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Edve-Halász Orsolya
06-30/447-1914

Edve János
06-70/526-7297

Keszthely, Erzsébet Királyné útja 11.
Telefon: 83/510-030

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!

•
•
•

•
•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések

Fogpótlások a fogtechnikus közvetlen közremûködésével
Újdonságok - Zirconium

Rövid határidõ, magas minõség,
megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Kisszentgótról

nevén
Kisszentgróti Hagyományõr-
zõ Szüreti Felvonulás és Bú-
csú

indult kitû-
nõ hangulatban a szüreti fel-
vonulás, s végül az egész város
ünnepelte a verõvényes õszi
napon megrendezett színes
programsort. A sokakat vonzó
mulatság – hivatalos

– változatos látványosságot
és élményanyagot kínált. A sor
már reggel megkezdõdött a
Romkert Kupa sakkbajnokság-
gal, a város határától alig több
mint száz méternyire pedig
egy másik „mûfaj”, az offroad

Három ünnep az egyben
Városi vigadalommá nõtt a Kisszentgróti Szüret

kínált látnivalót, ráadásul a
bátrabbak számára kipróbálási
lehetõséget. Délelõtt a kerék-
párúton lezajlott az aszfaltrajz-
verseny, a hívõk pedig a kis-
szentgróti templomban vettek
részt misén.

A Kisszentgróti Mûvelõdési
Ház, azaz a Civil Turisztikai
Centrum szabadtéri színpadán

, a település-
rész önkormányzati képviselõ-
je, a településrészi önkormány-
zat vezetõje köszöntötte a ven-
dégeket, majd

polgármester mondott rö-
vid üdvözlõ beszédet. Igazi
népünnepélyként jellemezte a
rendezvényt, hiszen – Gelen-
csér István szavaival élve – a
búcsú, a falunap és a szüreti
felvonulás együttesen került
megrendezésre. Elismerését fe-
jezte ki a kisszentgróti részön-
kormányzat és a helyi embe-
rek szorgalmas munkájáért. Az
anyagi feltételekrõl szólva meg-
említette az eredményes szlo-
vén-magyar pályázatot, amelyet
a Zalai Borút Egyesület gondo-
zott gesztorként. Örömhírként
ismertette, hogy jövõre és még
azután is lesz anyagi keret erre
a színes felvonulásra.

Gelencsér István elmondta
lapunknak, hogy a különálló

Gelencsér István

Baracskai Jó-
zsef

A színes felvonulás a romtoronytól indult, s áthaladt a városon.
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Egy évtizede annak, hogy
és ha-

tárában egy kis fürdõ épült né-
hány medencével. Ebben az év-
tizedben sok vendég fordult
meg, van ki egyszer-kétszer, van
ki évek óta már törzsvendég.

Habár a fürdõ nem olyan
jelentõs, mint mondjuk ,
a vonzáskörzete mégis nagy. A
fürdõvendégek jelentõs része

és
érkezik rendszeresen, hogy él-
vezhesse a madárcsicsergést, a
természet közelségét és sok-
színûségét, a kiváló termálvíz
nyújtotta örömöket. Az utóbbi
három pont az intézmény
erõssége is egyben, mert más-
hol ezek a tényezõk csak rész-
ben találhatók meg.

– Ezekbõl az okokból indí-
tottuk el

programunkat és csatla-
koztunk több intézményhez,
akik környezetvédelemre és
természetszeretetre tanítják a
fiatal generációt. Az érdeklõ-
dõk figyelemmel kísérhetik a
térség madarait, költési szoká-
sait. Összesen 20 madárodút
és 5 mûfecskefészket és egy
bagolyládát helyeztünk ki, a
fürdõ növényvilágát is gazda-
gítottuk. Helyet kapott nálunk
néhány növénykülönlegesség,
mint például egy vörös levelû
tulipánfa, egy fehérágú hima-
lájai cédrus, Japánból szárma-
zó jegenye csüngõ változata,
díszfüvek és díszbokrok. A
lombosokat a nyugalmi idõ-
szak beállta után fogjuk ültet-
ni. Célunk, hogy a vendégek
elmerüljenek a szép környezet,
színes fák látványában, és két

Zalabér Zalaszentgrót

Hévíz

Budapestrõl Ausztriából

madárbarát termál-
fürdõ

A Szent Gróth Termál 10 éve

fürdés között sétáláskor szem-
ügyre vegyék növényeinket –
mondta fürdõve-
zetõ, majd így folytatta:

– A parkban további játszó-
téri elemeket szeretnénk. A
végsõ cél, hogy egy többgene-
rációs játszótér jöhessen létre,
padokkal, ösvényekkel, amely-
ben lesznek játszótéri elemek
a 3 éveseknek és a nyugdíja-
soknak egyaránt. Megfigyelé-
seink alapján a fürdõbe láto-
gató vendégek egyre nagyobb
része kerékpárral érkezik, akár
30-50 km-rõl is. Úgy véljük,
igény mutatkozik egy kerék-
pár-pont kialakítására, amely
segítheti a kerekeseket a jármû
karbantartásában, megoldjuk a
bicaj le - vagy elzárását, és meg-
töltjük a kulacsokat friss víz-
zel. A jövõt tekintve a legfon-
tosabb célunk, hogy a szolgál-
tatások színvonalát emeljük,
illetve bõvítsük. Napozóágyak
és székek bérlését minden-
képp tervezzük. Nagy igény
mutatkozott újság és cigaretta

Kámán Zsolt

vásárlásának lehetõségére. Foly-
tatjuk a honlap és a leporelló
több nyelvre való fordítását és
terjesztését.

Az idei szezonnal és a ter-
vekkel kapcsolatban a követke-
zõket mondta még a fürdõ
vezetõje:

– Nagyon változatos évet
zártunk. Habár a fürdõt nem
gazdaságos fenntartani a téli
idõszakban, a legfontosabb

szempontunk, hogy a lehetõ
legtovább maradjunk nyitva és
a lehetõ legkorábban nyissunk
ki. Számtalan tervünk van a
jövõre nézve, amelyet idõvel ta-
lán meg is valósíthatunk, de egy
dolog biztos: számunkra a leg-
fontosabb a vendég, és az, hogy
a vendégünk milyen élmény-
nyel tér haza és mesél a Szent
Gróth Termálról, Zalaszent-
grótról és a helyi lakosokról.

Szeptember elsõ felében lángosfesztivált rendeztek Zala-
szentgrót csáfordi városrészében.

Lángosfesztivál Csáfordon
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Egy évtizede üzemel a fürdõ.

Tudósítókat keresünk!

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

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

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

történt eseményekrõl lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György
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A , a

szeptember 10-én tartották
és a

. Ennek
keretében került sor a

építész által terve-
zett és
csíkszeredai szobrász által fa-
ragott átadására,
amely a

kapott helyet. A leve-
leivel egy-egy zalai települést
szimbolizáló, törzsén pedig

és
dombormûként

megjelenítõ alkotást
, az Országgyûlés elnöke

avatta fel.
– A felfelé törekvõ fa a jö-

võt, a változást jelképezi. A
fának mindig vannak friss haj-
tásai, amelyek új lehetõségeket
jelentenek, viszont a vadhajtá-
sokat le kell csípni. Fontos,
hogy megismerjük az elõttünk
lévõ nemzedékeket, a szüleink-
tõl származó lelki örökséget,
melyeket az életfa ránézésre
láthatatlan gyökerei rejtenek –
szólt Kövér László az egybe-
gyûltekhez.

Az Életfát
zalavári plébános áldotta meg,

zalavári Várszigeten
Történelmi Emlékparkban

Zala Megye Napját Szent
Adorján Családi Napot

Mako-
vecz Imre

Koszti István Miklós

Zalai Életfa
Millenniumi Emlék-

mûben

Szent Istvánt, Bulcsú vezért
Kolon ispánt

dr. Kövér
László

Szi-Márton János

A megye ünnepe
aki az emlékmû szakrális jel-
képére mutatott rá. Az emlék-
mû kupolája alatt tartott ün-
nepségen , a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
elmondta, hogy a jövõben is
tartanak Zalaváron hasonló ün-
nepségeket, de természetesen a
megye más településeire is sze-
retnének programot szervezni:

– A Kárpát-medence egyet-
len Karoling-kori kõpalotájá-
nak nyomaira bukkantak az
idei ásatások során. Ez az ezer
éves emlékeket magában rejtõ
hely a jövõben turisztikai és
szakrális hellyé is válhat. A me-
gyei önkormányzat és a zalai
települések az uniós támoga-
tás odaítélése elõtt is támogat-
ták az itt zajló projektet, me-
lyet a környék történelmi em-
lékeihez is illeszkedve tervez-
tünk. A kormány szeretné erõ-
síteni a megyék szerepét, így a
megyei önkormányzatok sze-
repe változik, azonban jó dön-
tésnek bizonyult a kormány-
hivatalok létrehozása is. A kul-
turális örökség megõrzése, a
közmûvelõdés, a helyi értékek
egyaránt fontosak.

