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1989. óta ünnepeljük meg
minden év január 22-én. Ez a
dátum azért emlékezetes min-
den magyar ember számára,
mert – az eredeti kézirat tanú-
sága szerint – 1823. január 22-
én fejezte be Szatmárcsekén

a
megalkotását. Ez a nap tehát a
Himnusz születésnapja, s az
ilyet az emberek meg szokták

Magyar Kultúra Napját

Kölcsey Ferenc Himnusz

Táncház Tekenyén
– a Magyar Kultúra Napja alkalmából

ünnepelni. Tekenyén nem tor-
tát sütöttek 189 gyertyával, ha-
nem hagyományõrzéssel, tánc-
házi mulatsággal emlékeztek a
„magyar nép zivataros száza-
daira”.

A tekenyei kultúrotthonba
szóló meghívás „minden ér-
deklõdõnek, korhatár nélkül”
szólt és zalai népdalokkal kí-
sért zalai néptáncokat ígért.

Szeptembertõl középiskolai
oktatás indulhat a zalaszent-
gróti Deák Ferenc Többcélú

A középfokú oktatásért
Térségi Közoktatási Központban.

A részletekrõl a 3. oldalon
olvashatnak.

Összefogás alakult ki a középfokú oktatás megtartásáért.

Zalai népdalok, zalai néptáncok, tekenyei hagyományõrzõk.

KARBANTARTÓ
munkatársat keres zalaszentgróti üzemébe

A korszerû palackozó gépsor üzemeltetése és karbantartása a
kiemelten magas minõségi követelmények betartása mellett.

- középfokú mûszaki végzettség (szakmunkás bizonyítvány
vagy érettségi)

- legalább 2-3 éves termelési vagy gyártóüzemi szakmai
tapasztalat

- felhasználói szintû PC ismeretek (Excel, Word)
- csapatmunka

- precíz munkavégzés

:
- elektromûszerész vagy élelmiszeripari végzettség

- palackozó üzemi gyakorlat
- targoncás jogosítvány

Azok jelentkezését várjuk, akik tudják vállalni
.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük

jelentkezzen a www.coca-cola.hu weblapon keresztül,
vagy küljde el pályázatát az
oneletrajz@cchellenic.com

e-mail címre.

Munkakör leírás:

Követelmények:

Elõnyt jelent

a folyamatos
(3x12) munkarendet

Jelentkezés:
2012.

február 20-ig

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

2010-ben ünnepelte 90 éves fenn-
állását a .
A patinás klub egykori szakosztá-
lyainak kiválóságai szerepelnek ab-
ban a kötetben, amely ismét kapha-
tó szerkesztõségünkben, vagy után-
véttel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:

92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Torna Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre



Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január
elejével visszaállítják a járási
közigazgatási rendszert. Ter-
mészetesen nem a régi formá-
ban és értelemben, hiszen
1984 óta sok minden történt a
közigazgatásban, nem beszélve
arról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern já-
rásrendszer kialakítása, amely
hozzájárul a jelenlegi közigaz-
gatásánál alacsonyabb költség-
gel és hatékonyabban mûködõ
rendszer létrejöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük
kormánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

Rigó Csaba
Zala

Megyei Kormányhivatal
.

A járások reneszánsza

– Mi a konkrét cél a já-
rások kialakításánál?

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi
szervekhez való telepítésére. A
kormány ily módon szétvá-
lasztja az állami és önkormány-
zati feladatokat. Erre azért van

szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ he-
lyeken történt. A tervek sze-
rint valamennyi járási székhe-
lyen lesz kormányablak, de
még ezeken kívül is.

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is
járási székhely legyen. Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti és
Letenye elhelyezkedése meg-
felel annak a kívánalomnak,
hogy a járási székhely hatás-
köre egy 30 km-es körzetet
lefedjen. Ebbõl a szempontból
egyedül Letenye sorsa lehetett
kérdéses, de nagyon sok más
indok viszont a Mura-menti
kisváros mellett szólt. Ha meg-
nézzük, e hat leendõ járási
székhelyen vannak olyan intéz-
mények, (munkaügyi hivatal,
okmányiroda, földhivatal, stb.),
amelyek eddig is államigazga-
tási feladatokat láttak el.

– Zalában hat járást
alakítanak ki. Sok ez, vagy
kevés?

– Már ismert az egyes
járásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Mi a további menetrend?

E.E.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de
egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

A leendõ zalai járások

A leendõ zalaszentgróti

járás települései:

Batyk, Döbröce, Dötk,
Kallósd, Kehidakustány, Kis-
görbõ, Kisvásárhely, Mihály-
fa, Nagygörbõ, Óhíd, Pakod,
Sénye, Sümegcsehi, Szalapa,
Tekenye, Türje, Zalabér, Za-
laszentgrót, Zalaszentlászló,
Zalavég.
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Telefon:
92/596-936,
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92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Szeptembertõl középisko-
lai oktatás indulhat a

okta-
tási referens ismertette, hogy a
volt

átszervezésével létreho-
zott Deák Ferenc TTOK-ban –
amelybe a zeneiskolát is bein-
tegrálták – lehetõség nyílt a kö-
zépiskolai oktatásra. A nyáron
meghozott önkormányzati dön-
téssel megteremtõdött a lehe-
tõség egy gimnáziumi és egy –
kereskedelmi és marketing, va-
lamint informatika – szakkö-
zépiskolai osztály indítására. A
beiskolázási felhívást a 2012/2013.
tanévre az intézmény meghir-
dette. A központi írásbeli vizs-
gák idõközben megtörténtek,
s függetlenül attól, hogy ki
mely helyszínen felvételizett,
február 17-ig bármely isko-
lából jelentkezhet a Deákba. A
Béri tagintézményben szep-
tembertõl 9-ik osztály már
nem indul. Így elengedhetet-
len volt a helyi közoktatás át-
szervezése.

polgár-
mester e gondolatokat fogal-
mazta meg:

– Már látjuk a közigazgatás
átalakulását, amely szerint Za-
laszentgrót járási központ lesz,
s ennek ismeretében különö-
sen fontosnak érezzük – a kép-
viselõ-testület, a kistérség pol-
gármesterei és jómagam is –,
hogy Zalaszentgróton meg kell
maradnia a középfokú oktatás-
nak! Hiszen a városban rég-
múltra vezethetõ vissza a kö-
zépfokú képzés, amelybõl na-
gyon sokan kerültek ki, sikere-
ket értek el, szép karriert fu-
tottak be. Minden adott ahhoz,
hogy folytatódjon ez a hagyo-
mány! Az önkormányzatnál va-

zala-
szentgróti Deák Ferenc Több-
célú Térségi Közoktatási Köz-
pontban. Németh Béla

Csányi-Zrínyi általános
iskola

Baracskai József

Gimnáziumi és szakközépiskolai osztály is indulhat a Deákban
Közösen a zalaszentgróti középfokú oktatásért

Handler Andrea tanárnõ biológia órát tart a 8.A osztálynak.

A Deák Ferenc TTOK az egész térségbõl várja a fiatalok jelent-
kezését.

lamennyi feltételt megterem-
tettünk. Így most a szülõkön és
a diákokon múlik, hogy meg-
mutassák: valóban szükség van
a középfokú oktatásra Zala-
szentgróton. Az elõzetes visz-
szajelzések alapján megfelelõ
létszámmal indulhat a gim-
náziumi és a szakközépiskolai
osztály, a lakosság körében
végzett felméréseink is igazol-
ják, hogy szükség van rá, s mi e
lakossági igény mentén politi-
zálva alakítottuk ki a vélemé-
nyünket és hoztuk meg a dön-
tésünket – ismertette lapunk-
kal Baracskai József polgár-
mester.

Az intézményben járva
olyan benyomás alakul ki ben-
nünk, hogy itt rend van, amely
sokkal inkább köszönhetõ a
barátságos légkörnek, mint a
szigorú fegyelemnek. A diákok
szorgalma, a dicsõségtábla ar-
ról tanúskodik, hogy a gyere-
kek egymást serkentve törek-
szenek a jobb eredményre. Az
önkormányzat döntésével

igazgató is azonosul,
véleménye szerint is indokolt,
hogy legyen a városnak közép-
iskolája.

, az intéz-
mény egyik legjobb nyolcadi-
kos tanulója mindenképpen a
Deákban szeretne továbbtanul-
ni. Motivációját ekképpen fo-
galmazta meg:

– Ez az intézmény az ottho-
nunk közelében van, így nem
megy el az idõ az utazással,
többet fordíthatok a tanulásra.
A reál tantárgyakkal is többet
kell foglalkoznom, és ezt nem
a szabadidõ kárára kell ten-
nem. Nyelveket is szeretnék ta-
nulni. A német oktatás szín-
vonala itt Szentgróton is
ugyanaz, mint Egerszegen
vagy Keszthelyen. Nagyon ott-

Bog-
nár Lajos

Marancsics Fanni

honos számomra ez az iskola,
sok barátom jár ide, akik szin-
tén itt szeretnének továbbta-
nulni! Az anyukám is a város-
ban tanít, szerinte is jó lesz, ha
az ismert környezetben, ren-
des gyerekek, barátok közt ta-
nulhatok és drámára és zene-
iskolába is járhatok.

