háttérrel
mûködik az egyesület?

kon, a polgárõr szövetség is
támogatta az egyesületünket
éves szinten pár százezer fo-
rinttal... Minden lehetõséget
kihasználunk, programokat is
szervezünk, például bált, a he-
lyi rendezvényeket pedig tá-
mogatjuk azzal, hogy kivesz-
szük a részünket minden fel-
adatból. Nagyon jó a kapcsola-
tunk mindegyik civil szerve-
zettel itt a faluban, Cserép Gá-
bor, a sportkör vezetõje is
polgárõr-tagunk. Nagyon jó a
közösségi élet, kirándulásokat
is szervezünk.

– Rendszeresek a rendõr-
séggel közösen adott szolgála-
taink, de – talán a folyamatos

– Volt valamilyen éles
esetük?

jelenlétünknek köszönhetõen
– nem volt jelentõs ügyünk.
Elõfordult kocsifeltörés, ki-
sebb lopás, de minden jel sze-
rint komoly visszatartó ereje
van a mûködésünknek! A sü-
megi rendõrkapitány úrral,
Makkos Róberttel személyesen
is jó a kapcsolatunk, hiszen itt
él a faluban, s a zalaszentgróti
rendõrséggel is jó a viszo-
nyunk. Az új kapitány úrral is
felvesszük a kapcsolatot az
együttmûködés érdekében. A
sümegi rendõrkapitánnyal ko-
rábban mi, a környék polgárõr
parancsnokai havonta egyszer
találkoztunk, így kölcsönösen
tájékozódhattak az aktuális
kérdésekrõl. Ezt jó lenne fel-
eleveníteni, ismét rendszeres-
sé tenni. Bízunk benne, hogy
ezt a zalai oldalon is sikerül
bevezetni. Fontosnak tartjuk a
rendszeres képzéseket, erre a
megyei polgárõr szövetség és a
rendõrség révén is lehetõsé-
günk van. Szeretnénk a mûkö-
désünket kiterjeszteni a szom-
széd településekre is, de ez
még terv. Döbröcérõl hat ta-
gunk van, akikkel közösen
szervezzük a két településem a
szolgálatot. Szükség lenne az
együttmûködésre a bûnügyi-
leg fertõzöttebb Nagygörbõvel
és Kisgörbõvel is. Nekik nincs
polgárõrségük, de biztosan
megtalálhatnánk a közös ér-
dek mentén a közös utat. Mi
törekszünk rá, hogy megma-
radjon a nyugalom ezen a szép
környéken.

Farsang Lajos

Kulcsár Attila (jobbról) és
Nagy Dezsõ.
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Augusztus elsõ hetében a
kehidai mûvelõdési házban
tartották immáron 5. alkalom-
mal a

szervezésében a nyári kézmû-
ves tábort. Az érdeklõdõk
részt vehettek agyagozáson

Kehida-Kustány Óvodá-
jáért Közhasznú Egyesület

Kézmûves tábor Kehidakustányban

Horváth Csaba

Szaló Árpádné
Ica nénivel, Subák Erikával

Zalaszentgróti Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgál-

keramikussal a
ZMÖ Szocioterápiás Intézmé-
nyében, ajándék dobozokat
készíthettek

gyönyörû könyvjelzõt varrhat-
tak, a

tatási Központ

Gel-
lért Erzsi nénivel

Schulczné Er-
zsi

Lázár István
Simon

Anikó

munkatársai-
nak közremûködésével virág-
mintás terítõk készültek,

agyag tár-
gyakat alkottak,

nénivel gyöngyöt fûztek. A
program pénteken a Szocite-
rápiás Intézményhez csatlakoz-
va közös kiállítással, tombola-
sorsolással zárult.