Az ünnepség keretében ke-
rült sor a Zala Megyei Köz-

Manninger Jenõ

gyûlés által 1996-ban alapított
díszpolgári cím átadására, amit
kiemelkedõ munkásságával

keramikusmûvész
érdemelt ki. A megyei önkor-
mányzat döntött a

megyei díjról is, ame-

Né-
meth János

Családdal
Zaláért

lyet idén
zalaszentgróti orvos három
generációs családja érdemelt
ki, ahol az öt gyermek és a
húsz unoka mutat követendõ
példát a család értékteremtõ
erejérõl.

dr. Szelestei Tamás

Dr. Szelestei Tamás és felesége átveszi a díjat Manninger
Jenõtõl.

Hagyomány már ,
hogy a mindenkori polgármes-
ter szervezésében kirándulá-
son vesznek részt évente a
helybeliek. Noha volt már kül-
földi úticéljuk is, többnyire ha-
zánk egy-egy szép és nevezetes
tájára vezet az útjuk.

Idén negyvennyolcan (köz-
tük néhány türjei, aki már tisz-

Batykon

Kirándultak a batykiak

A hagyomány folytatódott

teletbeli batykinak számít) vág-
tak neki az útnak. Az elsõ állo-
más volt, ahol
elõször filmvetítés segítségé-
vel ismerkedtek a fõapátság
múltjával és jelenével, majd
személyesen is körbejárták a
megtekinthetõ részeket és ki-
adós sétát tettek az arbo-
rétumban.

Pannonhalma

A következõ állomás
volt, ahol szakavatott ve-

zetõvel tekintették meg a vá-
rat. Az idegenvezetõ a bátrabb
turistákat elvezette a kõmosó-
szurdokba.

elõször a
templom történetével ismer-
kedtek, ugyancsak hozzáértõ
szakember segítségével. Elláto-
gattak az Erdõk Háza Múzeum-
ba, megismerkedtek a bakonyi
fakitermelés múltjával és meg-

Csesz-
nek

Bakonybélen

tekintették a hegység állatait,
igaz kitömött, preparált állapo-
tukban. Látták a nemrég elhunyt
kiváló zenész, há-
zát, elzarándokoltak a szentkút-
hoz, megtekintették a kápol-
nát és a kálváriát, továbbá azt a
híres barlangot, ahol egykor

is remetéskedett.
Élményekben és látnivalók-

ban igen gazdag kirándulás
résztvevõi voltak szeptember
24-én a batykiak.

Cseh Tamás

Szent Gellért

Pannonhalmára is ellátogattak…
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Fõzni jó!

Már mindenkivel elõfor-
dult, hogy elrontott egy
ételt. Becsúszott egy baki.
Bosszantó helyzet, de még
nem a világ vége. Legköze-
lebb biztos sikerül.

De vannak az életben
olyan helyzetek, amikor
hosszú évekig kell együtt él-
nünk egy hibával. Aki felújí-
tásban gondolkodik, annak
az élet nem egyszerû. Azzal
a tudattal vág bele, hogy en-
nek jól kell sikerülni! Hi-
szen nem mindegy, hogy mi
lesz a végeredmény. Nem
kevés pénzt és energiát
szán arra, hogy hosszú éve-
kig elégedett legyen az ered-
ménnyel. Ahogy a fõzésnél,
úgy a felújításnál is fontos,
milyen alapanyagokból fõ-
zünk. Fontos azt is tisztázni,
mit szeretnénk. Ha egy jó
pörköltre vágyunk, nem le-
szünk elégedettek, ha gu-
lyás lesz belõle. Ez könnyen
elõfordulhat, ha nem a meg-
felelõ sorrendben, vagy
mennyiségben végeztetjük
el a munkálatokat a felújítás
során.

Amikor fõzünk, észre se
vesszük, hogy mennyivel
könnyebb dolgunk van. Mert
van egy recept! Ha ezt kö-
vetjük, biztosak lehetünk a
végeredményben, mert a re-
cept megadja mibõl meny-
nyit, és mikor tegyünk az
ételbe. A felújításnál is egy
receptre lenne szükségünk.
Ami lépésrõl lépésre meg-
adná, mit kell tennünk ah-
hoz, hogy biztosan elérjük a
célunkat. Ez a recept akkor
igazán jó, ha van benne egy
jó ötlet. Ami miatt a bará-
taink is csak annyit tudnak
mondani: ez igazán jól si-
került. Mert az élet nem
egyszerû, csak egy jó recept
kell hozzá…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

– az élet nem egyszerû…

2011. augusztus 27-én, szom-
baton a , Árpád-kori mû-
emlék templomban megtartott
ünnepi szentmisével vette kez-
detét a falunap. A székelyföldi

meghívott elöl-
járóinak és képviselõinek tisz-
teletére a megjelentek eléne-
kelték a székely és a magyar
himnuszt.

Délelõtt 10 órakor már a
sportcentrumban felállított ren-
dezvénysátorban köszöntötte a
vendégeket és a település lako-
sait polgár-
mester. A falunap ünnepélyes
megnyitóját megtisztelte jelen-
létével ország-
gyûlési képviselõ,

, Zalaszentgrót polgár-
mestere, országgyûlési képvi-
selõ, továbbá
országgyûlési képviselõ, aki a
faluhoz családi szálakkal kö-
tõdik. A megjelentek között
volt , a
Vöröskereszt Zala megyei szer-
vezetének elnöke, ,
Keszthely rendõrkapitánya, va-
lamint
hegyhátsáli polgármester, aki a
Vas megyei testvérközséget
képviselte.

A fúvós együttes
fanfárjainak hangjai után kez-
detét vette az önfeledt szó-
rakozás. A sportkedvelõk 5
csapatos nõi kispályás focibaj-
nokságot nézhettek. A gyõztes
és a második helyezett csapat
is a hazaiak közül került ki.

A
énekkará-

nak kedves mûsorát, a
énekegyüttes nem hét,

de sokszínû repertoárját és a
szentgróti Brascom fúvósainak
fellépését még azok is hall-
hatták és élvezhették, akiknek
örökmozgó csemetéi távolabb,
a mászófalon, ugróasztalon
ügyeskedtek, illetve akik a kéz-
mûvesek sátrainál nézelõdtek.

türjei

Gyergyóalfalu

Mlinárik László

Vigh László
Baracskai

József

Göndör István

dr. Baracskai Józsefné

Prok József

Horváth Magdolna,

Brascom

Szent László Alapfokú
Oktatási Központ

Hétszín-
virág

Falunapi rendezvények Türjén

A tengerész uniformisba bújt
hölgyek, és focistá-

kat imitáló kisfiúk vidám pro-
dukciójukkal csaltak mosolyt
az arcokra.

A vendégek és a helyiek kö-
zött kialakuló kötetlen beszél-
getés közben Hegyhátsál pol-
gármester asszonya egy érde-
kes véletlenre hívta fel a fi-
gyelmet:

– A türjeieknek Gyergyóal-
falu lett a testvérközségük,
nekünk az ugyancsak gyergyói
Borzont községgel alakult ki
hasonló kapcsolatunk. Hegy-
hátsál és Türje közvetlenül is
testvértelepülések. Mivel a szé-
kelyföldi Borzont és Gyergyó-
alfalu egy körjegyzõséghez tar-
tozó falvak, hát bezárult a test-
véri kör.

A rekkenõ hõségben alig
mozdult a vihar elõtti kánikula
forró levegõje, de a fõzõver-
seny bográcsainak illata mégis
végigkúszott a környéken. Az
ítészek részletekbe menõ pon-
tozó nyomtatványokkal a kéz-
ben kóstolgatták az üstök tar-
talmát. Végül a különlegesen
finom harcsapaprikás nyerte
el a pálmát, amit túrós csuszá-
val és kapros galuskával kí-
náltak.

Jellegzetes fejkendõjérõl
már messzirõl felismerhettük
a népünnepélyeket látványos
ténykedésével színesítõ hobbi
fafaragót, . Vésõ-
jének nyomán ezúttal egy
pásztor portréja rajzolódott ki.
A helybeli mester fiai sin-
csenek híjával a kézügyesség-
nek, õk lufi hajtogatással szó-
rakoztatták a gyerekeket.