A helybeli
építészmérnök, aki a Bériben
végzett, így vélekedik:

– Ma Magyarországon bár-
honnan bárhova el lehet jutni!
Ez 80 %-ban a tanulón, a többi
a tanárokon és még kisebb
részben a szülõn múlik. A 12
osztályos megoldás nem rossz
dolog. Több elõnye van, mint
hátránya, például az egymás
mellett élésnek egyik elõfelté-
tele az, hogy a 14-15 éves gye-
rek fogadjon el egy 8-9 éveset.
A helyi pedagógusok alkalma-
sak a feladatra, a többi a gye-
rekek szorgalmán múlik!

szülõként és pedagógusként is
értékeli a kérdést, hiszen Tür-
jén tanít, s a gyermeke a Bé-
riben végzõs.

– Egy város nem város kö-
zépiskola nélkül! Szükséges a
középfokú oktatás, a környék-
beli szülõk is számítanak rá!
Nem kell utaztatni a gyereket,
a maradék idõt lehet külön-
órákra fordítani, az anyagi
megtakarítás szintén jó célok-
ra fordítható, s nem utolsósor-
ban a gyerekekrõl azonnal le-
het tudni, ha netán problémás
helyzetbe kerülnének.

képviselõ, a Hu-
mán Ügyek Bizottsága elnöke
kezdettõl az ügy támogatója:

– Elsõ perctõl kezdve har-
coltam érte, hogy Zalaszent-
gróton középiskolai oktatás in-
dulhasson. A megváltozott tör-
vényi körülmények közt azt lá-

Kámán Zsolt

Kovácsné Dudás Erzsébet

Beke László

tom, hogy az általános és kö-
zépiskola így, többcélú intéz-
ményként képes gazdaságosan
fennmaradni. Az elképzelése-
met az újabb törvényi változás,
a járások visszaállítása tovább
erõsítette. Nem mindegy, hogy
az itt élõ gyerekek milyen úton
és körülmények közt juthatnak
el a középiskolába, fontos,
hogy Zalaszentgrót közlekedé-
si csomópont. A szülõ számára
alapvetõ kérdés, hova és meny-
nyiért adja a gyermekét! Erköl-
csi vonatkozásban sokkal keve-
sebb veszélynek vannak kitéve
a gyerekek, akik a szülõ közvet-
len felügyelete mellett marad-
hatnak, aki akár naponta talál-
kozhat a pedagógusokkal. Gaz-
dasági vonatkozásban a város
önkormányzatának nem kerül
több pénzébe ez a megoldás,
mint a meglevõ Béris osztá-
lyok finanszírozása, amelyre
kötelezettséget vállaltunk. Ha
már fizetünk, akkor olyan
rendszerért fizessünk, amelyet
irányíthatunk! Lehetõség sze-
rint a Béri három osztályát is
átvesszük, hogy szerves egy-
ségbe kerüljön a helyi közép-
fokú oktatás.

Végezetül
, a

ve-
zetõjét kérdeztük.

– Folynak az elõkészítõ tár-
gyalások. A zalaszentgróti ön-
kormányzattal keressük a meg-
oldást arra, hogyan lehet a kö-
zépiskolai oktatást helyben tar-
tani. Abban állapodtunk meg,
hogy kidolgozzuk, hogyan le-
het ezt megnyugtatóan meg-
oldani. Mi mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy
a Zalaszentgróton megfogal-
mazott cél megvalósuljon! – fog-
lalt állást dr. Halász Gabriella.

dr. Halász Gab-
riellát Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ

Farsang Lajos
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Rendkívüli ülést tartott a január
11-én. , a közgyûlés elnöke elmondta, hogy az
önkormányzati törvény változása miatt szükségessé vált az ön-
kormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának módosí-
tása. Ennek fontos pontja, hogy 2012 január 1-tõl csökkentet-
ték az önkormányzaton belül mûködõ bizottságok számát, így
megszûnt az oktatási és kulturális, valamint az egészségügyi
és szociális bizottság is.

A megyei közgyûlés elnöke szerint a megváltozott feladat-
ellátás indokolta azt, hogy az önkormányzat az alapító okira-
tát is módosította. Ebbõl törlésre kerültek azok a szakfelada-
tok, amelyre vonatkozóan a megyei önkormányzatnak január
1-tõl nincsen hatásköre.

A rendkívüli közgyûlésen határoztak még a területfejlesz-
tésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény módosításából
eredõ aktuális döntések meghozataláról. Eszerint a jövõben
területfejlesztési konzultációs fórumokat alakítanak majd. A
fórumokba a megyei jogú városok, valamint a megyei önkor-
mányzatok azonos számú delegáltra tehetnek javaslatot (a me-
gye részérõl Manninger Jenõ elnök és alelnök
lesz). Ezek a konzultációs fórumok elõzetes állásfoglalást fo-
galmaznak meg a megyei önkormányzatokat érintõ területfej-
lesztési feladatok tekintetében, melyeket a közgyûlések alkal-
mával mindenkor ismertetnek majd a grémium tagjaival.

Zala Megyei Közgyûlés
Manninger Jenõ

dr. Pál Attila

Új feladatok jönnek
A megyei közgyûlés rendkívüli ülése

A
számára nagy válto-

zást jelentõ év az idei – hang-
zott el 2012. január 18-án a

tar-
tott újévi fogadáson, ahol

elnök beszélt a
megyék megváltozott szerep-
körérõl, az új feladatokról, s az
intézmények átadásáról. Gon-
dolatait lapunkkal is megosz-
totta.

– Különösen büszkék va-
gyunk a Zalavári Történelmi
Emlékpark fejlesztésére, a me-
gye településeinek összefogá-
sával megvalósult Millenniumi
Emlékmûre és Életfára. Szûkös
lehetõségeink ellenére is ezért
döntöttünk úgy, hogy a zala-
vári emlékparkot továbbra is
mi üzemeltetjük, mert hiszem,
hogy e szimbolikus és szakrális
hely csak a helyi közösségben
gyökerezve tudja betölteni kül-
detését. Hasonlóan szimboli-
kus, de mégis fontos volt, hogy
a megye leginkább tudomá-
nyosan is alátámasztható régi
címerét visszaállítottuk –
mondta az elnök, hozzáfûzve,
hogy jelentõs fejlesztés történt
a Balatoni Múzeumban, s büsz-
kék arra is, hogy a megyeszék-
hellyel közösen biztosítani
tudták a Hevesi Sándor Szín-
ház és a Griff Bábszínház mû-
ködését. Eredményként köny-
velte el, hogy sikerült vissza-
szerezni a megye díszpolgárá-
nak, Németh János keramikus-
mûvésznek egyik jelentõs alko-
tását. A megyei önkormányzat
hatékonyan segítette a kistele-
pülések kulturális életét pénz-

Zala Megyei Önkor-
mányzat

He-
vesi Sándor Színházban

Man-
ninger Jenõ

A megye megváltozott szerepe

A Zalai Életfa Zalaváron. Szimbolikus
és szakrális hely.

zel és programokkal.
Manninger Jenõ

szólt egy nagy veszte-
ségrõl is:

– Nem csak örö-
met hozott az elmúlt
esztendõ: a megye el-
vesztette egyik foga-
dott fiát, díszpolgá-
runkat: Makovecz Im-
rét. A magyar múltban
és hitben gyökerezõ
alkotásai azonban itt
maradtak velünk és
nekünk. Immár a mi
felelõsségünk, hogy
ezt az örökséget kellõ
hittel és elszántsággal
óvjuk. Szerencsések
lehetünk, hogy még
megtervezhette szá-
munkra a megye Mil-
lenniumi Emlékmûvét
és az Életfát. És bár

most a magyar életfán lehullt
egy levél, de ebben a levélben
annyi élet, annyi „tápanyag”
volt, hogy öröksége, a „Mako-
vecz-gén” immár a magyar
DNS ki nem téphetõ eleme
marad – fogalmazott.

Bár a megye az önkormány-
zati feladatvállalás miatt kultu-
rális intézményeit elveszítette,
ez nem jelenti azt, hogy a jövõ-
ben nem figyelnek rájuk.