III. vándorkiállítást és vá-
sárt tartott a kehidai mûvelõ-
dési ház étkezõjében a ZMÖ
Szocioterápiás Intézménye. A
programot 2011. augusztus 10-
én , Kehidakus-
tány polgármestere,

, az intézmény igazga-

tója és Horváth Csaba kerami-
kus nyitotta meg. Szerdától
péntekig egész napon át meg-
tekinthetõ és vásárolhatók vol-
tak a lakók által készített gyö-
nyörû kerámiák és szõtte-
sek. Az érdeklõdés az idei
programon nagyon jó volt,
így a szervezõk remélik,
hogy hagyományt teremthet-
nek, és a vásárt évrõl évre új-
ra megszervezhetik a helyiek
és a településre látogatók
örömére.

Pénteken a kapcsolódó kéz-
mûves táborral együtt tombo-
lasorsolás zárta a programot.

CsiHoLo

Képzés a munkaerõpiac
szolgálatában!

Az Észak-zalai TISZK Szakképzés-szervezési Kiemel-
kedõen Közhasznú Nonprofit Kft

- géplakatos, - hegesztõ,
- hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó,

- szerkezetlakatos, - szikraforgácsoló,
- számítástechnikai szoftverüzemeltetõ,

- szoftverfejlesztõ,
- digitális írástudás (számítógép-kezelõi alapismeretek),

- cukrász, - szakács,
- fakitermelõ, - pék,

- panziós, falusi vendéglátó, - szállodai
szobaasszony+német nyelv,

- gerontológiai (idõskorú) gondozó, - óvodai dajka,
- gyógymasszõr,

- államilag és nemzetközileg elismert komplex TELC
típusú nyelvvizsga bizonyítványt adó idegen nyelvi
képzések: angol alap, angol középfok, német alap-,

német középfok.

Részletfizetési lehetõséget biztosítunk.

KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTBAN
ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

. a tagintézményeivel
együttmûködve, felnõttek részére az alábbi térítéses képzé-
seket indítja:

Korszerû ismereteket nyújtó, tapasztalt oktatók,
piacképes, gyakorlatorientált képzés,

csúcstechnikával felszerelt szaktantermek, tanmûhelyek,
rugalmas, a tanulók igényeihez igazodó képzésszervezés

szolgálja a képzésben résztvevõket.

Részletes tájékoztatásért keresse fel a TISZK belvárosi irodáját:
Zalaegerszeg, Tompa u. 1-3. (Göcsej Üzletház) III. emelet.

Telefon: 92/692-967, mobil: +36 30/561-1830.
E-mail: tiszk@tiszkzala.hu

A képzéseket a jelentkezõk számától függõen indítjuk.
Jelentkezési lap letölthetõ: www.tiszkzala.hu honlapról.

Nyilvántartási szám: 00148-2008,
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-1849

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi-
számviteli ügyintézõi,

1 éves képzést indít nappali tagozaton.
A képzés 23 éves korig ingyenes mindazok számára, akik az

elsõ OKJ-s szakképesítésüket szerzik.
Jelentkezni az iskola honlapjáról (www.csany-zeg.hu)

letölthetõ jelentkezési lapon lehet, vagy személyesen az iskola
titkárságán.

Miért válassza az Észak-zalai TISZK-et?

Kehidai fodrász szalon
a fürdõben, ahol a kedvezõ ár és a jó minõség találkozik!

Nem csak szállodai vendégek részére, hanem bárkinek.

Nyitva tartás: H.:- zárva, K.-Szo.: 9-18-ig, V.: 9-14-ig

Tel: 06/20/924-1832, 06/20/978-4783

Cím:

REVLON referencia szalon

Kehidakustány, Kossuth Lajos 62.

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

Hasznosan telt az idõ.

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT



112011. augusztus Szentgrót és Vidéke

Ekler Elemér

Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Kiadja:

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

Vezetõcsere a rendelõintézet élén
fõorvos úrnak valóban egye-
dül kellett végezni mindent.
Mivel a gazdasági vezetõje
hosszú ideig volt táppénzen,
így még több teher hárult rá.
Ezen kívül egy másodállásban
is dolgozik. Megértem, hogy
nagyon túlterhelt volt és való-
ban közöltem vele, hogy sze-
retnénk frissíteni…, hogy lép-
jen eggyel hátrébb, legyen a
rendelõintézet helyettes ve-
zetõje. Közöltem a szándé-
kunkat, hogy valaki mással,
egy inkább menedzser szem-
léletû emberrel tervezzük le-
vezényelni a folyamatot, hogy
az egész térség lakossága ér-
dekében jól prosperáló járási
intézmény legyen a zalaszent-

gróti rendelõ. Részemrõl
személyeskedésrõl szó sincs,
de valóban személyes kér-
dés, hiszen vannak vonatko-
zások, amelyekben nem ér-
tünk egyet.