Délután nívós musical,
operett és pop-rock számok
szóltak a elõ-
adásában, majd
adott koncertet. Mire a kissé
késve érkezett

fellépésére

mihályfai

Szabó Lajost

„Dream Musik”
Angyal Károly

Zalaapáti Har-
monika Zenekar

került a sor, tömött sátor és
emelkedett hangulat fogadta
az ötös fogatot. A nézõk dalra
fakadtak, sõt táncra is perdül-
tek a fülbe mászó dallamokra.

– Öröm ilyen közönségnek
játszani! jegyezte meg

, az egyik har-
monikás.

A be-
mutatója most is lenyûgözte a
nézõket, a hastáncosok pedig
az ezeregy éjszaka világából
adtak ízelítõt. Azok sem csa-
lódtak, akik pro-
dukcióját várták a verejtékezõ
hõségben. A fellépõk sorát a
meglepetés vendég,

zárta.
A 2011-re meghidetett „Ön-

kéntesség éve” szellemében a
Vöröskereszt egy külön sátor-
ban véradást szervezett. Az 50
fõt majdnem elérõ véradói lét-
szám a duplája a türjei véradá-
sokon szokásosnak.

A fülledt nap viharosan le-
hûlt estéjén kezdetét vette a
bál. Gyergyóalfalu küldöttei,
elöljárói és türjei partnereik
közös vacsorán vettek részt,
majd a beszélgetés folyamán
kölcsönösen felidézték a test-
vértelepülések húsz éves part-
nerkapcsolatának eseményeit.

, Gyergyóalfalu
polgármestere, aki hivatása
szerint szociológus, megemlí-
tette, hogy már 11 éve jár
rendszeresen Türjére.

– Kapcsolatunk a barátság-
ról szól, de szakmai kérdések
is mindig szóba kerülnek a tür-
jei kollégákkal összegezte
székely tömörséggel mondan-
dóját a szívesen látott vendég.

A vacsora végeztével meg-
kértük Mlinárik László polgár-
mestert, hogy foglalja össze a
falunapon szerzett benyo-
másait.

– A falunap a lakosok
együttmûködési készségét fej-
leszti, közösségépítõ funkciója
van. Az emberek kellemes
körülmények között közelebb
kerülnek egymáshoz. Igyekez-
tünk olyan programot össze-
állítani, melyben minden kor-
osztály megtalálhatta az érdek-
lõdésének megfelelõt. A dél-
után során a tömeg egyre nõtt.
A hirtelen nagy erõvel lecsapó
vihar csak a rendezvénysátor-
ban tartózkodókat nem zavar-
ta. Azt gondolom, hogy az ön-
kormányzat 2011-ben a telepü-
lés térségi státuszához méltó
falunapot rendezett.

– dr.
Csécs Csaba

szentgóti karatésok

„Postás Józsi”

Nagy Ed-
mond

György István

–

V.B.

Mlinárik László polgármester köszönti a falunap résztvevõit.

Fotó: Kovács György
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keresünk a megye minden
részébõl!

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

30/378-4465.

búcsúi rendezvény a korábbi
években kissé rangját vesztet-
te, ezért a minél színvonala-
sabb ünnep létrehozásáért
összevonták a különbözõ ün-
nepeket.

– Olyan programokkal, ki-
állítókkal egészítettük ki a ren-
dezvényt, amely mindenképen
emeli a színvonalát. Az idén
elõször kapcsolódott a rendez-
vényhez az offroad bemutató,
amelyen e régi bányatóban ki-
alakított pályán rendeztük
meg, s igazi érdekes színfoltja
volt a napnak. A Kisszentgróti
Részönkormányzat szervezésé-
ben mindent megtettünk a si-
kerért amely szemmel látha-
tóan eljött. Az idén elõször a
felvonulás útvonalának kibõví-
tésével, valamint a városköz-
pontban további kulturális
programokkal városivá bõvült
a rendezvény – ismertette Ge-
lencsér István.

A tömegeket vonzó látvá-
nyos felvonulás a

térzenéjét
Zalaszent-

gróti Fúvószenekar

Három ünnep az egyben
Városi vigadalommá nõtt a Kisszentgróti Szüret

követõen indult meg a kis-
szentgróti romtoronytól. A gye-
rekeket arcfestés és tetkókészí-
tés valamint játszóház szóra-
koztatta, a felnõtteket kézmû-
ves termékbemutató, szõlõpré-
selés és kóstolóval összekötött
mustkészítés, méhészkiállítás,
borkóstoló és ingyenes egész-
ségügyi szûrõprogram várta.
Az udvari kemencében eköz-
ben sültek a helyi finomságok,
a lángos, a töki pompos, ro-
tyogott a halászlé, babgulyás,
palacsinta és a fiatalok ízlésére
pizza is készült. A szabadtéri
színpadon a tánczenekar
slágerei szóltak, s többek közt
tapsolhatott a közönség a

,
harmonikavarázslatának, a

.
Az idõsebb korosztályt

és nó-
tacsokra szórakoztatta s ezen a
délutánon.
jóvoltából nem csak a 20 éve-
seké volt a világ. Akik saját
hangjukat szerették volna hal-
lani, a pincébe zarándokolhat-

Start

has-
táncosoknak Németh Norbi

Csil-
lagfürt Néptánccsoportnak

Vajda
József Németh Norbert

S. Kovács Ferenc

tak, ahol ka-
raoke zajlott.

A lovasok vezette vidám
szüreti menet eközben már
rég átvonult a városon, s a
Szent István téri végcéljánál
szintén sokszínû program fo-
gadta õket s a nagyszámú kö-
zönséget. Itt is „fújt” a Zala-
szentgróti Fúvószenekar, õk
alapozták meg a hangulatot.
Bemutatót tartott a

a továbbiak-
ban pedig néptáncot láthatott
a közönség , Csil-
lagfürttõl, s

A sokszínû mûsorba har-
monikaszó, pávaköri dalok,

Angyal Károllyal

Béri Ba-
logh Ádám Tagintézmény ma-
jorette csoportja,

Biborkától
Cinege-Kisbojtár-

tól.

pánsíp, a gitárcsoport
elõadása és a

hozott változatos szí-
neket, végül pedig

és magyar dalok-
kal szórakoztatta a közönséget.

Fõnix
Garabonciás

Színpad
Szabó Les-

lie Szili Péter

Farsang Lajos

Tölgy boroshordók
olcsón eladók.

Érdeklõdni lehet a
92/596-936-os telefonszámon

hétköznap 8-15 óráig.

Boroshordók eladók

Hirdetésszervezõket
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Fotó: Kovács Tibor

Sümegcsehi
Farkas Zsolt

Fazekas József

energikus, agi-
lis polgármestere,
rövid tájékoztatást ad a község
történetérõl, társadalmi-gazda-
sági elõzményeirõl és az ön-
kormányzat által választott fej-
lõdési, kitörési irányokról. A
hét évszázados múltra visszate-
kintõ, egykori jobbágyfalu szá-
mára a legfontosabb boldogu-
lási lehetõséget a gyermekek
oktatása-nevelése képezi.

– Ez a terület abszolút el-
sõbbséget élvez. Szerencsére a
671 lelket számláló községben
viszonylag sok gyermek szü-
letik. 149 fõ a 18 év alattiak
száma. Jelenleg 4 bölcsõdés,
28 óvodás és 62 iskolás korú,
„saját gyermekünk” van. Ehhez
jönnek még a szomszédos tele-
pülésekrõl bejáró gyerekek,
Sümegrõl például vagy 60-an.
Erre a tanévre 147 gyermeket
írattak be hozzánk. Az elmúlt 7
évben 100 millió forintot köl-
töttünk iskolafejlesztésre – kö-
zölte a „száraz” adatokat a pol-
gármester. A számok híven
tükrözik, hogy a mikrorégiós
oktatási központ szerepét Sü-
megcsehi tölti be, méghozzá
figyelemre méltóan magas
színvonalon. A sümegcsehi 8
osztályos általános iskolából
kikerült gyerekek közül je-
lenleg 58-an középiskolában,
12-en fõiskolán, illetve egye-
temen tanulnak.