– A megyei önkormányza-
tok területfejlesztési hatáskö-
reikkel a jövõben remélhetõ-
leg még többet is tudnak tenni
a megye kulturális és turiszti-
kai fejlesztéséért. Az intézmé-
nyeinket illetõen is számos si-
kerrel számolhatunk be, példá-
nak okáért legnagyobb intéz-
ményünknél, a Zala Megyei
Kórháznál tavaly megvalósult a
sürgõsségi centrum kiépítése,
és elõkészítettük, indítható
egy 5 milliárdos beruházás. S
az intézményekkel együtt kö-
zös sikerként mondható el az
is, hogy év végén rendelkez-
tünk olyan tartalékokkal, hogy
úgy adjuk át az intézményeket,
hogy lejárt szállítói tartozásuk
nem volt. Az intézmények áta-
dása és a vagyonmegosztás
megtörtént, az országban el-
sõk között megvalósítva, kö-
szönet ezúton is a kormányhi-
vatal vezetõinek! – említette az
elnök.

A következõ évek feladatait
sorolva Manninger Jenõ meg-
említette, hogy a megyei ön-
kormányzatok legfontosabb
feladata, illetve felelõssége,
hogy az európai uniós és a ha-

zai költségvetési források, a
szaktudás és tervezõ munka
összehangolásával megteremt-
sék a cselekvés feltételeit és az
új intézményrendszerben be-
töltött központi szerepüknek
megfelelõen irányítsák az új
gazdaságos, hatékony és hatá-
sos mûködésre képes terület-
fejlesztési rendszert. A közszfé-
rában nem pályázati rendszer
lesz, hanem 7 éves ciklusokra
vonatkozó fejlesztési progra-
mok alapján dönthet a köz-
gyûlés a pénzekrõl. Ehhez ki
kell dolgozni a megyei fejlesz-
tési koncepciót és programot,
mely dokumentumok elfoga-
dása a testületre vár. Milyen jó
lett volna például az uniós
iskolafejlesztési pénzek elosz-
tását is ezen elvek szerint vé-
gezni – hangsúlyozta.

– Erõsítjük tevékenységün-
ket a távlati tervezésben is, a
CETC, közép-európai közleke-
dési folyosó programban is
ezért veszünk részt. Minden-
képpen az a célunk, hogy a
Duna-mentén, nyugat-keleti,
Bécs-Budapest ipari övezet el-
múlt évtizedben tapasztalható,

európai mértékben is jelentõs
fejlesztése kiterjedjen ebbe a
térségi irányba is. Ez összevág
a megyei nagyvárosok ipari
tengely elképzelésével, a Szom-
bathely, Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa ipari térség minden le-
hetõ eszközével történõ fej-
lesztésére. Nyilvánvaló az is,
hogy a megye a kistelepülések-
kel együttmûködve képes el-
végezni feladatát, különösen
igaz ez az olyan nagyvárosokra,
ahol térségi jelentõségû fej-
lesztések valósulnak meg –
zárta gondolatait az elnök.

Manninger Jenõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egy település fejlõdéséhez
nélkülözhetetlen anyagi for-
rást jelentenek a pályázatok,
melyek révén
is megpróbált 2011-ben fejlesz-
teni, egy-egy beadványuk erre
az évre is átnyúlik. A település
különösebb nehézségek nél-
kül élte meg a múlt évet, az
egyetlen probléma talán a sze-
métszállítási közbeszerzés le-
folytatásának fél éves elhúzó-
dása volt, melyet idén januárra
sikerült rendezni.

2011-ben fontos feladat
volt, hogy a 255 esztendõs
Gyümölcsoltó Boldogasszony
templom kívül-belül megújul-
jon. Az egyház és az önkor-
mányzat összefogott, és Euró-
pai Mezõgazdasági Alaptól
több mint 27 millió forintot
nyertek az épület felújítására.
A mûemléket már 2003-ban el-
kezdték felújítani, s az akár
negyven millió forintos restau-
rálásra szoruló, szétbontott fõ-
oltár renoválása van már csak
hátra. A lakosságot leginkább
azok a változások érintik min-
dig, amelyekhez a pénztárcát
is ki kell nyitni: így érzékeny
téma volt a közüzemi díjak vál-
tozása. A gáz és a villany ható-
sági árbesorolás alapján szám-
lázódik, a vízdíj egy koncesz-
sziós szerzõdés alapján a zala-
szentgróti vízmûtõl érkezik. A
szennyvízelvezetésre fizetett
díj szintén magasnak mond-
ható, de a környékbeli árak
még mindig felülmúlják, azon-
ban a jövõben kormányhivatali

Kehidakustány

„Minden rossz dolgot egy jó követ…”
Optimistán terveznek Kehidakustányban

döntésnek köszönhetõen utób-
bi két szolgáltatásért már a ha-
tóság által megállapított árat
kell fizetni. Nagy változásnak
számított nyáron a települé-
sen az idejétmúlt kábeltévé há-
lózat felszámolása, melyrõl
zökkenõmentesen állt át min-
denki az általa választott szol-
gáltató csomagjára.

– A településen tavaly
2010-hez képest két fõvel töb-
ben, 44-en dolgoztak közmun-
kásként, azonban sokan csak 4
órás foglalkoztatásban, s csak
pár hónapot, ami a feladatain-
kat tekintve kevés... Jó dolog,
hogy aki nem fogadta el a köz-
munkát, utána jogosan nem
kaphatott segélyt sem. Sok em-
bert, köztük a nyugdíjhoz kö-
zel állókat is megmozgatott ez
a rendszer, amely egy elõké-
szület volt az idei új foglal-
koztatáshoz – jegyezte meg

polgármester.
A településvezetõ hozzátet-

te: 2012, ahogy az ország más
településein, Kehidakustány
életében is jelentõs változáso-
kat hoz, melytõl rendkívül op-
timistán jót remél, hiszen ed-
dig minden átalakulás vala-
hogy a település javát szolgál-
ta. Jó példa erre, hogy 1976-
ban a megszûnt vasút helyén
kutat fúrtak, és ettõl eredezte-
tik a termálfürdõ kialakulását.
A környék legnagyobb foglal-
koztató egysége a Kehida Ter-
mál, mellette az önkormányzat
ad a legtöbb embernek mun-
kát. Az 1100 lélekszámú tele-

Lá-
zár István

pülésen hetven felett van a
munkanélküliek száma.

– Nálunk egy jó dolog lét-
rejöttéhez mindig egy rossz-
nak kell történnie. Három év-
vel ezelõtt megszûnt a hosszú
éveken át a Batthyány-kastély-
ban mûködõ szociális otthon,
s ezzel több munkahely, gon-
dozotti férõhely szûnt meg. El
voltunk keseredve, de 2011-
ben sikerült megállapodást
kötni a Dunántúli Református
Egyházközösséggel, akik fél-
milliárd forintból felújították,
átépítették az épületet. Az Eg-
regyrõl ideköltözött Õszikék
Idõsek Otthonában 50 ember
látnak el rendkívül jó körülmé-
nyek között, és mellette 24 em-
bernek lett munkája. A tele-
pülés sikertörténetének mond-
hatjuk ezt, de ehhez kapcsoló-
dik az iskola helyzete is. 2003-
tól állandó bizonytalanságban
mûködött az intézmény, s más-
fél éves átmeneti állapot után
2011. szeptember elsejétõl a
kaposvári Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola és
Gimnáziumnak lettünk a tag-
intézménye. A kapcsolat kiépí-
tésében sokat köszönhetünk
Bellai Zoltánnak, az egyházke-
rület püspöki tanácsosának.
Úgy gondolom, hogy ezt a
megállapodást keresztény cse-
lekedetként lehetett megolda-
ni, melynek az iskola fennma-
radását köszönhetjük – szá-
molt be Lázár István.

Az iskola pedagógusai így a
református egyház állományá-
ba kerültek, az önkormányzat
pedig a napi mûködéshez
szükséges feltételeket biztosít-
ja. Kehidakustány eredendõen
katolikus település, de a refor-
mátus intézményben minden-
ki a saját vallását gyakorolhatja,

aki pedig nem szeretne hittant
tanulni, az vallástörténet, etika
órára járhat. Az iskola tanulói
létszáma duplájára növelhetõ,
így a környékbõl is szívesen fo-
gadnak diákokat. A település
minden létesítménye egyaránt
fontos, így a felújított iskola,
szociális otthon és templom
mellett a Deák-kúria, a kultúr-
ház és az óvoda is megszépült.
A régi általános iskola épülete
a jövõben új szerepet kaphat, a
járdákat nyertes pályázat híján
önerõbõl hozták használható
állapotba. Örök probléma a
vízelvezetõ árkok állapota és a
kátyúzás, külsõ segítség nélkül
az önkormányzat nehezen tud
cselekedni, de saját tulajdonú
útjait, és a hegyi utakat fo-
lyamatosan rendben tartja.
Idén a szennyvíztelep bõvítése
mellett kisebb pályázatok van-
nak tervben, így a tavaly meg-
vett több mint száz éves kus-
tányi ingatlan tájházként funk-
cionálna, a vele szemben lévõ
haranglábnál pedig turisztikai
programok kapnának helyet.
Kehidakustány a jövõben Kal-
lósd mellett Zalaszentlászlóval
és Sényével alakíthat körjegy-
zõséget, az igazi problémát a
helyben elintézhetõ ügyek kor-
mánydöntés által Zalaszent-
grótra átkerülése jelenti majd.