– Valóban szóba került dr.
Petz Zsuzsanna személye, vele
is konzultáltunk, viszont a pá-
lyázatot természetszerûleg min-
denképpen ki kell írni, azt sza-
bályosan lefolytatjuk, annak
eredménye alapján hozzuk meg
a döntést – mondta Baracskai
József polgármester.

– Tudhatjuk-e, hogy ki lesz
az új intézményvezetõ? Ha
már egyébként is rebesgetik a
városban és környékén a tü-
dõgyógyásznõ nevét…

Farsang Lajos

Az 1993/94-es tanévvel, a
körzetesítésekkel dacolva

egy vadonatúj építésû
óvoda nyitotta meg a kapuit,
majd ugyanebben a házban a
rá következõ tanévben már
iskolai osztály is indult a falu
elsõseivel. Merész vállalkozás
volt ez az önkormányzattól, de
úgy gondolták, jobb, ha hely-
ben tartják a kisgyerekeket,
megkímélve õket a minden-
napos buszozás kényelmetlen-
ségeitõl és az un. bejárás egyéb
kellemetlen következményei-
tõl. Azután a gyakorlatban ki-
derült, hogy a kíméletnél sok-
kal többet kaptak a batyki kis-
iskolások.

A kormány által meghirde-
tett alapfokú oktatási reform
bevezetése elõtt beszélgetünk

, a batyki
óvoda és három egybevont
osztályos iskola tagintézmény
vezetõjével az eltelt évek figye-
lemre méltó nevelési eredmé-
nyeirõl.

A tanítónõ jogos büszke-
séggel vezet végig a nagyon ba-
rátságos és célszerûen beren-
dezett épületben. Van itt osz-
tályterem, torna szoba, tanári
iroda, melegítõ és ételosztó
konyha, óvodai játszó helyiség
és óvónõi szoba, öltözõk, meg
vizes blokkok. Sok helyiség
többfunkciós. A széles közleke-
dõben az étkezést is lebonyo-
lítják, ha kell, a tanáriban is ok-
tatnak, a tornaszobát iskolások
és óvodások egyaránt használ-
hatják. Most ismét átalakításra
készülnek, az intézményvezetõ
csekély pénzzel és munkával
praktikus változtatást szeretne
az óvodai részen.

Batyk-
on

Patakfalvi Pálnéval

– A huszadik század végén
legtöbben már csak Móricz
Zsigmond, vagy Móra Ferenc
novelláiból ismerik az össze-
vont osztályokkal foglalkozó
tanítók munkáját. Nem jelen-

Alapfokú iskolapélda Batykon

tett ez visszalépést az oktatás
színvonalában?

– Esetleg elõnnyel is jár az
összevont oktatás?

– Egyrészt nem kényszer-
helyzetbõl adódott összevo-
násról van szó, hanem – és ez
igazi kuriózumnak számított –
eleve az alsó tagozat elsõ há-
rom osztályának befogadására
alapították az iskolát – mondta
el az elhivatott tanítónõ. –
Másrészt azon a véleményen
vagyok, hogy nincs, nem sza-
bad, hogy legyen úgynevezett
falusi iskola. Az innen kikerülõ
gyerekek nem kaphatnak keve-
sebbet, mint egy nagy létszá-
mú iskola tanulói.

– Kétségtelen elõny az ab-
szolút személyre szabott peda-
gógia és hogy a kis létszám
miatt a gyerekek képességei
szerint haladunk a tananyag-
gal. Jut idõ a személyes beszél-
getésekre, amikor tán a kelle-
ténél jobban is megnyílnak a
gyerekek. Ilyenkor igyekszem
szûkebb mederbe terelni a té-
mát, hogy a családi negatívu-
mok ne kerüljenek terítékre.