A siker titkát kutatva meg-
bizonyosodtunk arról, hogy a
szépen rendben tartott sümeg-
csehi iskolában kifejezetten
barátságos légkör uralkodik. A
hangulatos kerti bútorok szü-
lõk ajándékai, de másutt is lát-
hatóak a segítõkész helybeliek
munkái. Az iskola szellemét
alapvetõen meghatározza né-
hai igazgató pe-
dagógiai hagyatéka. A lelkiis-
meretes tanári munkát a pályá-
zatok útján is finanszírozott,
folytonos technikai fejlesztés
támogatja. Mind az önkor-

Iskola a (megye)határon

mányzat, mind pedig a peda-
gógusok elkötelezett hívei a
természetes körülmények meg-
õrzésének, legyen szó akár a
szépen díszített, nem lebeto-
nozott udvarról, az irigylésre
méltóan nagyméretû füves ját-
szótérrõl és iskolai sportpályá-
ról, vagy szabadtéri oktató-
helyrõl. Ugyanakkor a legkor-
szerûbb, számítógép vezérelte
interaktív táblák is egyre fon-
tosabb „szereplõi” az osztá-
lyokban tanításnak. Az iskola
igazgatója,

nyomatékkal hangsú-
lyozta, hogy a becsületes szak-
mai munka minden személyi
és anyagi feltétele biztosított.

– A tipikusan falusi iskola
családias légköre megnyug-
tatóan hat a másutt problémá-
sabb gyermekekre is. Nálunk
nincsenek kirívó fegyelmezet-
lenségek, a gyerekek szívesen,
futva jönnek a busztól az isko-
láig. Itt jól érzik magukat, ki-
egyensúlyozottak, ami a hely-
beli gyerekek befogadó, segítõ
hozzáállásának is köszönhetõ.
Az alacsony, 18-at alig megha-
ladó átlagú osztálylétszám
megkönnyíti az egyénre sza-
bott foglalkoztatást. Az oktatás
mellett lényegesnek tartjuk,
hogy diákjaink elsajátítsák a
helyes viselkedést, étkezési
szokásokat, magatartásformá-
kat. Koruknak megfelelõen
színházba, múzeumba, kiállítá-
sokra visszük õket.

Fejlett a növendékek mûvé-
szeti nevelése. Az iskola a sze-
gedi központú Táltos Mûvé-
szeti Iskola tagintézménye.
Egy pincehelyiségbõl átalakí-
tott mûhelyben fazekas koron-
gok és égetõ kemence áll, a
polcokon a diákok meglepõen
fejlett kézügyességét és ízlését
dicsérõ munkák. A tanulási ne-

Szabóné Nagy Er-
zsébet

– Mi az, amit még vonzó-
nak találnak a szülõk, akik
például Sümegrõl küldik ide a
kicsiket?

hézségekkel küzdõ, vagy speci-
ális nevelést igénylõ gyereke-
ket – szükség szerint – gyógy-
pedagógus és logopédus várja
a felzárkóztató tanteremben.
Ahogy az igazgató asszony jel-
lemezte, apró lépésekkel, de
folyamatosan fejlõdik az intéz-
mény. Az óvoda nagycsoportja
az iskolával egy épületben ka-
pott helyet, az ovisok részt
vesznek az iskola életében,
gyakran bekapcsolódhatnak az
elsõsök tevékenységébe. A ta-
nárokból és óvónõkbõl álló
munkacsoport két példamutató
nevelési referencia-programot
dolgozott ki a kisgyermekek
harmonikus óvodaiskola átme-
netének biztosítáára. A peda-
gógiai módszert az ország más
intézményei is átvehetik.

Farkas Zsolt polgármester-
tõl tudjuk, hogy a 2001-es

szintnek megfelelõ, állami, ok-
tatási támogatást Sümegcsehi
Önkormányzata 15 millió fo-
rinttal fejeli meg. Sõt, az ön-
kormányzat apparátusa még az
iskolai adminisztráció jelentõs
részét is átvállalta, így a pe-
dagógusok valóban csak a
szakmai munkára koncentrál-
hatnak.

– Ne pénzben legyen mér-
ve a jövõ nemzedéke – szögezi
le a polgármester. – Bízom
benne, hogy az új közoktatási
törvénnyel megoldódik a kis-
iskolák gondja.

Az önkormányzat és az is-
kola együttmûködése, vala-
mint a község lakosságának tá-
mogató magatartása eredmé-
nyezi a feltûnõen jó oktatási és
továbbtanulási eredményeket.
Jó néhány fiatal tér vissza a fa-
luba, hogy itt alapítson csa-
ládot. Mindezek után nem
meglepõ, hogy Sümegcsehi lé-
lekszáma nem csökken, ha-
nem mérsékelten emelkedik.

V.B.

Sümegcsehiben elsõbbséget élvez az oktatás.

Egészség és Wellness

Zsírszövet és cellulit csökkentése

Izomépítés

Cím: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 13. (OTP mellett)

Bejelentkezés: +36-30/595-1114

E-mail: info@zalaspeedfitness.hu

www.facebook.com/zalaspeedfitness

• testtartás javulása
• hát-és derékfájás enyhülése
• vér-és nyirokkeringés javulása
• általános közérzet javulása

• anyagcsere fokozódása
• kötõszövetek erõsödése
• zsírszövet csökkenése
• cellulit mértékének látványos
csökkenése

• az izmok kíméletes felépítése
minimális ín-és izületterhelés mellett

• a test egészének megerõsödése
• az erõnlét és az általános állóképesség
nagymértékû növekedése

• sportolóknál teljesítményfokozás
(robbanékonyság, gyorsaság növelése)

Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az

most a Speedfitness tréningjével már rövid idõ alatt elérhetõ!

Heti 2x20 perc elegendõ (mely megfelel 4 óra intenzív mozgásnak),

hogy látható és érezhetõ sikereket érjünk el az alakformálás és az

izomépítés terén. Az edzés izmainak 90%-át mozgatja meg egyszerre!

Az elektromos impulzusok a fõ izomcsoportokat (mell-, hát-, kar-, has-,

far- és lábizmok) és a mélyen fekvõ izmokat (gerincoszlop mellett)

egyaránt dolgoztatják.

Akészülék hidat képez a rehabilitáció, a beauty- és wellness, valamint a

fitness világa között!

www.zalaspeedfitness.hu

Zala Speedfitness
Minõségi változás már az elsõ kezeléstõl!

ZALAEGERSZEGEN is kipróbálható!!!

Fotó: Kovács György
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Tavaly elsõ ízben rendez-
ték meg a Hálaadás
Napján tartott

, melyet a kör-
nyék mûvészeti csoportjainak
meghívásával, hagyományte-
remtõ szándékkal indítottak

Pakodon
Dalkörök Ba-

ráti Találkozóját

A tavalyi rendezvény sikerét szeretnék folytatni.

Dalkörök találkozója Pakodon

útjára. Idén is folytatódik a
mûvészeti fesztiválnak beillõ
program.

– A Margaréta Dalkör tagjai
megalakulásuk óta színesebbé
varázsolják a programjainkat,
ahogy tették azt legutóbb is a

falunapon, s a hagyományõr-
zés terén is jeleskednek.
Ahogy tudjuk, támogatjuk õ-
ket, remélem idén is sikeres
rendezvénynek nézünk elébe
– emelte ki pol-
gármester, aki jómaga is tagja a
dalkörbõl kulturális egyesület-
té avanzsált hagyományõrzõ
csoportnak.

A Margaréta Kulturális
Egyesület által szervezett prog-
ram a helyi általános iskola
tornatermében október 9-én
vasárnap 14 órától szentmisé-
vel veszi kezdetét. A szertartást
követõen pedig ökumenikus
szertartás keretében termé-
nyeket áldanak meg. A színpa-
don a Türjérõl érkezõ

, Zalabér-
bõl a , a
pókaszepetki

, a zalaistvándi
, a kemendollári

és helybéli dalkör ad majd
mûsort.

Halek László

Hétszín-
virág Énekegyüttes

Búzavirág Népdalkör
Vadkörtefa Ének-

kar Evangélikus
Énekkar Hóvi-
rág Nyugdíjas Klub Énekkara

– Két éve alakítottuk meg a
Margaréta Dalkört. Az ihletet
az éneklés szeretete adta meg,
s az egyesülettel falunk kulturá-
lis életét kívánjuk felpezsdíteni.
Szeretnénk a fiatalokat megmoz-
gatni és megismertetni velük a
hagyományokat. A rendezvény
célja, hogy összehozza azokat a
környékbeli csoportokat, amelyek
valamilyen formában ápolják a
népi magyar kultúrát, ezen be-
lül pedig a nótákat, a magyar
dalokat. Természetesen a falvak-
ból is várjuk a lakosságot. S
szeretnénk, ha mindenki egy
kis kiállítással hozzájárulna a
rendezvény sokszínûségéhez –
árulta el , az
egyesület vezetõje.