– A nehézségek közepette
ez az év megtanítja majd az
embereket dolgozni, takarékos-
kodni, céltudatosan vásárolni,
esetleg újra otthon termelni. Re-
mélhetõleg idén több új beruhá-
zást bejelenthetünk majd, de ez-
után is óvatosan fogunk tárgyal-
ni – fûzte hozzá a korábbi mun-
kahelyén nyugdíjba vonult, s to-
vábbra is társadalmi megbíza-
tásban dolgozó polgármester.

Pataki Balázs

A megszépült Deák-kúria a település büszkesége.
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Ma már mindegy, hogy eb-
ben a faluban a kultúrpolitika
széljárásai, irányváltásai, avagy
a megnehezült életkörülmé-
nyek okozták-e az elõzõ köl-
csönkönyvtár kimúlását, hi-
szen a kicsiny könyvesház né-
hány éve felébredt Csipkeró-
zsika álmából és szívesen látja
valamennyi gyermekkorú, fel-
nõtt, aktív, esetleg munkanél-
küli vagy nyugdíjas olvasóját.
Az intézmény mindenki szá-
mára nyitva áll és a helybéliek
élnek is a lehetõséggel. A mint-
egy 430 lelkes közel
160 fõ a könyvtári tag. Külö-
nösen az iskoláskorúak látogat-
ják szorgalmasan a kölcsönzõ-
helyet, ahol a népszerû napkö-
zis tanárnõ és könyvtárvezetõ,

fo-
gadja az érdeklõdõket. A
könyvespolcok tövében ülünk
le beszélgetni a kezdetekrõl és
a jelenrõl.

– Húsz év kihagyás után
2007-ben a megyei könyvtár
segítségével ténylegesen a nul-
láról kellett elkezdeni a mozgó
könyvtár beindítását. Ezt egy
helybeli könyvtáros végzettsé-
gû fiatal kolléganõ indította el
az önkormányzat támogatásá-
val. Még nem volt könyvtárhe-
lyiség, ebbõl következett, hogy
nem volt berendezés sem, a
legalapvetõbb eszközök is hi-
ányoztak. Ebben az idõben ke-
rült rá sor, hogy én vettem át a
további szervezést. Mindössze
néhány folyóirattal, pár tucat
könyvvel és egy doboz DVD-
vel rendelkeztünk. Próbáltam
felmérni, hogy a lakosság mi-
lyen jellegû dokumentumokat,
olvasnivalókat igényelne. Mi-
vel már ekkor is kapcsolatban
voltam gyermekeim révén a

Batykon

Takácsné Giczi Hajnalka

Újraéledt a batyki könyvtár

Gyermeknapi program a könyvtárban.

helyi óvodával és iskolával,
vittem magammal gyermekiro-
dalmat, folyóiratokat az intéz-
ménybe, így ajánlva kezdetben
a „szellemi portékát”. A gyer-
mekek és a szülõk jól meghatá-
rozott érdeklõdési kört mutat-
tak, ami kijelölte a könyvbe-
szerzés és állománybõvítés,
szakmai kifejezéssel élve a
szerzeményezés irányait. Ki-
rajzolódott, hogy a meseköny-
vek, a különféle ismeretter-
jesztõ kiadványok, a romanti-
kus irodalom, a történelmi
mûvek, a természetgyógyászat
és a szakácskönyvek vonzzák a
legtöbb olvasót. Ennek ismere-
tében meghatározhatóvá vált a
jövendõ könyvtár állományi ar-
culata – mondja a könyvtár.

2007. december elején hi-
vatalosan is megnyílt a batyki
mozgókönyvtár, kezdetben 5,
majd heti 6 órás nyitva tar-
tással mûködve.

– A hõskorban minden for-
galmas helyen (buszmegálló-
ban, az iskolánál, óvodánál,
boltnál stb.) kiplakátoztam az
új könyvek, folyóiratok, egyéb
dokumentumok listáját, hogy
az emberek érdeklõdését fel-
keltsem – folytatja. – 2008 ta-
vaszán kaptunk egy számítógé-
pet nyomtatóval, internet kap-
csolattal. Mindezeknek a fej-
lesztéseknek köszönhetõen je-
lentõsen megnõtt a könyvtár-
ba beiratkozók és rendszeres
látogatók száma. Igaz, idõn-
ként nem könyvtárosnak, ha-
nem videotékásnak érzem ma-
gam, mert a DVD kölcsönzés
igen népszerû. Ugyanakkor
azért pozitív eredmények is
mutatkoznak. A falu lakosságá-
nak minden korosztálya és ré-
tege megtalálható látogatóink

között. Sokféle igényt ki tu-
dunk elégíteni, hiszen a könyv-
tárközi kölcsönzés lehetõvé te-
szi, hogy az egyéni kéréseket is
teljesíteni tudjuk. Legsikere-
sebb mûködési profilunk (a
már említett DVD forgalom
mellett) a folyóirat kölcsönzési
szolgáltatás. Rövid idõ alatt
ugyanis ki lehet olvasni ezeket
a dokumentumokat és így sok
olvasóhoz még aktuálisan tud-
juk eljuttatni a lapokat. Az
idõs, vagy otthonról nehezen
kimozduló könyvtár-tagjaink
részére én viszem házhoz az
olvasnivalót. Így szó szerint
mozgó könyvtárként mûködünk.

Öröm, hogy legalább a kul-
túrának ez a fontos területe
megtalálható egy ilyen kis fa-
luban is. Az érdeklõdést még
az is bizonyítja, hogy a mai na-
pig több, mint ezer darab be-
jegyzett, könyvtári dokumen-
tumot (könyvet, folyóiratot és
DVD-t) ajándékként kapott az
intézmény az olvasóktól. Min-
den adományozás szerzõdés-
sel rögzített, így az eredet
visszakereshetõ. A normatív tá-
mogatáson elõfizetett újságo-
kon kívül rendszerint további
7 féle folyóiratot adnak át a
könyvtárnak az olvasók, me-
lyek természetesen szintén ki-
kölcsönözhetõk.

A barátságosan berende-
zett könyvtárszobában a legki-
sebbek számára játszósarkot
alakított ki a figyel-
mes pedagógus-veze-
tõnõ, de ha sok a kis-
gyerek, a könyvtár
elõtti közösségi tér-
ben is játszadozhat-
nak az apróságok, be-
szélgethetnek a na-
gyobb gyerekek. Tehát
nem valamiféle ter-
mészetellenes, sutto-
gós visszafogottság fo-
gadja Batykon, a
könyvek otthonában
az olvasó közönséget.

– Célom, hogy kö-
zösségi tér legyen a
könyvtár, ahol jól ér-
zik magukat az em-
berek – szögezi le Ta-
kácsné Giczi Hajnalka.

Az elõtérben felál-
lított, nagy gondos-
sággal elkészített,
Batykot és környékét
ábrázoló terepasztal,
a falra ragasztott rit-
ka, de a környéken
honos védett növé-

nyek fotói a diákok pályáza-
tokon, helytörténeti vetélkedõ-
kön való sikeres szereplései-
nek emlékei. A látnivalók
egyúttal a könyvtár sokféle
közmûvelõdési és tájékoztatási
tevékenységének bizonyítékai
is. Miközben a gyerekek a te-
repasztalon játszanak a terep-
tárgyakkal és makettekkel,
aközben észrevétlenül rögzül a
fiatalokban szülõfalujuk térké-
pe, a régi malmok, patakok,
hidak helyei, amirõl nagyszü-
lõk, idõs rokonok mesélnek.

Míg mi beszélgetünk, egy
testvérpár számítógépezni jön,
majd egy kislány cserél könyv-
eket, aki annak ellenére, hogy
szüleivel más helyre költözött,
visszajár a batyki könyvtárba.

A község lakossága, az ol-
vasóközönség és a külvilág
jobb tájékoztatására a könyv-
táros tanárnõ elkészítette
Batyk nem hivatalos honlapját,
(www.batyk.eoldal.hu), mely
2009 nyara óta tekinthetõ meg
az interneten, ahol természete-
sen a legújabban érkezett
könyvek rövid ismertetõje is
megtalálható.

– Az olvasók érdeklõdését
folyamatosan fenn kell tartani!
Az elkövetkezõ idõszak felada-
ta lesz a könyvtári állomány
célszerû gyarapítása és a kor-
szerû, informatikai fejleszté-
sek folyamatos megvalósítása,
valamint a számítógép-kezelés
népszerûsítése, oktatása – te-
szi hozzá búcsúzóul Takácsné
Giczi Hajnalka.