Mindenesetre mélyen belelá-
tunk a sorsokba, így ha kell, se-
gíteni is hatásosabban tudunk.
Különösen a „három H-s”, azaz
halmozottan hátrányos helyze-
tû családoknál tartom nagyon
fontosnak, hogy már a 3 éves
kort elért kisgyerek óvodába, a
rendszeres foglalkoztatás kere-
tei közé kerüljön, ami helyben
könnyebben elvárható, ösztö-
nözhetõ és megvalósítható.
Ars poeticám a beavatottság,
fõ feladatunk a gyermeki sze-
mélyiség fejlesztése. Minden
információt megosztunk a szü-
lõkkel, interneten, vagy éppen
személyesen.

– Mindenekelõtt fontos el-
mondani, hogy 1997-tõl 9 és
13 fõ között volt az iskolások
száma. A jövõ tanévre 11-en
iratkoztak be. 4 elsõs, 3 máso-
dikos és 4 harmadikos diá-
kunk lesz. Ez nem ígér túl
nagy csoportlétszámokat. Csak
a készségtárgyakat oktatjuk
együtt, az ismereti tárgyakkal
külön foglalkoznak az egyes
évfolyamok. Napközis kolléga-
nõm a természetismeretet ta-
nítja, egyébként õ mûködteti a
mozgókönyvtárat is. Délután

– Hányan vannak összesen
a 3 osztályban? Hogyan va-
lósul meg a gyakorlatban az
egyidejû óraadás?

csoportban dolgozunk, de a
felzárkóztatás, tehetséggondo-
zás egyénileg történik. Nagyon
jók a tapasztalataim a tanuló-
páros módszer alkalmazásával.

Mivel a tágas, családi ház
méretû intézményben együtt
vannak az ovisok és a kisis-
kolások, nincs semmi törés a
kicsik életében az iskolássá vá-
lásnál. Negyedik osztályba

, a
kerülnek

a tanulók. Az átmenet fokoza-
tos, hiszen a harmadikosokat a
helyi önkormányzat kisbusza
hetente egyszer oda viszi infor-
matika és német nyelv oktatás-
ra. Negyediktõl kezdve azután
teljesen türjei diákká válnak a
növendékek. Patakfalvi Pálné
elmondta továbbá, hogy a baty-
ki iskola már 2007-tõl Türje
tagintézményeként mûködik

– Fennmaradásunk záloga
volt ez a lépés, mert a létszám-
hoz kötött mûködtetés, az opti-
mális létszám 80%-a – a kevés
gyermek miatt – nem realizá-
lódott. A közös adminisztráció
(pl. munkarend, az elszámolá-
sok stb.), vagy az egységes ne-
velési program érvényesítése,
a közös tantestületi feladatok
egyszerûsítik a munkánkat.

– Lényeges a körülmények-
hez való alkalmazkodás, a
flexibilitás. Volt, hogy szülõ-
csoportok megható kiállása
lendítette tovább az intézmény
létét. Igyekszünk nagyon taka-
rékosan mûködni, nem cím-
kézünk fel minden feladatot,
például tagintézmény vezetõ-
ként sem számolok túlórákat.
Mindent megteszünk a fenn-
maradásért, de csak az éssze-
rûség határain belül.

– Egy pedagógus ahhoz a te-
lepüléshez húz, ott lokálpatrió-
ta, ahol oktat, nevel. Az elhiva-
tottság nem a tananyagnak szól.

Tür-
jére Szent László Alapfokú
Oktatási Központba

– Miben változott ezáltal a
helyzetük?

– Könnyû víz felett tartani
az iskolát és az óvodát?

– Ön nem helyi születésû,
korábban Zalabérben dolgo-
zott, ma Zalaszentgróton la-
kik. Mégis itt képviselõ-tes-
tületi tag. Mibõl fakad a
Batyk iránti lojalitás?