A mezõgazdasági termé-
nyek-termékek bemutatóján és
kirakodó vásárán kívül még
számos meglepetéssel készül-
nek a szervezõk, melyekrõl
mindenki csak a saját szeme ál-
tal gyõzõdhet meg!

Vízvári Ottóné

Pataki Balázs

A
rendkívüli ülésén,

szeptember 26-án több fontos
kérdésben is döntött. Legfon-
tosabb talán az

vezetõi pályázatának
elbírálása, de közérdekû kér-
dés a nyitva tartása, a

jövõje és további ügyek is.

Mint lapunkból is tájéko-
zódhattak olvasóink,

igazgató fõorvos le-
mondott az Egészségügyi Köz-
pont vezetõi tisztségérõl és az
önkormányzat pályázatot írt ki
a feladat elvégzésére. A kép-
viselõ-testület meghallgatta a
pályázó fõ-
orvost. A jelölt a kérdésekre
válaszolva ismertette, hogy az
elõzõ vezetés több pontszer-
zési lehetõséget elmulasztott, s
minden lehetõt meg kell tenni
a finanszírozás javítására. Egy
szalmaszálnyi lehetõség még
mindig nyílik a korrekcióra,
mivel a lezajlott pályázat lezá-
rása után egy éven belül kér-
hetõ a módosítás.

A számos kérdést felvetõ
meghallgatást követõen a kép-
viselõ-testület – dr. Varga Ta-
más képviselõ, elõzõ igazgató
tartózkodása mellett – megsza-
vazta dr. Petz Zsuzsanna intéz-

zalaszentgróti képviselõ-
testület

Egészségügyi
Központ

fürdõ
Deák közoktatási intézmény

dr. Varga
Tamás

dr. Petz Zsuzsanna

Döntöttek az intézményve-
zetõi pályázatról

Városházi döntések
ményvezetõi kinevezését. A
megbízás 2011. október 1-tõl
2016. szeptember 30-ig szól.

Középiskolai beiskolázás,
illetõleg új osztályok indításá-
nak lehetõségérõl is döntött a
testület. A grémium a május
26-i ülésén döntött a

létrehozásáról, amely-
nek célja alapvetõen a közép-
fokú oktatás Zalaszentgróton
való megteremtése volt. Mivel
átalakulóban van a magyar
közoktatási rendszer, számos
kérdés fogalmazódott meg, és
az élénk vitát sem mellõzte a
napirendi pont. Végül döntés
született, miszerint az erede-
tileg tervezett gimnáziumi el-
sõ osztály mellett egy szakkö-
zépiskolai elsõ osztály is indul-
hat, várhatóan informatikai és
kereskedelmi jelleggel. (A fél-
reértések elkerülése véget: az
új osztályok indítása nem azo-
nos a keszthelyi szakközép-
iskolához tartozó tagintézmény-
nyel.) A lehetõség a város és a
környezõ községek végzõs álta-
lános iskolás diákjai számára
kínál színvonalas középiskolai
képzést. A közeljövõben ezért
az igények felmérésére az il-
letékesek megkeresik a kör-
nyezõ általános iskolákat.

Gimnáziumi és szakközép-
iskolai osztály is indulhat

Deák Fe-
renc Többcélú Térségi Oktatási
Központ

Bezár, de karácsonyra ki-
nyit a fürdõ

Csatlakoztak a 2012-es Bur-
sa Hungaricához

Nézetkülönbségek csaptak
össze a fürdõ nyitva tartásának
meghatározása körül is. Felme-
rült az intézmény téli bezárásá-
nak október 31-i és a novem-
ber 15-i idõpontja is. Érvek és
ellenérvek szóltak mindkettõ
mellett, hiszen számba kellett
venni a várható kiadásokat, s a
vállalható kötelezettségeket egy-
aránt. A testület kialakult állás-
foglalásának jegyében a dön-
tés szerint Zalaszentgrót Város
Önkormányzata, mint a

egy-
személyes tulajdonosa a fürdõ
nyitva tartását 2011. október
31-tõl 2011. április 30-ig szü-
netelteti.

Felvetõdött a kérdés, hogy
a karácsonyi-újévi ünnepkör-
ben lenne-e mód az idõleges
nyitásra, mivel várhatóan eb-
ben az idõszakban a helybeli
és környezõ családok nagy
számban vennék igénybe a
szolgáltatást. A testület járható-
nak találta e megoldást, így de-
cember 15-tõl január 15-ig nyit-
va tart a szentgróti fürdõ.

A Nemzeti Erõforrás Mini-
sztérium, 2012-re is meghir-
dette a hátrányos szociális
helyzetû fiatalok számára a

ösztöndíj
programot. E támogatási rend-
szerben azok a felsõoktatási in-

Szent-
gróti Víz- és Fürdõ Kft.

Bursa Hungarica

tézményben tanuló nappali ta-
gozatos hallgatók kaphatnak
10 hónapon át támogatást,
akik szociális helyzetük miatt
anyagi segítségre szorulnak.

Zalaszentgrót kezdetektõl
résztvevõje a rendszernek. Így
idén a Szociális Bizottság dön-
tése értelmében 43 fõ része-
sült támogatásban, összesen
130.000 Ft/hó összegben, ame-
lyet még a megyei önkor-
mányzat is kiegészített. A mos-
tani testületi döntés értelmé-
ben a város a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához is csatlakozik. A
pályázati eljárásról, illetve a tá-
mogatás igénybevételének le-
hetõségérõl késõbb tájékozód-
hatnak az érintettek.
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Fotó: Kovács Tibor

Az önkormányzatok saját
földjén – közmunkások bevo-
násával – megtermelt zöldsé-
geket elsõsorban a gyermekvé-
delmi támogatásban részesü-
lõk kapják meg a települése-
ken. A munkához a vetõmagot
és a növényvédõ szert az Élel-
miszerlavina program kereté-
ben a Syngenta és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület biz-
tosította az önkormányzatok
számára.

Az Élelmiszerlavina Önkor-
mányzati Pályázatát közösen
pályázta meg a három község:

és . A
program keretében kapott ve-
tõmagokból és növényvédõ
szerbõl egyenlõ arányban ré-
szesültek a települések. A talaj-
elõkészítõ munkálatokat köve-
tõen az ültetést és utána az
összes termesztési folyamatot
– a helyi polgármesterek és
mezõgazdász önkéntesek irá-
nyítása mellett – közfoglalkoz-
tatottak végezték. Így összesen
több mint önkor-

Óhíd, Pakod Zalabér

2000 m
2

Pakod, Zalabér és Óhíd…
Élelmiszerlavina a rászorulóknak

Több , mint 20 embert sikerült bevonni a munkába.

mányzati terület került mûve-
lés alá, ahol burgonyát, ká-
posztaféléket, paprikát és cuk-
kinit termesztenek a helyiek.
Az adományokat mindhárom
helyszínen további vetõmagok-
kal egészítették ki az önkor-
mányzatok.

Az idei nyár aszályos idõ-
járása meglátszik a termés
mennyiségén és állagán, en-
nek ellenére szép termést ta-
karíthatnak be a programban
résztvevõ rászorulók.

– Mindhárom faluban töre-
kedtünk arra, hogy a közfog-
lalkoztatottak rotációban ve-
gyenek részt a munkában, ez-
zel a lehetõ legtöbb rászorulót
bevonva a folyamatba. A cé-
lunk az volt, hogy olyan is-
mereteket adjunk át, amelyet
az érintettek késõbb saját kert-
jükben is hasznosítani tudnak.
Így összesen több mint 20 em-
bert sikerült bevonnunk a
munkába – mondta el

a foglalkoztató
Zala-KAR ügyvezetõje, a prog-
ram koordinátora.

A betakarítás a növények
beérésével párhuzamosan fo-
lyamatosan zajlik. A megter-
melt zöldségeket elsõsorban a
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülõ mintegy 28-30
család kapja, amely 250-300
ember mindennapi megélhe-
tését jelenti.

– A településeken élõk ál-
talában kritikus szemmel fi-
gyelik a közalkalmazottak
munkájának minõségét, azon-
ban ez a program általános el-
ismerést váltott ki a lakókból
mindhárom helyszínen – tette
még hozzá a koordinátor.

– Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy a mindhárom fa-

Martin-
csevics István,

luban – Pakodon, Zalabérben
és Óhídon is – ilyen szép
eredményt ért el a program, s
hogy ehhez a sikerhez mi is
hozzájárulhattunk. A faluk kö-
zött megvalósult széleskörû
összefogás és munka jól tük-
rözi a kezdeményezés lé-
nyegét: az Élelmiszerlavina
célja nemcsak élelmiszert biz-
tosítani a rászorulóknak, ha-
nem olyan ismereteket, tudást
átadni, amely hosszú távon
segíti a résztvevõk életét,
megélhetését – mondta el

, a
ügyvezetõje.

Az Élelmiszerlavina Önkor-
mányzati Programját idén má-
sodik alkalommal hirdette
meg a Syngenta és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület. A
Syngenta az idei évben is ve-
tõmagokat és növényvédõ
szert adott a résztvevõknek,
amelyet helyben, a saját termõ-
föld-területük megmûvelésére
használtak fel a pályázók. A
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület által meghirdetett pá-
lyázat iránt idén is nagy volt az
érdeklõdés, és a program bõ-
vítésének köszönhetõen a ta-
valyi 9 helyett 2011-ben 14 pá-
lyázó kapott támogatást.

Czigány Tibor Syngenta

Szinte már hagyománnyá
válik, hogy a község jeles ün-
nepein kiállítást szerveznek a

. A
legutóbbi ilyen alkalom az
augusztus 27-i falunap volt,
amikor a mûvelõdési ház nagy
táncterme sokféle mûvészeti
ág amatõr és hivatásos képvi-
selõinek, valamint a népi és
modern kézmûvesek alkotásai-
nak adott egy hétre otthont. A
türjei születésû
festõmûvész ezúttal több kép-
pel jelentkezett. A Vas megyei
testvérfalut,

olajfestményei és
különleges festett bútorai kép-
viselték. népi ipar-
mûvész és az általa vezetett al-
kotókör tagjai ismét remek da-
rabokkal gyönyörködtették a
látogatókat. A helyi emberek
kreativitását, fantáziáját, kéz-
ügyességét és a kézzel fogható
szépség iránti fogékonyságát a
bõrdíszmûves használati tár-
gyak, ékszerek, a fonott kosa-

türjei mûvelõdési házban

Török Tivadar

Hegyhátsált Mol-
nár Anita

Stekli Ilona

Kiállítás és kézmûves szemle Türjén

rak és fa faragványok, a virág-
kötéses díszek, kézimunkák il-
lusztrálják a legjobban.

A mûvelõdési ház egy má-
sik helyiségében

gépipari technikus, auto-
didakta természetfotós „Mada-
rat tolláról” címû önálló kiállí-
tása várta az érdeklõdõket. A
fotográfus fõként szabad szár-
nyasokat, a madárélet megle-
sett pillanatait örökítette meg.

Gömbös Dá-
niel

Itt tollát borzoló, majd a táma-
dásba lendült ölyv látható, mel-
lette a ritka guvat tekint le
reánk, amott a jégmadár (képün-
kön) és a kedves cinkék pó-
zolnak, de egy-egy mesés táj-
kép, óvatlanul bámészkodó õz,
szarvas vagy épp az orrszarvú
bogár sem idegen a temati-
kától. Aki látta a kiállítást, szá-
mos élménnyel lett gazdagabb.

V.B.

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
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Hatvanhat esztendõ után
ismét magyar állampolgár lett

atya, „Pap bá-
csi”, a

alapítója,
díszpolgára.

A visszahonosítási ünnep-
séget augusztus 21-én, vasár-
nap délelõtt tartották a Deák-
kúriában, ahol felidézték Ber-
szán atya életútját. Sepsiszent-
györgyön született magyar ál-
lampolgárként, ám a történel-
mi változások miatt elveszí-
tette azt. Kehidakustánnyal
való kapcsolatát hosszú ideje

Berszán Lajos
Gyimesfelsõloki Szent

Erzsébet Líceum Ke-
hidakustány

Ismét magyar lett

ápolja már. , a

elnöke mesélte el: az atya so-
kat segített abban, hogy a ke-
hidakustányi egyházközség új-
raalakuljon, s tizenkét év szü-
net után ismét legyen plébá-
nosa a községnek. Támogatá-
sa miatt kapta 2006-ban Ke-
hidakustányban a díszpolgári
címet.

A honosítással járó emlék-
lapot és az iratokat

polgármester adta át Ber-
szán Lajos atyának.

Pál Imre Kehida-
kustányi Baráti Kör Egyesület

Lázár Ist-
ván

(Csiholo)

Fotó: Farkas Zsuzsa

A iskolá-
ban is becsengettek, a 2011/
12-es tanév hivatalosan is el-
kezdõdött.

Szeptember 1-jén a hagyo-
mányokat folytatva a tanév-
nyitót követõen erdei iskolával
kezdték az elsõ hetet. Újdon-
ság mégis akad, ugyanis szakí-
tottak a

, s a református egy-
ház fenntartásában mûködik
tovább az intézmény. Az elõz-
ményekrõl pol-

kehidakustányi

Suli Harmónia Alapít-
vánnyal

Lázár István

Becsengettek…

gármester a következõket
mondta:

– Tavaly tavasszal a kus-
tányi településrészben a du-
nántúli református egyházkö-
zösség idõsek otthonát hozott
létre, és amikor bajba került a
kehidai iskola, Bellai Zoltán, az
egyházkerület püspöki taná-
csosa segítsége sokat jelentett.
Szeptembertõl a kaposvári Ló-
rántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola és Gimnázium
tagintézménye lett a kehida-
kustányi Deák Ferenc Általá-
nos Iskola. A falu a zalaeger-
szegi református gyülekezet
szórvány területéhez tartozik.
Zalában ez az egyetlen oktatási
intézmény tartozik a refor-
mátus egyházhoz.

, a kaposvári
intézmény igazgatója jól mû-
ködõ kisiskolaként jellemezte
a kehidakustányit. Mivel római
katolikus faluról van szó, nem
szeretnék „erõszakosan” refor-
mátussá tenni az iskolát. Se-
gíteni kívánnak és a hitoktatás
római katolikus maradna. A
szülõk eldönthetik, ezt választ-
ják, vagy etikát tanul a gyer-
mekük. A református jelenlét a
reggeli áhítatok, az énekek,
egy-egy ünnepség kapcsán mu-
tatkozik majd meg. A tanévnyi-
tóval nem csak az elsõ osztá-
lyosok találták tehát magukat
új helyszínen, de a szülõknek
is lesz mit megszokniuk!

Molnár Tímea

(Csiholo)

Új fenntartóval mûködik az iskola.

Fórumot rendezett augusz-
tus 27-én a

. Az összejövetelen részt
vett , az Orszá-
gos Roma Önkormányzat alel-
nöke, polgár-
mester, országgyû-
lési képviselõ.

A fórumon – amelyen a
megye társképviseletei és cigány
civil szervezetei képviseltették
magukat – szó esett a kisebbsé-
gi önkormányzatiság aktuális
kérdéseirõl, az országos politi-
kával való együttmûködésrõl.

helyi elnök
többek között a külföldi mun-
kavállalással kapcsolatos nyelv-
tanulás fontosságáról, ennek
segítésérõl beszélt.

zalaszentgróti Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat

Hegedüs István

Baracskai József
Vigh László

Vajda László

Cigányfórum Szentgróton

Kulturális mûsor színesítette a programot.

Fotó: Kovács György

Állampolgársági eskü Kehidakustányban

Lázár István átadja az emléklapot Berszán Lajos atyának.

Fotó: Horváth Krisztina
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Elõzõ lapszámunkban tu-
dattuk olvasóinkkal, hogy a
megkésett felújítási munkála-
tok miatt késõbb indul a tanév
a

. Most elsõ kézbõl
informálódtunk arról, hogy
jár-e bármilyen további bonyo-
dalommal a kiesett napok pót-
lása. , az e tanév-
tõl új nevet viselõ intézmény
igazgatója arról adott tájékoz-
tatást, hogy augusztus 31-én
délután a városi sportcsarnok-
ban rendben lezajlott az év-
nyitó ünnepség, s a gyerekek
örömmel vették használatba a
szépen felújított intézményt.

Az oktatás megkezdése
négy tanítási nap késedelmet
szenvedett, ám ez „belefér" ab-
ba az ötnapos keretbe,
amellyel az intézmény gazdál-
kodhat. A tényleges tanítás 7-
én, szerdán rendben és fegyel-

zalaszentgróti Deák Ferenc
Többcélú Térségi Közoktatási
Központban

Bognár Lajos

Késett a tanévkezdés
mezetten megkezdõdött. A ki-
esett négy napot apránként
pótolják majd. Továbbképzé-
sek és értekezletek miatt
egyébként hozzávetõleg ennyi
szünet „keletkezik” más tanév-
ekben is, ám az idén kis átszer-
vezésekkel ez elkerülhetõ lesz.
Így a tényleges tanítás ideje
meg fog egyezni az elõírt 183
tanítási nappal.