V.B.
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keresünk a megye minden
részébõl!

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

30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A program önmagában is
vonzónak tûnt, de a helyszí-
nen igazán professzionális, jó
színvonalú táncház-produkció-
ban részesülhettek a megjelen-
tek – a zömében iskoláskorú,
szép leánykák meg a nevetgélõ
legénykék, s az anyukák, nagy-
mamák. A mûsor lelke, a nép-
mûvészet ifjú mestere címmel
kitüntetett
tanár úr, aki „mellesleg” a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem oktatója, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház mûvé-
szeti munkatársa, néprajzkuta-
tó, népzenész, akinek az édes-
apja is a népi kultúra elhiva-
tott tudósa és megörökítõje
volt. A dalokat brácsán kísérõ
és elõéneklõ tanár mellett
igen meggyõzõ magabiztosság-
gal hegedült és énekelt a hely-
béliek üdvöskéje,

, míg a tánclépéseket
oktatta. Ez a táncházi

mûsor bármelyik magyarorszá-
gi mûvelõdési házban kelendõ
lenne, s a népdal-választás, az
autentikus hangzás mindenütt
megfogná az értõ közönséget.

ifj. Horváth Károly

Laposa Jul-
csi Tóth
Szilvia

A három táncházi elõadó-ok-
tató pillanatok alatt olyan ol-
dott hangulatot teremtett,
hogy a serdülõ fiatalok is fel-
edték a félszegségüket, s nö-
vekvõ lendülettel sajátították
el a dalokat és tánclépéseket. A
közönség szinte beavatottá vált
a saját, pontosabban családi
gyûjtésû „Szép Zalában szület-
tem” kezdetû dal kapcsán,
ugyanis ifj. Horváth tanár úr
élményszerû részletességgel
mesélte el, hogy az édesapja
mi módon került közel a dal
közlõjéhez, egy idõs, katonavi-
selt bácsihoz.

A mûsor félidejében
tanárnõ tartott

kézmûves foglalkozást az ér-
deklõdõ gyerekseregnek. A fia-
talok különféle farsangi álar-
cot készítettek – nagy derült-
ség közepette.

A táncházi rendezvény fõ
szervezõje, al-
polgármester jelezte, hogy a
továbbiakban újabb, hasonló
összejöveteleket terveznek. Csak
ajánlani tudjuk minden érdek-
lõdõnek a tekenyei táncházat.

Hideg-
né Nagy Ilona

Sinka Imréné

(Volant)

Táncház Tekenyén
– a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Farsangi álarcokat készítettek…

Egyre többen gondolkoznak úgy, hogy nyelvtanulás vagy
pénzszerzés reményében külföldön vállalnak munkát. Szak-
mától, munkától függetlenül mindehhez használható nyelvtu-
dás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a

vezetõjét, .

– December óta megnõtt az érdeklõdés, a téli idõszakban
tíz érdeklõdõbõl 6-7 német nyelvterületen vállalna munkát. A
hozzánk jelentkezõk 90 százaléka kezdõ. Felkészültünk erre,
kialakítottunk egy 60 órás nyelvi blokkot. Ezalatt annyit meg
tudunk nekik tanítani, hogy „ne adják el õket”. Elõfordult
olyan is, hogy valaki két héttel a munkakezdés elõtt keresett
meg bennünket, de e rövid idõ alatt nehéz használható tudást
átadni. A nyelvtudás kint persze fejlõdik, de a munka végez-
tével többen visszajönnek hozzánk folytatni a nyelvtanulást.

– A tanfolyamot témakörökre bontottuk, melyek szinte
csak érintik az alapokat. Egy alapvetõ nyelvtani ismeretet
adunk a tanulóknak, hogy azok némi szótudás birtokában
megértsék a nyelvet és mondatokat tudjanak alkotni. Elsõsor-
ban az egyéni oktatást helyezzük elõtérbe, de szeptember óta
annyira le vannak kötve esténként a tanáraink, hogy javarészt
napközben és 3-4 fõs csoportokban tudjuk fogadni a diá-
kokat, akár szombaton is.

– Az angol töretlenül a legnépszerûbb, de külföldi munka
miatt a németet is sokan keresik. A franciát és az olaszt általá-
ban második-harmadik nyelvként tanulják, szezonálisan éven-
te egyszer anyanyelvi tanárral spanyolt oktatunk, de egyre
népszerûbb az orosz nyelv is. Kislétszámú csoportok esetén
mindenkire elég idõ jut, így 6 tanuló jelentkezése esetén már
kétfelé osztjuk a jelentkezõket. Nálunk írásbeli házi feladat
nincs, úgy állítjuk össze a programot, hogy abba minden be-
leférjen, ezért is tudunk használható nyelvtudást adni a
tanulóinknak. Az árainkról a leendõ diákok a honlapunkról
tájékozódhatnak, és igény esetén vidéki helyszínen is vál-
lalunk oktatást.

Zalaegerszeg
Nyelviskola Szabó Szilviát

– Jellemzõ, hogy külföldi munka elõtt nyelvtanulási
szándékkal keresik meg az iskolát?

– Mi tanulható meg a 60 óra alatt?

– Melyek a népszerû nyelvek?

- pb -

Nyelvtanulás – külföldi
munka elõtt

Elérhetõség: Szabó Szilvia
Telefon: 92/511-482; 30/718-2325
zalaegerszegnyelviskola.blogspot.com
www.zalaegerszegnyelviskola.hu
Keressenek bennünket a Facebookon is!

A diákoknak Horváth Bernadett tanítja felsõfokon az angolt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Szentgrót és Vidéke
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A szürke, borongós évkez-
det idején jó érzés visszatekin-
teni a község polgárai-
nak szervezett két decemberi
eseményre.

Mindkettõt már második
alkalommal tartották meg és
nem titkoltan ismétlõdõ ren-
dezvénynek szánják Türje álla-
mi, egyházi és közéleti vezetõi,
elöljárói.

Advent utolsó vasárnapjá-
nak elõestéjén, december 17-
én, szombaton adventi köszön-
tõre invitálta önkormányzatuk

Türje

Hangulatos ünnepi programok Türjén

a türjeieket. A falu fõterén élet-
nagyságú bábokból alkotott
szép betlehem állt, mellette
egy kicsi karámban élõ állatok,
birkák, kecskék fokozták a bib-
liai jelenet hangulatát – a gye-
rekek külön örömére. Érde-
kesség, hogy az elõzõ évben,
az adventi ünnep reggelére
ugyanitt született kiskecske
lett az állatsimogató egyik idei
„vendége”.

December 17-én délután
polgármester

üdvözölte az együtt ünneplõ-
Mlinárik László

ket, megosztva velük gondola-
tait az adventi várakozás misz-
tikus, bensõséges családi ün-
nepérõl, szeretetrõl, szolidari-
tásról, reménységrõl. Ezután

szólt a megjelen-
tekhez, majd megáldotta a bet-
lehemet.

A
tanulói alka-

lomhoz illõ mûsort adtak. A
negyedikesek egy,

pedagógus által
betanított pásztorjátékot adtak
elõ, a karácsonyi énekekkel
kedveskedõ énekkart

tanárnõ készítette
fel. Helyi büszkeségük, a

ezúttal
is bemutatta tudását. A fenyõ-
illatú mûsort

zárta szavalatával.
A hûvösödõ délutánban jól-

esett a forralt bor, ami a pol-
gármester pincéjébõl – saját-
kezû fõzés után – csordogált a
poharakba. Finom süteménye-
ket a körjegyzõség dolgozói és
helyi háziasszonyok sütöttek,
kínáltak. Sötétedésig tartott a
csillogó szemû emberek be-
szélgetése, tréfálkozása a hiva-
tal elõtt barátságos légkörben.

Dávid atya

Szent László Alapfokú
Oktatási Központ

Kissné Hor-
váth Márta

Kubinyi
Magdolna

Hét-
színvirág énekegyüttes

Szakszné Ács
Erzsébet

Alig 2 héttel késõbb újra
összejöttek a türjeiek. Az év
utolsó napján délután 5 órakor
hálaadó misén vehettek részt a
hívõk a helyi mûemlék temp-
lomban.

Ezután az önkormányzat
este 6-ra pezsgõs koccintásra
hívta az iskola aulájába az
egész lakosságot. Itt az iskola
kinevezett igazgatója köszön-
tötte a jelentõs számban meg-
jelenteket. Mlinárik László pol-
gármester beszédében megkö-
szönte, hogy a község polgárai
2011-ben is támogatták a testü-
let munkáját, majd boldog új-
évet kívánt a lakosságnak. Nyo-
matékkal hangsúlyozta, hogy
2012-ben még elevenebb la-
kossági kapcsolatokra törek-
szenek, ezért szervezett formá-
ban is új kommunikációs csa-
tornákat kívánnak nyitni.