V.B.
(Folytatás a 4. oldalról)

Tanévzáró Batykon.
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Az államalapító királyunk-
ról elnevezett téren került sor
az augusztus huszadiki ün-
nepségre .

polgármester
beszéde után átadta a város
által alapított kitüntetéseket.

A Díszpolgári címet
kapta, aki két évti-

Zalaszentgróton Ba-
racskai József

Csá-
szár József

zeden keresztül volt a város
polgármestere.

Pro Urbe díjban része-
sült ., a
város volt jegyzõje és

, a képviselõ-testület
egykori tagja, a Zala-Cereá-
lia Kft. nyugalmazott igaz-
gatója.

Simon Lajosné dr
Kiss

Imre

Zalaszentgrót kitüntetettjei
Augusztus közepén kapott

lábra a hír ,
miszerint a

(a volt Csányi-Zrínyi
Általános Iskola utód-intéz-
ményében) késve kezdõdik
meg a tanév, mivel nem végez-
tek a felújítási munkálatokkal,
eszerint a kiesõ év eleji na-
pokat feltehetõen az õszi és a
téli szünet megkurtításával pó-
tolják.

Lapzártakor – augusztus
22-én délelõtt – kaptuk az ön-
kormányzattól a legfrissebb
hírt, amely szerint a két kivi-
telezõ és az önkormányzat köz-
ti egyeztetések azt az ered-
ményt hozták, hogy augusztus
31-én rendben megtartják a
tanévnyitót. Az oktatás való-
ban késõbb kezdõdik, ám ez
csupán két tanítási napot je-
lent. A nebulók ötödikétõl,
hétfõtõl járhatnak az általános

Zalaszentgróton
Deák Ferenc Több-

célú Térségi Közoktatási Köz-
pontban

Késik a tanévkezdés a Deákban
iskolába. Az intézménynek öt
nap erejéig van lehetõsége sa-
ját hatáskörben dönteni, így
nem kell tartani esetleges hét-
végi oktatási napok beikta-
tásáról, vagy a szünidõ elma-
radásától.

- farsang -

A Zala Megyei Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt

amely
2011. szeptember 10-én

10.30 órakor kerül
megrendezésre a Zalavári

Történelmi Emlékparkban.

Ünnepi program:

Az Életfát felavatja
, a Magyar Köztársaság

Országgyûlése Elnöke
Megáldja:

plébános

A díjakat átadja
, a Zala

Megyei Közgyûlés elnöke

a Megye Napja alkalmából
tartandó rendezvényére,

Zalai Életfa c. alkotás
avatása a Millenniumi

Emlékmûben

A Zala Megyei Közgyûlés
által alapított

kitüntetõ cím és díjak
átadása

dr. Kövér
László

Szi-Márton János

Manninger Jenõ

Szent Adorján Családi Nap
Történelmi Emlékpark -

Zalavár-Vársziget

Települések
fõzõversenye

Térzene
Életfa c. alkotás

avatása és Ünnepi Közgyûlés
Operett elõadás

„Nõk nõkrõl nem
csak nõknek” - zenés kabaré

ZalaVár -
SomogyVár kispályás
labdarúgó mérkõzés

Griff bábszínház
gyermekelõadása

Dórci és a fülesek
gyermekelõadás

Zala Megye
Címere - könyvbemutató

Hétrét zenekar
Fõzõverseny

eredményhirdetése
Intermezzo

együttes
Kézmûvesek és hõlégballonos

függeszkedés

10:00-12:00

10:00-10:20
10:30-11:45

12:00-12:45
12:45-13:45

14:00-15:00

14:00-14:45

14:45-15:30

15:30-16:00

16:00-17:00
17:00-17:10

17:15-18:15

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ A 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!

Grót Coop Zrt.

Coop a jó szomszéd!
Grót Coop Zrt.

Zalaszentgrót

Szent Gróth Termál

Helyi akció: a zalaszentgróti lakosoknak,

minden hétfõn és szerdán 16:30 után ingyenes a

belépés a Szent Gróth Termálba!

Keressen minket Facebookon és értesül a

programokról és kedvezményekrõl!

A díjazottak a polgármesterrel.
Fotó: Asperján Eszter

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