Így a lakosság körében
hellyel-közzel felmerült riadal-
maknak szerencsére nincs
alapja. A gyerekek semmit
nem vesznek észre a kiesett
idõ pótlásából, hiszen nem
lesz tanítás emiatt hétvégi na-
pokon az õszi és a téli szünet
pedig végképp nem került ve-
szélybe. Bognár Lajos úgy vé-
lekedik, hogy talán picit még
örültek is a tanulók a nyári
szünet ilyetén meghosszabo-
dásának.

- farsang -

A felújított iskola.

Közmûvelõdési program Zalabérben

A vakációnak vége, a tanév
is megkezdõdött,

mégis a nyári táborozások em-
lékei, az élmények dokumen-
tumai és a gyermekek alkotásai
uralják ma is a mûvelõdési ház
kiállítási felületeit. Itt marad-
tak volna a nyár relikviái, vagy
valamiféle nosztalgia munkál-
kodik? Nem. A látnivalók a Há-
lózat az Integrációért Ala-
pítvány folyamatos tevékeny-
kedését, konkrétan az Európai
Unió támogatásával az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásá-
val futó projekt keretében el-
nyert TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-
0062 számú pályázat idõará-
nyos eredményeit szemléltetik.

Az Együtt EgyMásért prog-
ram támogatásával az elmúlt
nyáron 74 kisdiák vehetett
rész napközis színjátszó- és al-
kotótáborban. A hasznos és ér-
dekes készségfejlesztõ foglal-
kozások mellett napi négyszeri
étkezést is biztosítottak a gye-
rekeknek. A hagyományõrzõ
tábor megrendezésére a tervek
szerint 2012 nyarán kerül sor.

A projekt legfõbb paramé-
terei a következõk:

– A program címe: TÁMOP
3.2.3-09/2-2010-0062, Együtt
EgyMásért – közmûvelõdési
program a kulturális hátrányok
leküzdéséért Zalabérben;

– Az EU és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás össze-
ge: 30.246.901 Ft.

– A program megvalósítá-
sának idõtartama: 2011. január
1. – 2012. június 30.

– A program által érintett
települések

Zala megyében: Zalabér,
Zalavég, Pakod, Batyk és Dötk,

Vas megyében: Bérbaltavár,
Nagytilaj és Mikosszéplak.

Az „Együtt EgyMásért”
program célcsoportja földrajzi

Zalabérben
elhelyezkedés szempontjából a
Zalabér és a környezõ tele-
pülések lakossága.

Két csoport kerül bevonás-
ra a programba:

– az alap- és középfokú köz-
oktatási intézményben nappa-
li tagozaton tanulmányokat
folytató gyermekek és fiatalok,
valamint

– a hátrányos helyzetû la-
kosság, ezen belül is kiemelten
a munkavállalási szempontból
hátrányos helyzetû lakosok il-
letve a romák.

A pályázat keretében az
Alapítvány megtölti a zalabéri
mûvelõdési házat olyan, szer-
vezett eseményekkel, foglalko-
zásokkal, amelyek egyszerre
szolgálják a faluban és vonzás-
körzetében élõ, közoktatási
rendszerben tanuló gyerme-
kek és fiatalok, a hátrányos
helyzetû családok illetve a he-
lyi közösség érdekeit.

Az érdeklõdés felkeltése,
vagy továbbfokozása érdeké-
ben lapunk is bemutatja a köz-
mûvelõdési program fõ irá-
nyait és a részletes tema-
tikákat:

készségfejlesztõ kreatív
foglalkozások

(agyagozás, só-liszt gyurmá-
zás, grafikai- és festészeti tech-
nikák, gyöngyfûzés, gyöngy-
szövés, gyöngyvarrás, fafara-
gás, kreatív hobbi technikák
elsajátítása, hagyományos népi
tárgyak, játékok készítése)

öko foglalkozások (kör-
nyezettudatos életmód, kör-
nyezetvédelem, a környezet-
szennyezés hatása, a hulladék
újrahasznosítás, a megújuló
energiaforrások megismerése,
környezetvédelmi kampányok
szervezése, megvalósítása, ter-
mészetjárás, környezetvédelmi
akciók, az ivóvíz készleteink

védelme, vízgazdálkodás, a
környezetszennyezés vizsgálati
módszerei, az élõvilág védel-
me, a környezetvédõ szerveze-
tek megismerése)

színjátszó foglalkozások
(színészmesterség, színháztör-
téneti áttekintés, beszédtech-
nika és szövegértés fejlesztése,
színpadi mozgás, szituációs és
helyzetgyakorlatok, szerepek
kiosztása, jelmez és díszletter-
vezés, próbák, felkészülés egy
közös elõadásra)

drámajáték foglalkozások
(csoportépítõ játékok, biza-
lomépítõ játékok, kommuniká-
ció fejlesztés, érzékszervi érzé-
kelés fejlesztése, konfliktuske-
zelési technikák)

helytörténeti kutatócsoport
(helytörténeti vonatkozású

ismeretek összegyûjtése, a
helytörténeti emlékek felkuta-
tása, a helytörténeti értékkel
rendelkezõ események felidé-
zése, forráselemzés, a helyi
kultúra, hagyományok megis-
merése, a néprajzi és építé-
szeti értékek felfedezése, a kor-
dokumentumok gyûjtése, rend-
szerezése, személyes interjúk
elemzése)

A mûvelõdési házban ren-
dezett kis bemutató feladata
kettõs: egyrészt az eddig elért
eredményeket mutatja be,
másrészt az „Együtt EgyMásért
– közmûvelõdési program a
kulturális hátrányok leküzdé-
séért Zalabérben” c. tevékeny-
ség folytatódó, még megvaló-
sítandó szakaszára irányítja a
figyelmet.

Bemutatót rendeztek a gyermekek munkáiból.

Fotó: Kovács György
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Tekenyén Zalaszentgró-
ton

Göcsej Kör-
nyezetvédõ, Tájékozódási és
Futó Egyesület

Baracskai József
Tar-

soly Róbert, Tekenye

– Milyen elõzmények után
sikerült a versenyt megren-
dezni?

és
rendezte meg a helyi

sportkedvelõkkel a

a Balaton nyílt
rövidtávú tájékozódási futóbaj-
nokságot. A verõfényes õszi
napsütésben, kellemes környe-
zetben nagyszámú versenyzõ
gyûlt össze a megmérettetésre,
amely fölött ,
Zalaszentgrót, valamint

polgár-
mestere vállalt védnökséget.
Igazi sportágnépszerûsítõ prog-
ramnak lehettünk tanúi ezen a
hétvégén, szeptember 23-24-
án pénteken és szombaton.

– kérdeztük Tarsoly Ró-
bert védnököt, aki 40 évesen
versenyzõként is benevezett a
bajnokságra.

– Idén elsõ ízben került sor
a szentgróti tájékozódási futó-
versenyre, ám Tekenyén már
három éve rendeztünk hegyi
futóversenyt, amelyen többek
közt képviseltették magukat a
zalaegerszegi Göcsej Környe-
zetvédõ, Tájékozódási és Futó
Egyesület sportolói is. Az in-
nentõl szövõdõ sportbarátság
révén azóta számos versenyen
találkoztunk. Idõközben az
egyesület többször is tartott
Zalaszentgróton sportágismer-
tetõ bemutatót. Egyik kislá-
nyunk, a 8 éves Panka idõköz-
ben kedvet kapott hozzá és
aktívan elkezdett sportolni.
Eljártunk edzésekre, verse-
nyekre. Egyébként Éva, a pá-
rom is sportol és már a kisebb
gyermekeink is futkároznak…
A tekenyei gyermektáborban
szintén népszerûsítettük a

Tájékozódási futóverseny profiknak és kezdõknek
Sikeres Balaton Kupa Tekenyén és Zalaszentgróton

sportágat, s ebben a kialakult
hangulatban minden jel sze-
rint jó érzés alakul ki Tekenye
iránt a Göcsej Klub tagjaiban
és vezetõiben, s látták a szé-
pülõ zalaszentgróti fõteret is,
így kerülhetett sor rá, hogy e
helyszínek adjanak otthont a
rendezvénynek. A három for-
dulóból álló verseny egyikét
Tekenyén a másik kettõt Zala-
szentgróton rendeztük és min-
den versenyzõnek a két jobbik
futamát értékelve alakult ki a
végleges sorrend. Ám a legfon-
tosabb, hogy nehézségeivel, a
térképolvasással, a futással
együtt igazán kellemes sport,
családi programmá érett e
verseny.