– Magam részérõl a biza-
lom megnyilvánulásának tekin-
tem, ha valaki felkeres és javas-
latot, kérdést, vagy akár kriti-
kát fogalmaz meg. 2012-ben
még nagyobb szükségünk lesz
a kölcsönös bizalomra – zárta
mondandóját a polgármester.

V.B.

Boldog új esztendõt kívántak egymásnak a türjei polgárok az
iskola aulájában.

Húsz éve, elhivatott magán-
személyek az önkormányzat tá-
mogatásával megalakították

a
, mely arra az

egyetlen célra létesült, hogy a
községben megszervezze, kié-
píttesse és folyamatosan bizto-
sítsa a helyi kábeltelevíziós
szolgáltatást.

Egészen a legutóbbi évekig
mind mûszakilag, mind gazda-
ságilag megfelelõen mûködött
a rendszer, de a mûszaki fejlõ-
dés következtében, az internet
terjedésével, továbbá a külön-
bözõ, elõnyös távközlési tarifa-
csomagok kínálata miatt egyre
többen választották és választ-
ják a mûholdas televíziózást.
Így a helyi információkat is
közvetítõ türjei mûsor elérhe-
tetlenné vált a lakosság több-
sége számára, ami mind az em-
berek, mind pedig az önkor-
mányzat számára hátrányos, de
a vitathatatlan pozitívumok
(ár, digitális minõség, több-

Türjén „Közelebb Európá-
hoz Alapítványt”

Helyi vagy nagyközösségi televíziózás?
Türjei helyzetkép

funkciós szolgáltatás) mégis az
egyéni, „tányérantennás” vétel-
re ösztönözték és ösztönzik az
elõfizetõket.

– Míg kezdetben a háztar-
tások 90 %-a választotta a helyi
kábelt, mára elõfizetõink szá-
ma a felére csökkent – vázolta
a jelenlegi helyzetet

, az alapítvány képviselõje.
– Ugyan alapítványunk a rend-
szer tulajdonosa, jó ideje a
szolgáltató köti közvetlenül a
megrendelõkkel a szerzõdése-
ket, számlázza az – egyébként
alacsony, tehát mindenkinek
megfizethetõ – elõfizetési díja-
kat. Tény azonban, hogy a 20
éves kábeltévés technikák má-
ra – még ha tökéletes mûszaki
állapotban vannak is – teljesen
elavultak, a soros rendszerû
hálózatok nem felelnek meg
az „információs társadalom”
követelményeinek.

Fõzõ Gá-
bor

– Úgy tûnik, hogy napja-
inkban a kisebb településeken
a mûholdas adásoké a jövõ.

Önök mégis újabb kábeles
megoldást keresnek.

– Az elmúlt években egy-
más után több kábeltársaság-
gal is tárgyaltunk a türjei ká-
beltelevízió üzemeltetésérõl és
a legkorszerûbb többfunkciós
kábelrendszer kiépítésérõl.
Bár a térség nagyvárosaiban a
nagy és közepes kábeltelevízi-
ós társaságok jelen vannak, de
a távolabb fekvõ kisközösségi
rendszerek iránt részükrõl
nincs érdeklõdés. Szeretnénk
olyan szolgáltatót találni,
amely a helyi kábel-tv mellett a
„tripleplay” csomagszolgálta-
tás (tv, telefon, internet stb.)
elõnyeivel tudja kielégíteni a
türjeiek igényeit – természete-
sen a legkorszerûbb techniká-
val, HD minõségben. Nyugat-
Európában lassan elfelejtõdik
a parabolaantenna erdõ, mert
ott már a regionális megoldá-
sokban, un. „nagyközösségi
rendszerekben” gondolkod-
nak. Mi is ezt szeretnénk meg-

valósítani, de ehhez már kis-
térségi szervezõdésre van
szükség, ami meghaladja a ka-
pacitásunkat. Elképzelhetõ
egy Vasvár vagy Zalaszentgrót
központú un. optikai hálózat
kiépítése is, felfûzve rá a tér-
ség falvait, városait. Egy ilyen
mûszaki infrastruktúra termé-
szetesen egyszerre, egy cso-
magban képes valamennyi táv-
közlési és informatikai szolgál-
tatást kívánság szerint csúcs-
minõségben biztosítani. Így az
informatikai hálózatban részes
valamennyi település életét, az
önkormányzati tájékoztatáso-
kat és fontos eseményeket su-
gárzó, helyileg önállóan készí-
tett adások is megmaradná-
nak. Türje lakossága is hozzá-
férne a modern információs
szolgáltatásokhoz és a mi há-
lózatunkon is megjelenhet a
szinte korlátlan számú digitális
mûsor kínálata, a minõségi te-
lefon, valamint a nagysebes-
ségû internet.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Gróf Széchenyi István

Ma-

gyarország

„Kimûvelt em-

berfõkre van szükség.”

Zalaszentgrót

szomszédos települések

a
nyugat-európai körutazása so-
rán döbbent rá arra, hogy

Európa egyik el-
maradott, hátrányos helyzetû
nagytérsége. Az ország felzár-
kóztatásának igényével, mint-
egy programként adta ki 1830.
januárjában a Hitel címû mû-
vét, melynek egyik legismer-
tebb mondata:

, valamint a
által

alkotott körzet a mai Magyar-
ország egyik hátrányos helyze-
tû kistérsége. Kézenfekvõ te-
hát számunkra, hogy a felzár-
kóztatás receptjét a „legna-
gyobb magyar” elgondolásai-
ból vegyük át.

Kiemelt cél a tehetséggon-
dozás biztosítása. A legfonto-

Összehangolt tehetséggondozás a kistérségben
sabb fejleménynek tekinthetõ,
hogy az elmúlt idõszakban Ma-
gyarországon mintegy 600 te-
hetségpont (tehetséggondo-
zásra alkalmas és képes peda-
gógiai intézmény) jött létre,
melyek kb. 1/6-a un. referenci-
apont. A minõsített (akkredi-
tált) referenciapontok az álta-
luk egy-egy tehetség-irányban
(pl. mûvészeti, tudományos,
életmódbeli irányban stb.) ki-
munkált módszertant átadják a
többi, csatlakozó oktatási in-
tézménynek. E hálózat révén
biztosítható, hogy az ígéretes
tehetségû gyermek minden-
képp tehetséggondozó men-
tor irányításához, segítségéhez
és támogatásához jusson. A vá-
zolt szisztéma oly annyira ígé-
retes, hogy Magyarország az
uniós elnöksége idején felaján-

lotta összeurópai hasznosí-
tásra is.

A modell kistérségi kimun-
kálásában kiemelkedõ szere-
pet vállalt a

, mely kiválónak minõsí-
tett tehetségpont, egyúttal elõ-
minõsített referenciapont is.
Örvendetes, hogy a szentgróti
kistérség további kettõ iskolája
( és ) is
elõminõsített referenciaintéz-
mény, azaz – a tehetség-ígére-
teket és a felzárkóztatásra szo-
rulókat –- jó gyakorlataikkal
fejlesztõ intézmények. A tehet-
séggondozás szervezeti hát-
tere tehát adott, az életszerû
mûködés kialakítása, fenntar-
tása a következõ feladat.

A zalabéri iskola irodájában
ültünk le igazgató-
val e témában beszélgetni, mi-
közben a tehetséggondozási
program eleven folyamatát –
mintegy igazolásképpen – alá-
támasztotta egy-két bekopogó
növendék, akik megbeszé-
lésre, konzultációra jöttek.

– Az a tapasztalat, hogy a
felnövekvõ generáció alacsony
önértékeléssel bír, kilátástalan-
ságot lát maga körül – kezdi
mondandóját az igazgató. – Az
iskolánkban kidolgozott és
mûködõ koncepciókban a te-
hetséggondozás került fókusz-
ba. Három területen segítjük a
tehetséges gyerekeket. Ez a tu-
dományos és a mûvészeti
alkotásra nevelés, valamint az
aktív társadalmi lét megtaní-
tása, elsajátítása. Minden nö-
vendékkel egyénileg foglalkoz-

zalabéri általános

iskola

Türjén Zalaszentgróton

Kiss Albert

nak a mentorok a gyerekeket
érdeklõ témákban. Egyik ta-
nulónk például a facebook-
használat szociológiai elõnyeit,
illetve hátrányait vizsgálja. A
mûvészetek közül a néptáncot
és a festészetet karoltuk fel –
vázolta az igazgató az intéz-
mény specialitásait, majd a kis-
térség többi iskolájával kiala-
kult együttmûködésrõl beszélt:

– Míg Zalaszentgróton a
differenciált oktatási modell
kereteiben folyik pl. az idegen
nyelv oktatása, vagy az egész-
séges életmódra nevelés, ad-
dig Türjén az integrációs peda-
gógia, a felzárkóztatás áll a kö-
zéppontban. Fontos, hogy a te-
hetségek fejlesztésében és ki-
bontakoztatásában megosszuk
egymással szakmai tapasztala-
tainkat. A komplex tehetség-
gondozásért 2011. októberé-
ben egy térségi szakmai szer-
vezet – nevezetesen a Zala-
szentgrót és Környéke Tehet-
ségsegítõ Tanács – alakult a za-
labéri és a szentgróti iskola, va-
lamint civil szervezetek és egy
magánszemély összefogásával.
A cél az, hogy egymást kiegé-
szítsük a tehetséggondozás-
ban, „kistérségi tehetség napo-
kat” szervezzünk, ahol a diá-
kok bemutathatják tudomá-
nyos, mûvészeti munkáikat, el-
ért eredményeiket. A tanács el-
ismerési lehetõséget biztosít a
kistérségi tehetséggondozás-
ban. Szándékunkban áll, hogy
bevonjuk a türjei iskolát is.
Nem titkolt célunk: az intéz-
mények összefogásával, a tér-
ségi alapfokú oktatás magas
színvonalával, az eredményes
tehetséggondozással biztosít-
suk a középiskolába lépõ, fel-
készített gyermektömeget. Ez-
által elérhetõ, hogy az alapozó
összefogás felépítményeként,
a pedagógiai együttmûködés
szakmai vonalát követve meg-
maradjon és mûködjön Zala-
szentgróton a középiskolai ok-
tatás.

A zalabéri iskola a legjobb
úton halad afelé, hogy kiválóra
akkreditált tehetségpontként
az elõminõsítettség után kiér-
demelje a tényleges referencia
intézmény címet s ezáltal a za-
laszentgróti kistérségben a te-
hetséggondozáson keresztüli
felzárkóztatás elismert motor-
jává váljon.

V.B.

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI
IRODA AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
február elsején megjelenik 2012-es programfüze-
tünk, ami honlapunkon is megtalálható lesz.

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS

PÁRIZS GAZDAGON

ISZTAMBUL, a mesés kelet

PRÁGA GAZDAGON

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSWITZ

SALZKAMMERGUT és az
osztrák Duna-völgy csodái

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információért keresse a Zala Volán
Utazási Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:83-511-231 Hévíz:83-540-399

Lenti:92-551-061

Február 19. 5.500,-Ft/fõ

Márc. 31-Ápr. 6. 112.800,-Ft/fõ

Ápr. 26-Máj. 1. 91.900,-Ft/fõ

Ápr. 28-30. 39.900,-Ft/fõ

Ápr. 30-Máj. 3. 47.900,-Ft/fõ

Máj. 11-13. 39.900,-Ft/fõ

Kiss Albert
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

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:

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Kiváló minõségû hússertések eladók!

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – sze-
rezte az élvonalban a

.
2010-ben – fennállása so-

rán elõször –
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok ,
így is dicséretes volt a sze-
replése.

Hogy ne maradjunk tró-
fea nélkül, idézzük fel a baj-
noki aranyéremhez vezetõ
utat a címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, ri-
portot tartalmazó könyv is-
mét megvásárolható szerkesz-
tõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon: 92/596-936,
30/378-4465,

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

bajnoki címét
ZTE lab-

darúgócsapata

Magyar Kupa

Debrecent

Megkoronázva

Sikeridézõ
Hazai, ízletes hentesárut

és töltelékárut vásárolhatunk
a tavaly november 15-én nyílt

, a
zalaegerszegi .
A termelõi hátteret zalaeger-
szegi családi vállalkozás, a

biztosítja. A
mezõgazdasági termelés és a
kereskedelem összesen 45 fõ-
nek ad munkát.

A család 1995-tõl tulajdo-
nosa a pakodi Nándor majori
sertéstelepnek. Saját takar-
mánykeverõvel rendelkeznek,
ahol a teljes szükséges takar-
mányválasztékot elõállítják. A
termelés nagyságrendjére jel-
lemzõ, hogy 1700 anyaállattal
gazdálkodnak, ez évente 42
ezer hízósertés elõállítását te-
szi lehetõvé. Az állatok zöme
exportra kerül, de például a
szintén hazai Kométa feldol-
gozó számára jelentõs meny-
nyiségû sertést szállítanak.

A kereskedelmi forgalom-
ba kerülõ húsáru egyelõre
bérfeldolgozással készül. Egy-
re növekszik a töltelékáruk vá-
lasztéka is. A Végh Farm gya-
korlatilag adalékmentes és szin-
te 100 százalékban saját alap-
anyagból készült márkatermék-

Végh Farm Húsáruházban
Eötvös közben

Végh
Farm Zala Kft.

Friss hazai húsáruk és felvágottak a Végh Farmtól

skála forgalmazását kezdte
meg. Érdemes megkóstolni a

és
felvágottat, a kolbászt és a töb-
bit s egyre bõvül a választék.
A remények szerint a tavaly-
elõtt tulajdonukba került, je-
lenleg nem termelõ vágóhíd
újraindításával folytatják majd
a feldolgozást. Az üzem kapa-
citásának növeléséhez, a cél-
szerû, rugalmasan üzemeltet-
hetõ technológiai lánc, vala-
mint hûtõkapacitás kiépítésé-

Végh Farm Göcsej Turista

hez mintegy 150 millió forin-
tos beruházás szükséges. Eh-
hez a vállalkozás EU támoga-
tást szeretne igénybe venni,
ám egyelõre nem mutatkozik
pályázati lehetõség. Addig is
az Eötvös közben, a Végh
Farm Húsáruházban a heti
háromszori vágás révén ver-
senyképes áron mindig friss
húsárut vásárolhatunk, ame-
lyet a cég saját hûtõkocsikkal
szállít az igények szerint.

Farsang Lajos

A Végh Farm Eötvös közi üzletében mindig friss a hazai
húsáru.
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Sümegcsehi
Farkas Zsolt

Sümegcsehi
SE

Cserép Gábor
– Hogyan lett sportvezetõ?

– Mi volt a „polgári” foglal-
kozása? Hogyan viselte a csa-
lád a rendszeres hétvégi foci-
távollétet?

községben ele-
ven a sportélet.
polgármester szabad idejében
a kaucsuklabda avatott zsong-
lõrje, az általános iskolában
népszerûek a labdajátékok és
eredményesen mûködik a fo-
cira szakosodott

is. A testedzésen messze túl-
mutató sportolási kedvet a já-
tékszeretet, az egészséges csa-
patszellem és a lokálpatriotiz-
mus motiválja. A sportegyesü-
letet legalább 20 éve lelkese-
désbõl vezeti az ötvenes évei-
ben járó, közmegbecsülésnek
örvendõ, nyílt és barátságos

.

– kezdjük a beszélgetést.
– Már gyerekkoromban ál-

landóan az akkori felnõtt csa-
pat körül sündörögtem, mert
szerettem a focit. Sokáig nem
mehettem a fiúkkal a vidéki
meccsekre, mivel nem jött ve-
lem az édesapám. Végül az ak-
kori csapatkapitány vállalta a
felügyeletet, s én is elkísérhet-
tem a focicsapatot. Akkor még
másképp mentek a dolgok, s
tetszett a futballisták körüli
nyüzsgés. Ha nem itthon ját-
szottunk, akkor a fiúk is, meg a
hozzátartozókból álló közön-
ség is együtt, „dobozos” ZIL te-
herautón ment a mérkõzésre.
Utána szintén együtt ebédel-
tünk és egy láda sör is mindig
került a drukkerek jóvoltából.
Már fiatalon szervezõi felada-
tokat vállaltam, majd a csapat
pénztárosa lettem. Az utóbbi
20 évben pedig az elnöki fel-
adatokat látom el.

– Az általános iskola után
kitanultam a kõmûvességet, de
nemsokára a Volánnál lettem

Igazi amatõr labdarúgás Sümegcsehiben
kalauz. Szerettem ezt a mun-
kát, mert jó volt az emberek
között lenni, az utasokkal fog-
lalkozni. Nem is változtattam
volna, ha be nem vezetik a so-
fõrkasszás rendszert. Itt a falu-
ban tudták rólam, hogy barát-
ságosan láttam el az utaskísérõ
feladatomat, ezért nem megle-
põ, hogy az akkori ÁFÉSZ-nél
lettem vendéglátós, magyarul
kocsmáros. Hál' Isten a család
elfogadta, hogy örömömet le-
lem a focista fiúk segítésében,
a csapat melletti tevékenyke-
désben, a sportklub körüli
munkában. Fiam is futballozik,
17 éve igazolt játékos. Az em-
berek mindig bíztak bennem
és amikor le akartam köszönni
a sportklub vezetésérõl, bizony
mindig marasztaltak. Közben
azért a sors is megpróbált né-
hányszor, egy baleset miatt
nem sok híja volt, hogy kere-
kes székbõl nézzem a világot.
Most úgy gondolom, hogy ezt
az évet még végigcsinálom, az-
után szépen, rendezetten át-
adom a tisztséget.