, a ver-
senybíróság elnöke közel száz
résztvevõrõl számolt be la-
punknak.

– Kilenc klub versenyzõi
érkeztek Zalaszentgrótra erre
a regionális, nyílt rangsoroló

Mézes Tibor Sólyom

versenyre. Jöttek például Bu-
dapestrõl, Ajkáról, Veszprém-
bõl, Tapolcáról, Zalaegerszeg-
rõl és a környezõ települések-
rõl is, sokan klub nélküli ver-
senyzõk is, akik most ismer-
kednek a sportággal. Egy oszt-
rák versenyzõ révén kicsit
nemzetközi jelleget is kapott a
program.

Kérdésünkre, hogy a ha-
gyományteremtõ-e az idei ren-
dezvény, még nem adhatott vá-
laszt Mézes Tibor.

– Szerethetõ hely Tekenye
és Szentgrót egyaránt, s na-
gyon sikeres volt a verseny, azt
tapasztaltam hogy mindenki
jól érezte magát. De – mivel a
tájfutók kedvelik a változatos
terepet – elképzelhetõ, hogy ve-
tésforgó-szerûen jutunk vissza
a következõ versennyel – fogal-
mazott az elnök.

A rendezvényt több szpon-
zor is támogatásra méltónak
értékelte, így szombaton pél-
dául a verseny után a mind-
három futamra nevezettek in-

gyenesen ellátogathattak a
Szent Gróth Termálfürdõbe.

A
honlapon az egyes kategóriák
gyõztesei és helyezettjei meg-
találhatók.

(Farsang)
www.zalatajkiado.hu

A verseny dobogósai és szervezõi sikeres hétvégét tudhatnak maguk mögött.

Tarsoly Róbert egész családja
sportos életet él.

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
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Napsütés és virágos jókedv
jellemezte a szeptember 25-i

szüreti rendezvényt,
amelynek fõ attrakciója az
immár harmadik alkalommal
megrendezett, stílszerûen

nevet viselõ
szõlõhegyi futóverseny volt,

tekenyei

„Tõ-
kétõl a pohárig”

Sport, kultúra, mulatság
Tekenyei szüret

amely megelõzte a délutáni
felvonulást.

Versenyzõként, polgármes-
terként és szervezõként egy-
aránt részese a III. Tõkétõl a
pohárig szõlõhegyi futóver-
senynek

elsõ embere. Az utóbbi
Tarsoly Róbert, Te-

kenye

minõségében kérdeztük az
egyre népesebb mezõnyöket
vonzó, immár harmadízben
megrendezett futóversenyrõl.

– Tavaly már versenyeztem,
elõtte egy évvel kezdtem rend-
szeresen futni, akkor még nem
voltam polgármester. Az volt a
célom, hogy a közös sportban
minél többen jól érezzük ma-
gunkat, s már az elsõ alkalom-
mal megfigyelhettük, hogy
többen elkezdtek gyakorolni,
felkészülni. Élmény volt szá-
momra látni a fiatalabbakat és
idõsebbeket, akik ekkor kezd-
tek sportolni! Az elsõ verse-
nyen Tekenyétõl Kisszent-
grótig mintegy 8 kilométeres
távon versenyeztünk mintegy
nyolcvan nevezõvel, hason-
lóan szép idõben, mint most.
Tavaly épp Tekenye önállóvá
válása elõtti idõszakra esett a
verseny, ennek jegyében úgy
döntöttünk, hogy maradjon
itt, helyben az egész rendez-
vény. Ugyanúgy, mint az idén,
a szüreti fesztivált is aznapra
szerveztük. A 8 kilométeres
távot megváltoztattuk, hiszen
aki profi, annak rövid, az
amatõr pedig nem mer neki-
vágni. Ezért 6 kilométeres tá-
von indulhatnak azok is, akik
egyébként még nem igazán
mozogtak, a 15 kilométer pe-
dig távolabbról is idevonzza a
versenyzõket. Az 500 méteres
szõlõkerülõ ovis futás pedig
a legkisebbek mozgásigényét
elégíti ki. Idén hárman azzal
fordultak hozzánk, hogy brin-
gával teljesítenék a távot, s ver-
senyen kívül le is tekerhették.
Az érdeklõdéstõl függõen jö-
võre ez is hivatalos verseny-
szám lehet. A gyõztesek idõ-
eredménye profi teljesítmény-
re vall, a létszám pedig már-
már tömegverseny jelleget köl-
csönzött a rendezvénynek. Né-
hány egészen kisgyermekes
család gyalogtúrával teljesítet-
te a távot – számolt be róla
Tarsoly Róbert.

A versenyre 62 elõnevezés
érkezett, a résztvevõk száma
összesen több, mint nyolc-
vanra tehetõ.

A mezõny a
indult, az útvonal átvezetett a
falun, és a

érintésével, két gerincen
végig, vissza a célig. A megmé-
rettetés végén a résztvevõket a
kultúrháznál berendezett cél-
bíróságnál babgulyás várta.

– Tavaly lakossági igény
támasztotta fel újra a szüreti
felvonulást, s bár elmosta az
esõ, de jól éreztük magunkat
és nem vette el a kedvünket
attól, hogy újra és évrõl évre
megrendezzük. Felvonulás, já-
tékos vetélkedõk, kultúrcso-
portok fellépése fûszerezte a
napot – ismertette Tarsoly Ró-
bert képvi-
selõvel, a kulturális programok
szervezõjével.

A futóverseny eredmény-
hirdetését követõen megindult
a díszes menet a kultúrháznál
elhelyezett céltól. A víg részt-
võket szállító lovaskocsit és
traktor-pótkocsit lovasok kí-
sérték végig a falun. Ahogy az
megkívántatik, kisbíró dobolta
ki a rendezvényt a falu minden
utcájában.

A színes mûsort
a ZalaKar társulás

közoktatási referense konfe-
rálta. modern
tánccal érkeztek az

, lányok, asszonyok,
akik elõször csupán falunapra
„álltak össze”, ám a siker nem
maradt el, s azóta is hívják õket
számos rendezvényre. Fellé-
pett a zalaszentgróti

énekelt a
, felléptek a
, azaz a zalaszent-

gróti VMK színjátszó csoport-
ja, s a érkezett

is. Végül hajnalig tartó bál zár-
ta a sportos szüreti hétvégét
helyi zenészekkel,

és
, akik a talpalávalót szol-

gáltatták.

A
honlapon a szõlõhegyi futó-
verseny eredménylistája ol-
vasható, s további fotókat is
láthatnak.

Tóth-pincétõl

Óhíd Huszonya-
hegy

Dézsenyi Melinda

Gergely Já-
nos „Tüsi”,

Egeraracsáról
Egri An-

gyalok

Fõnix Gi-
táregyüttes, Csáfordi
Népdalkör Gara-
bonciások

Nagykanizsáról
Zalagyöngye Néptánccsoport

Farkas
Zoltánnal Magyar Tibor-
ral

Farsang Lajos
www.zalatajkiado.hu

6 hónapos lekötésû kamatozó betétszámla kamata

180 napos lekötésû Széchenyi IV. Betétszerzõdés
kamata

Széchenyi István Hitelszövetkezet

és a

évi 7,5 % (EBKM: 7,64)

www.szih.hu

A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése,
illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes.

Keresse az Önhöz
legközelebbi fiókunkat

Nefelejcs út l.
Tel.: 83/560-115, Fax: 83/362-278

További fiókjaink:

Zalaegerszeg
Keszthely,
Nagykanizsa,
Lenti,
Budapest
Sopronkövesd,

, Kossuth út 62-64. Tel.: 92/346-473 Fax: 92/401-719
Kossuth út 62. Tel.: 83/510-555 Fax: 83/315-609

Király út 39. Tel.: 93/326-588 Fax: 93/312-293
Kossuth út 6. Tel.: 92/351-676 Fax: 92/551-231

, VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-63-18 Fax: 1/343-09-70
Kossuth út 100. Tel.: 99/363-018 Fax: 99/363-018

Igazgatóság

Zalaszentgróton!

MEGTAKARÍTÁSI AKCIÓ
a Széchenyi István Hitelszövetkezetnél

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Egy vidám csoport a tekenyei szüreti felvonuláson.