– A sportkör az egyesülési
törvénynek megfelelõen, egye-
sületként mûködik. Az alapsza-
bályunk korábban megkülön-
böztetett sportoló és pártoló
tagokat. Az elõbbiek 27-en, a
pártolók 19-en voltak. A játéko-
sok is és a pártolók is tagdíjat
fizettek, de nem egyenlõ mér-
tékben. Az egyesülési törvény
újabb elõírásai miatt azonban
minden egyesületi tag egyenlõ
jogokat és kötelességeket kell
élvezzen, illetve viseljen, vá-
lasztó és választható kell le-
gyen, így most egységesítünk.
A befolyó tagdíjakból, az egyik

– Mekkora a Sümegcsehi
SE, azaz hány tagot számlál a
sportkör? Milyen formában mû-
ködnek és honnan biztosít-
hatók a mûködési feltételek?

bál bevételébõl és a települési
önkormányzat (erejéhez mér-
ten szép) támogatásából fedez-
zük az utazási költségeket, a
nevezési díjakat, a sportsze-
reket, a mezt, de a cipõt és láb-
szárvédõt minden játékos ma-
gának vásárolja meg. A fiúk
semmiféle pénzbeli juttatást
nem kapnak, õk sportembe-
rek, akik igazán szeretik a lab-
darúgást.

– A drukkerek nem változ-
nak. A szívüket kiteszik a csa-
patért. Együtt örülünk, ha
gyõzünk, de vereség estén sem
fordulnak el a fiúktól. Meccs
után egy üdítõ, vagy sör mel-
lett elbeszélgetünk, elemez-
zük, értékeljük a mérkõzést.

– Bár a kicsi községünk
tartalékcsapatot nem enged-
het meg magának, de az iskola
labdarúgást kedvelõ testnevelõ
tanárának sokat köszönhetünk

– Mennyi maradt a régi
meccsek hangulatából?

– A Sümegcsehi SE szép
eredménnyel a harmadik he-
lyen végzett a megyei harmad-
osztályban. Miben látja a si-
ker titkát?

az utánpótlásról való gondos-
kodás terén. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy a 27 játékos-
ból 24 helyi szülõk gyermeke.
Lelkes sportolóink közül is ki
kell emelnem Lenner Imre
játékosunkat, aki egyetlen mér-
kõzésrõl sem hiányzott. Ilyen
adottságok mellett nagy a szur-
kolótábor. Itthoni meccsekre
jó idõben 100-150-en is eljön-
nek, vidékre úgy 40 - 50 szur-
koló kísér el minket.

– A sporteredmények mel-
lett a játékosok, sportemberek
körülményein is szeretnék ja-
vítani. A pálya melletti öltözõ
zuhanyozójában nincs fûtés és
a villanybojler kapacitása is
kicsi, nem jut mindenkinek
meleg víz. A vendégek öltözõ-
jében olajradiátorral, a hazaia-
kéban fával fûtünk. Minden
gondot egyszerre megoldana,
ha bevezetnénk a gázt, ami
egyszeri nagyobb „lélegzetvé-
telt” kíván, de hosszú távon
ésszerû lenne a beruházás és a
fiúk is megérdemlik.

– Tervei, amiket még meg
szeretne valósítani?

V.B.

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.

Ekler Elemér

Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;

Közéleti havilap
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8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
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Álló sor jobbról balra: Sabjanics Miklós, Takács Gergõ,
Ferenczi Attila, Sabjanics Imre, Farkas Zsolt polgármester,
Tomor Balázs, Sabjanics Tamás, Máté László, Lenner Imre.
Ülnek: Helter Zoltán, Cserép Gábor SE elnök, Tekler István,
Nagy Béla, Ulreich József edzõ, Sabjanics Péter. Guggolnak:
Tóth Ádám, Cserép Attila, Miskó Richárd, Sabjanics József,
Horváth Balázs. Elõl a kapusok: Göncz Péter, Tóth Sándor.
Hiányzik: Nagy Gábor, Lenner Dávid, Kulcsár Rajmund.
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Másfél évvel ezelõtt, 35 év
kihagyás után, újfent futball-
csapat alakult . 2010-
ben még csak felnõtt gárdával
vágtak neki a megyei III. osz-
tály Keleti-csoportjának, õsztõl
pedig már tartalék együttessel
kibõvülve szintén a harmad-
osztályban, de annak Északi-
csoportjában versengenek. A
nyári falunapon már érezhetõ
volt a futball-láz a településen,
így errõl, a kezdetekrõl és az
õszi szezonról kérdeztük az
egyesület elnökét,

.

Pakodon

Balogh

Gyulát

– Ki(k)nek az ötlete volt,

hogy újra legyen csapat a te-

lepülésen?

Otthon alkotnak csapatot a hazatérõ játékosok
Idegenbe a pakodi szurkolók utaznak legtöbben

– A környezõ falvakban ját-
szottak fiataljaink, akik megke-
resték a polgármestert azzal a
szándékkal, hogy lenne-e lehe-
tõség helyben csapatot alapí-
tani. A pálya a vasútfelújítási
munkák közben készült, így
amire kellett, éppen készen állt.

– A nézõk is elvárták, s ez a
beosztás erõsebb is, így nyá-
ron igazolnunk is kellett. Az el-
sõ csapatból kimaradtak és a
futball iránt érdeklõdõ fiatal-
jaink pedig a második együt-
test alkotják.

– Õszintén szólva, az elsõ
csapatnál egy ilyen játékosállo-
mánnyal a 6. helynél többet
vártam. Az elején nagyon jól
ment, aztán olyan meccseket
buktunk el, amiket nem szaba-
dott volna. A fiatalok még csak
fél éve vannak együtt, tõlük
most még nem vártunk na-
gyobb eredményt, hiszen töb-
ben most kezdtek el nagypá-
lyán játszani.

– Többen érkeztek haza
Pókaszepetkrõl megyei I. osz-
tályú játékosként, és Zalabér-
bõl, Batykról is járnak hozzánk
magasabb szinten edzõdött já-
tékosok, de alapvetõen helyiek
alkotják a csapatot.

– Mennyire más ez a cso-

port, mint a tavalyi?

– Hogyan értékeli az õszi

szereplést?

– Milyen a csapat összetétele?

– Milyen a sportág fogad-

tatása a faluban?

– Nem gondoltuk, hogy
ennyire népszerû lesz, itthon
100-150 nézõnk mindig van, és
vidékre is 50-60 szurkoló kísér
el minket, akik nagyon szere-
tik a csapatot. Nem csak a csa-
ládtagok járnak ki a meccsek-
re, de persze mindenki gyõzel-
met vár. Ez egy olyan vasárnapi
kikapcsolódás a faluban, ami
eddig nem volt.

– A játékoskeretben nem
lesz változás, februárban heti
két edzéssel készülünk, 4-én,
11-én és 18-án pedig teremtor-
nát szervezünk 16 csapat rész-
vételével. A bajnokság március
11-én folytatódik, szeretnénk a
dobogón végezni, melyért a
Pölöske, a Zalaszentgyörgy és
Csatár lehetnek a fõ vetély-
társak.

– Elsõként Halek László
polgármester és az önkor-
mányzat segítségét kell megkö-
szönnünk, hiszen õk biztosít-
ják, hogy megfelelõ körülmé-
nyek között mozoghassunk.
Névadó szponzorunk a Végh
Farm Kft., amely a mezeinket
készíttette, és a nevezési
díjainkat, védõhálóinkat állta.
Mellettük segít még az Armada
Sörözõ és minden egyes szur-
koló, aki jegyet vált a mérkõ-
zéseinkre.

– Hogyan készülnek a ta-

vaszra?

– Kik támogatják a csa-

patokat?

Pataki Balázs

Tavasszal a dobogóra várják a felnõtt csapatot.

Hozzávalók

Elkészítés

: 6 db csirke-
comb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 1 zsemle, 2 db to-
jás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukk-
fû, 1 dl sör.

: A csirkecom-
bokat megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és a bõrét fakanál se-
gítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.

A kis kockára vágott vö-
röshagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.

A finomra vágott petre-
zselymet, a beáztatott, ki-
nyomkodott, elmorzsolt zsem-
lét, 2 tojást a kihûlt májjal

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.

A megtöltött combokat hõ-
álló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliá-
val és magas hõfokon sütjük.

Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meg-
locsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen


