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Mozgalmasan indult a tavasz
Programbõség Kehidakustányban
va tartással honorálnak a közönségnek.
A hét programjai a következõk voltak: a Kehidai Mû-

velõdési Házban március 5-9ig „Ügyes kezû hölgyeink” címmel kézmûves termékekbõl
(Folytatás a 2. oldalon)

Közös akarat

A kézmûves hölgyek vendégeik társaságában.
A kehidakustányi „Nõk hete” programsorozat március elsõ hetében zajlott. A programokat nõkrõl, de nem csak
nõknek készítették.

Sümegcsehi ékessége
A falu szélsõ házai fölött
megbúvó megszentelt helyen
áll a világelsõ templom.
Cikkünk a 6. oldalon.

Az elsõ program március 4én, vasárnap kora délután Farkas Zsuzsa, kehidakustányi
hobbifotós képeinek hivatalos kiállításmegnyitója volt. Az
„Asszonyaink, lányaink” címû
program a Kehida Termál
Hotel folyosóján, Lázár István, Kehidakustány polgármesterének vezényletével és
Gergely János hangulatos verses-zenés tárlatvezetésével zajlott. A megnyitó nagy érdeklõdésnek örvendett, amit a
szervezõk egyhónapos nyit-

Szentgróton járhatnak középiskolába.
A Zala Megyei Önkormányzat és a kormányhivatal
szándéka egybecseng a zalaszentgróti önkormányzat kezdeményezésével, amely szerint
a kisvárosban szeptembertõl
új középiskolai osztály (esetlegesen kettõ) indulhat. A kis-

Tisztelt Vásárlóink!
A húsvét a keresztény világ legfontosabb ünnepe, de egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
Az ünnepi készülõdés és tavaszvárás gondjain kívánunk
segíteni:
élelmiszerek, italáruk, iparcikkek, mezõgazdasági áruk széles választékával várjuk vásárlóinkat üzleteinkben.
Vásároljon és spóroljon nálunk!
Válasszon akciós újságainkban meghirdetett kínálatunkból!
Akciós kínálatunkat megtalálja a www.coop.hu honlapon.

COOP a jó szomszéd!
Grót Coop Zrt.

város képviselõ-testületének
korábbi elhatározását támogató közös szándékról Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, valamint Rigó
Csaba zalai kormánymegbízott tartott közös sajtótájékoztatót március 8-án a Zala
Megyei Kormányhivatalban.
Részletek a 3. oldalon.

Zalaszentgróton a
Piccolo Sörözõ
teljes felszereltséggel
kiadó.
2
Ugyanitt 110 m -es
üzlethelyiség
kiadó.
Érdeklõdni:
Telefon:
06-20/9711-464
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Megszépítve, ingyenes hétvégével nyit a Szent Gróth termálfürdõ

A Szent Gróth termálfürdõ ingyenes hosszú hétvégével nyit
április 28-án.
Itt a tavasz, mindenki várja
már a strandszezont, amely el
is érkezik hamarosan, így a
Szent Gróth termálfürdõ is
tárt kapukkal várja a vendégeit
– tudtuk meg Baracskai József
polgármestertõl. A nyitás egyben pavilonavató is lesz a részlegesen megújult, megszépült
komplexumban, hiszen azon
túl, hogy a személyzet gondosan rendbe teszi, karbantartja
és újrafesti a fürdõt, több lépésben fejlesztésbe is fogott az

önkormányzat. Az elsõ ütemben fedett pavilon kerül kialakításra a büfék elõtti területen, amely nem csupán most,
de az egész nyári szezon során
helyet biztosít a tervezett,
különbözõ szórakoztató rendezvényeknek. Ennek révén
akár kedvezõtlenebb idõjárási körülmények közt is színvonalas, közönségcsalogató
rendezvények tarthatók meg
a fürdõ területén, ahol tartalmas programok közepet-

te érezhetik jól magukat a
vendégek.
– Április 28-án nyitunk és
nyitási kedvezményekkel várjuk a térség és Zalaszentgrót
lakosságát. A május elsejét is
magába foglaló hosszú hétvégét nyárváró majálissal szeretnénk emlékezetessé tenni mindenki számára. A nyitás napján
a város és térsége minden látogatóját ingyen várjuk, a hoszszú hétvége többi napján pedig Zalaszentgrót lakói számára lesz ingyenes a belépés, így
õk ezeken a napokon a lakcímkártyájuk felmutatásával belépõdíjmentesen látogathatják
a létesítményt. A büfé tulajdonosai elsõ este koncertet szerveznek, hogy még emlékezetesebbé tegyék ezt a hosszú és
tartalmasnak ígérkezõ hétvégét.
A koncerten Szabó Leslie és
Szili Péter fog zenélni, akiket
már ismer és kedvel Zalaszentgrót és a térség zeneszeretõ közönsége. Tehát minden feltétel
biztosított hozzá, hogy jól induljon a majális és az egész nyár!
– A folytatás is hasonlóképpen vonzó lesz az egész
szezon idején?
– Igen, a nyár során több
színes, közönségcsalogató prog-

rammal és akcióval várjuk a
vendégeinket. Nyáron csülökés sörfesztivál, egy magyarszlovén közös projekt keretében hagyományõrzõ fesztivál
várja a szélesebb közönséget is
közelbõl és távolból. Természetesen, ahogy már korábban
is megszokhattuk, éjszakai fürdõzésekkel is várjuk a vendégeinket. A lehetõ legjobb árakon kínáljuk a legmagasabb
szintû szórakozási lehetõséget.
Úszásoktatást is szervezünk a
lakossági igényeknek megfelelõen, várjuk az egész térségbõl
az iskolák, gyermekintézmények jelentkezését is. Felállt a
személyzet, amely megfelelõ
szakértelemmel, a szükséges
tisztasági és biztonsági követelmények betartásával üzemelteti a létesítményt. Minden biztosított hozzá, hogy nagyon
sikeres szezon során szerezzünk élményeket a térség lakóinak és a következõ idõszakban a folyamatos marketingmunkával és különbözõ kedvezményekkel, akciókkal teszszük még vonzóbbá a fürdõt a
vendégeink számára – adott
hangot bizakodásának Baracskai József polgármester.
Farsang Lajos

Mozgalmasan indult a tavasz
Programbõség Kehidakustányban
(Folytatás az 1. oldalról)
rendeztek kiállítást. A tárlaton
a kehidakustányi lányok, aszszonyok saját készítésû termékei voltak láthatóak. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel a
márciusi hosszú hétvégéig a
kiállítást meghosszabbították.
A hét további programjai
közt szerepelt kedden az ingyenes zumba, amelyre a mûvelõdési ház nagyterme zsúfolásig megtelt. Szerdán a
szépségápolás és sminktanácsadás Oriflame bemutató keretében zajlott. Csütörtökön dél-

után Jakóczi Iván gyógyszerkutató és okleveles természetgyógyász elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk vitaminokról, s azok szükségességérõl. Március 9-én, pénteken
délután zenebölcsi mozgatta
meg az 1-3 éves korú gyerkõcöket és szüleiket, este a hét és
a kézmûves kiállítás zárásaként
állófogadást tartottak az „ügyes
kezû” kehidakustányi hölgyek
és meghívott vendégek társaságában. Lázár István polgármester és Kutasi Bence köszöntötte a hölgyeket, az este va-

www.zalatajkiado.hu

Zenebölcsi sok nevetéssel.
rázslatosan telt jó társaságban
és kellemes hangulatban.
Program szervezõi, a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és Kehidakustány Község
Önkormányzata nagyon elé-

gedetten értékelte a rendezvényeket, reményeik szerint hagyományt teremtenének a „Nõk hete” programsorozatból.
- cs-
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Közös akarat a zalaszentgróti középfokú oktatás
Kulcskérdés az idei jelentkezési arány!
A Zala Megyei Önkormányzat és a kormányhivatal
szándéka egybecseng a zalaszentgróti önkormányzat kezdeményezésével, amely szerint
a kisvárosban szeptembertõl
új középiskolai osztály (esetlegesen kettõ) indulhat. A kisváros képviselõ-testületének
korábbi elhatározását támogató közös szándékról Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, valamint Rigó
Csaba zalai kormánymegbízott tartott közös sajtótájékoztatót március 8-án a Zala Megyei Kormányhivatalban. A leendõ járási székhely képviselõi
– mint már olvashatták lapunkban – a Csányi-Zrínyi általános iskola átszervezésével
létrehozott Deák Ferenc Többcélú Térségi Közoktatási Központban szándékoznak tovább
folytatni a településen megszûnt, megyei fenntartású középiskolai oktatást egy-egy új,
gimnáziumi, illetõleg szakközépiskolai osztályban. A közös
szándék és a realitás egybeesése egyelõre nem ismert, hiszem – képtelesen szólva –
immár maguk a jelentkezõk
dönthetnek a kérdésben, s a
számuk, arányuk késõbb válik
ismertté.
Rigó Csaba bevezetõjében
ismertette, hogy a megye további leendõ járási központjában – Letenye kivételével –
jellemzõ a középfokú oktatás
megléte, ezért indokolt a kérdés felvetõdése.
– Az elmúlt években Zalaszentgróton dilemmát okozott
a beiskolázás, ám a megyei önkormányzat nagyon sokat tett
a középiskolai oktatás fennmaradásáért, s beszélni kell a jövõrõl, különösen a szabályozás
változásainak tükrében, az új köznevelési törvény kereteire figyelemmel – mondta Rigó Csaba.
Manninger Jenõ, Zala Megyei Közgyûlés elnöke – mint
a város középfokú oktatásának
eddigi fenntartója – ismertette
Baracskai József polgármester
korábbi bejelentését, amely szerint a város a 9-ik évfolyamra
elindítja a beiskoláztatást egy
gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztályba. Az elnök a
döntés részleteit is ismertette.
– A múltról el kell mondani, az volt jellemzõ, hogy Zalaszentgróton mindig gond
volt a beiskoláztatással, s ezt
úgy oldotta meg a megyei és a
városi önkormányzat akkori
vezetése, hogy kötöttünk egy

A zalaszentgróti középfokú oktatást támogató kormányzati
szándékról Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
és Rigó Csaba, Zala megyei kormánymegbízott biztosította a
várost.
megállapodást, amely szerint, Kormányoldalról tehát – száamennyiben az osztály létszá- mítva a város hozzájárulására
ma nem éri el az optimális lét- is – támogatjuk, hogy legalább
számot, tehát a 30 fõt, abban egy középiskolai osztály mûaz esetben a város megfelelõ ködjön Zalaszentgróton, hiarányban támogatást ad át az szen egy ilyen intézménynek
iskola fenntartására. Emiatt a fontos szerepe van a helyi érváros még 12 millió forinttal telmiség kinevelésében és a
tartozik, amelyet meg kell fi- fiatalok helyben tartásában.
zetnie. A megyei önkormány- Ám mindennek a kulcsát az
zat, valamint a kormányhivatal idén jelentkezõk száma fogja
közös nyilatkozata alapján az megadni – szögezte le Manninidén legalább egy középiskolai ger Jenõ. Rigó Csaba kormányosztály indulhat Zalaszentgró- megbízott kifejtette:
– A kormányhivatal megyei
ton, s a megyei intézményfenntartó szervezet a jövõben intézményfenntartó központja
is biztosítani fogja az intéz- esélyt kínál Zalaszentgrótnak
mény mûködtetését. A ma- és térségének a középfokú okgunk részérõl, miután a kor- tatásra nézve. A város megszemányhivatallal és a miniszté- rezte a jogot, ám ez az esély
riummal is egyeztettünk, tá- egyben felelõsség is! Hiszen a
mogatjuk, hogy legyen Zala- város önkormányzata felvállalszentgróton középfokú okta- ta a beiskolázást, hogy a beistás, s mindent meg kell tenni kolázás kellõ szinten megtörazért, hogy megtörténjen a ténjen a 9-ik osztályba. Megmegfelelõ beiskoláztatás. Az lehet, becslések készülnek, ám
alap- és középfokú oktatás ennek eredményét még nem
2013-tól a megyei intézmény- látjuk, hiszen április végére defenntartó központhoz kerül, rülhet majd ki, hogy hány gyeígy nyilvánvaló, hogy a ké- rek jelentkezik a helyi középsõbbiekben a kormányoldalról iskolába, hogy a zalaszentgróti
kell biztosítani az intézmény és környékbeli tanulók értéfenntartását. Véleményem sze- kelik-e ezt a lehetõséget, s jerint minden esély megvan rá, lentkeznek-e. A megyei intézhogy jó intézményszervezéssel
– s itt elõnyös lehet az egységes fenntartás, hiszen egy
kézben lesz az alap- és középfokú oktatás – az általános
Március 15.-ike alkalmáiskola befejeztével a helyi gimnáziumba jelentkezzenek a ból számos állami kitüntediákok. Ám le kell szögezni, tés átadására került sor
hogy amennyiben nem lesz idén is.
A kitüntetettek között volt
meg az elõírt létszám, abban
az esetben a városnak várha- Kiss Albert, a zalabéri áltatóan célszerû lesz hozzájárul- lános iskola igazgatója, aki
nia az intézmény fenntartásá- Magyar Arany Érdemkereszhoz. Fontos, hogy lássuk az in- tet kapott munkája elismerétézmény távlati mûködését. seként.

ményfenntartó központ azzal
az együttmûködéssel tud hozzájárulni a célhoz, hogy a 1011-12-ik osztályt nem önállóan,
hanem a zalaszentgróti oktatási központban az alapfokkal
együtt mûködteti. Ez a lehetõség várhatóan olcsóbb, takarékosabb megoldást tesz lehetõvé. Bízunk benne, hogy Zalaszentgrót jól él és nem visszaél, s a késõbbiekben jól mûködõ intézményt vehet át a megyei intézményfenntartó – vetítette elõre Rigó Csaba. Megerõsítette a már elhangzottakat: a kormányzati támogatás
megadásának feltétele, hogy a
város a korábbi vállalását, a 12
millió forint különbözet megtérítését teljesítse és tiszta lappal indulhasson a zalaszentgróti középfokú oktatás, amely
a térség szellemi és kulturális
fejlõdésének egyaránt kulcskérdése. (A hátralékos összeg
megtérítésének a város részérõl információink szerint nincs
akadálya – a szerzõ.)
Konkrétumként elhangzott,
hogy az elõzetes felmérés szerint a gimnáziumba elsõ helyen 14, másodikon 2, harmadik helyen 14 fõ, a szakközépiskolai képzésre pedig elsõ
helyen 6, másodikon 7, harmadik helyen 8 fõ jelezte a
várható jelentkezését. Ám ez
csupán becslés, hiszen az optimista vélekedések szerint távolabbról is megcélozhatják
gyerekek a Deákot. Lapunk
kérdésére, amely szerint, ha
nem jelentkezne két osztály
indításához elegendõ diák, megvalósulhat-e osztályon belül is
a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés indítása, elhangzott, az elõzetes felmérések
alapján jelenleg egy osztály
indítására van reálisan esély, s
a késõbb konkrét formát öltõ
jelentkezési arány tükrében
meg kell keresni a legoptimálisabb megoldást.
Farsang Lajos

Kiss Albert kitüntetése
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Az önkormányzat
Hévíz csillagai
tulajdonában a reptér
Az egész térség profitálhat belõle

Papp Gábor: – Az egész térségnek turisztikai érdeke a
repülõtér biztonságos üzemeltetése.
Hévíz-Balaton Airport néven üzemel ezentúl a sármelléki repülõtér, amelynek új
üzemeltetõje a hévízi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, újonnan bejegyzett
társaság. A cégalapításról március 14-i ülésén döntött a hévízi képviselõ-testület, a HévízBalaton Airport Kft.-t a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága már be is jegyezte.

A város polgármestere, Papp
Gábor (Fidesz-KDNP) elmondta: a Hévíz 100 százalékos tulajdonában lévõ gazdasági társaság a sármelléki repülõtér
üzemeltetésére jött létre, minimális alaptõkével, a zalavári és
sármelléki önkormányzatok,
mint a terület tulajdonosainak
egyetértésével.
Hévíz hosszú távon kívánja
üzemeltetni a repteret, a cégalapítással a reptérrel kapcsolatos jogokat is átveheti a
város.
Hévíz az elmúlt idõszakban
már komoly összegeket áldozott a sármelléki reptér biztonságos üzemeltetésére akkor,
amikor annak állami hatóságok felé fennálló tartozását
rendezte.
– A repülõtér biztonságos
mûködtetése nemcsak a fürdõvárosnak, hanem az egész térségnek is turisztikai érdeke,
járatok indításáról, valamint a
mûködtetés pontos menetérõl
jelenleg is folynak a tárgyalások – jelezte a polgármester.

Hévíz csillagai (jobbról): Agárdi Szilvia, Szakonyi Milán,
Wohner Dóra és Enyingi Zsófia.
Nagyszabású gálán születA remek hangulatú gála a
tek meg Hévíz új csillagai. A show-elemeket sem nélkülözte.
Hévízen is csillag születhet A mûsorvezetõ Till Attila szetehetségkutató versenyen, két mélye önmagában is garancia
elõdöntõ után a március 25-én volt a sikeres lebonyolításra, a
rendezett gálán választotta ki a kiváló és magas színvonalú prozsûri (Halász Gábor, Keresztes dukciók mellett pedig sztárvenIldikó, D. Nagy Lajos, Vincze dégek emelték az esemény rangLilla, Tóthné Bogdán Ottília és ját. Fellépett Király Viktor, VePapp Gábor) a város és a me- res Mónika, Vincze Lilla, Kereszgye legtehetségesebbnek ítélt tes Ildikó, Kovács Kati, Szirtes
fiataljait.
Edina Mókus és a Szájhõsök.
A versenyen megosztott el– Büszkék lehetünk ezekre
sõ helyen végzett a várvölgyi a fiatalokra, s csak gratulálni
Agárdi Szilvia és a zalaszántói lehet a felkészítõknek, a szüSzakonyi Milán, 2. Wohner lõknek, akik segítették õket abban, hogy eljussanak idáig. BizDóra, 3. Enyingi Zsófia lett.
Különdíjat kapott a WH tosan állíthatom, hogy még
Tánciskola, Kvárta Mátyás, sok hévízi rendezvényen találTóth Kiara és a Bluespace kozhatunk velük – mondta
Papp Gábor polgármester.
zenekar.

Hévízi Hungarikum Fesztivál
Elsõ alkalommal kerül megrendezésre április 4-9-ig a Hungarikum Fesztivál Hévízen, a
Festetics György Mûvelõdési
Központ szervezésében.
A program egyedülálló, kifejezetten a magyar nemzeti
értékekre alapoz, remélve, hogy
mind a város polgárai, úgy a
vendégei számára igényes kulturális és szórakoztató programokkal szolgál majd a húsvéti
ünnepkör idején.
A fesztivál során olyan neves fellépõk látogatnak Hévízre, mint a 100 tagú cigányzenekar, a Muzsikás Együttes,
Lajkó Félix, a Szélkiáltó Együttes. Emellett magyar termékeket elõállító kézmûves vásár is
kapcsolódik a rendezvényhez,
amely nem csak vásárlási lehetõséget biztosít, hanem az
adott népi mesterség bemuta-

tására és kipróbálására is lehetõséget ad.
A rendezvény érdekes programja lesz még egy országos
pulikutya találkozó, továbbá a
Hévízi Muzeális Gyûjteményben Rubik-játékok, illetve magyar gyártmányú kerékpárok
kerülnek kiállításra.
Hévíz Város Önkormányzata a fesztivállal elkötelezettségét
szeretné biztosítani a magyar
értékek, a magyar termékek
mellett, továbbá magas színvonalú programokkal a város külföldi vendégeinek kínál szórakozási lehetõséget úgy, hogy egyben
ismereteik is bõvüljenek hazánk magyar jellegzetességeirõl.
A rendezvény a hévízi
Deák-téren kerül megrendezésre. Bõvebb információ:
www.heviz.hu, valamint www.
hevizgaleria.hu.
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Feloszlott a testület Zalaszentlászlón
Nem volt együttmûködõ a polgármester?
Feloszlatta magát Zalaszentlászló önkormányzati képviselõ-testülete. Mi történt valójában, hogyan tovább? – ennek jártunk utána. A falu lakói
nem szívesen nyilatkoznak,
mondván, épp elég a gond így
is. Az persze aligha vitatható,
hogy a tények és álláspontok
minél pontosabb nyilvánosság
elé tárása épp a problémák
megoldását szolgálja. Az emberekkel beszélgetve kitûnt, hogy
nem volt felhõtlen a viszony a
képviselõk és Algay Iván polgármester között.
A falu elsõ számú vezetõjének tisztségében egyébként
az önkormányzati rendszer bevezetése óta többen is váltották egymást. A közvélekedésben él a vágya annak, hogy egy
helybeli, arra érdemes és valóban agilis ember álljon a falu
élére, aki hosszabb távon képviseli a település érdekét, s aki
nem csupán a saját holdudvarának, hanem a falu egész lakosságának lesz a polgármestere.
A rendszerváltás utáni elsõ
ciklusban dr. Belák Pétert választotta polgármesterré a falu,
s az a négy év kétségkívül sikerkorszak néven említhetõ,
hiszen számos elképzelés megvalósult abban a ciklusban, illetõleg a következõkben. Utat,
járdát, óvodát, templomot épített a falu, korszerûsítették a
kábeltévé és közvilágítási rendszert, elindult a családi nevelõotthonos rendszer, amely a
megvalósítás során munkát
adott a helyi vállalkozóknak. A
település háziorvosa képviselõként késõbb is aktív részt
vállalt a falu közéletében, ám a
munkája mellett a polgármesteri tisztség túlságosan leterhelte volna. Ezért ezt a feladatot újra – bármennyire megtisztelõ volt számára és sokan
szerették volna – nem vállalhatta. A következõ ciklusokban
Tóth Imréné, majd legutóbb
dr. Nagy Tibor töltötte be a
polgármesteri tisztséget.
A legutóbbi választáson minimális különbséggel szorult a
második helyre a helyi származású Tarpál Ibolya, aki jelenleg nem itt él, de családi
szálai révén erõsen kötõdik
Zalaszentlászlóhoz. Dr. Nagy
Tibor a „futottak még” listára
került, valamint az ide költözött Kurucz László is valamilyen fokon élvezte a lakosság
bizalmát. A falu népe a polgármesteri tisztségbe kis különbséggel Algay Ivánt emelte,
aki szintén nem Zalaszentlászló szülötte.

Általában nagyon nehéz
„kívülrõl jött” polgármesterként jól irányítani egy települést – ezt más falvak polgármesterei fogalmazták meg általánosságban a jelenség kapcsán. Hiszen az egyes dolgok,
problémakörök hátterének a
pontos ismerete szükséges a
döntésekhez, s nem biztos,
hogy a messzirõl jött embert a
kialakult kapcsolatrendszere
mindig a legkorrektebb és
legpontosabb információkhoz
juttatja. De menjünk közelebb,
mi is történt valójában?
Megkerestük Deliné Ódor
Mária körjegyzõt, aki kérdéseinkre hivatalos, tényszerû választ adott. Eszerint a március
6-i ülésén három szavazattal
feloszlatta magát a képviselõtestület. Az ülésen testület
három tagja, dr. Belák Péter,
Bõdör József és Tóthné Fölföldi Bernadett volt jelen. Ifjabb Balázs László, a negyedik
képviselõ már korábban lemondott, mivel a képviselõi
feladatainak ellátásában akadályozta a munkája. A testület
önfeloszlató ülésén Algay Iván
polgármester nem volt jelen. A
lemondott képviselõ után sorrendben következõ póttag beiktatására a feloszlás miatt már
nem került sor. A jelenlevõ
három képviselõ közül Tóthné
Fölföldi Bernadett vetette fel a
kérdést és egyhangú igen szavazattal született meg az önfeloszlató döntés.
– Értesüléseink szerint a
polgármester nem mûködött
együtt kellõ szinten sem a
képviselõkkel, sem a hivatali
apparátussal. Megerõsíti ezt a
véleményt?
– A jegyzõkönyv nem tartalmaz indoklást, s nem is kötelezõ indokolni. A polgármesternek a képviselõ-testülettel
kell együttmûködni. Az apparátusnak és a jegyzõnek az a
feladata, hogy a polgármester és a testület munkáját segítse, s én e kötelességnek a
munkatársaimmal együtt eleget tettem – válaszolt a körjegyzõasszony.
Dr. Belák Péter is az ügy
érintettje, mint volt képviselõ.
Érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a dolgok nem egészen
úgy állnak, ahogy az korábban
napvilágot látott. Eszerint „a
testület nem tudott együtt dolgozni a polgármesterrel” állításnak épp a fordítottja igaz.
– A testület nagyon szeretett volna együttmûködni a polgármesterrel, de erre õ nem
volt hajlandó. Algay urat intelligens embernek ismerte meg

Új vezetõkre vár Zalaszentlászló polgármesteri hivatala.
a falu, ennek köszönhetõen,
bár fej fej mellett, de õt választották polgármesternek. A
választás után megkeresett engem õ is és az õt támogató választók, hogy segítsük a munkáját, ezt vállaltuk is a képviselõtársammal. Ám sajnos a késõbbiekben sem a saját programjának a megvalósítására
nem törekedett, sem a falu
ügyeinek a képviselõkkel való
megbeszélésére nem volt hajlandó. Nem kérte ki, nem fogadta el a véleményünket. A
közéleti szerepet vállaló embereknek sokszor kell konfliktust vállalni a közérdekért és
mindenkit egyaránt képviselne kell, nem csak az õt megválasztók érdekeit!
– Doktor úr, ön indul az
idõközi választáson?
– Akik feltételezik, hogy
azért oszlott fel a testület, mert
nekem polgármesteri ambícióim vannak, tévednek. Sokan kérnek, hogy ismét induljak képviselõjelöltként és a
tisztelettejes felkérésnek eleget is teszek. Az egyéb elfoglaltságaim miatt nem vállalhatok polgármesteri jelöltséget,
de akit a falu megválaszt, biztosítom róla, hogy a munkámmal támogatni, segíteni fogom! Van bõven tennivaló, például a közmunka-program során a helyi közkonyhára meg
lehetne termeltetni a zöldségfélét, figyelemmel kell kísérni
a pályázatokat, hogyan lehet
forrást szerezni, hogyan lehet
energiatakarékosan gazdálkodni… Ezeket, a szociális programot és számos más feladatot
a testület és a polgármester
együttmûködésével kell megvalósítani! – osztotta meg velünk dr. Belák Péter.
Tóthné Fölföldi Bernadett
hasonlóképp foglal állást az
elmúlt idõszakról.
– A volt polgármester úr
sok mindent önhatalmúan in-

tézett, nem kérdezett meg sem
minket, testületi tagokat, sem
a jegyzõt. Sok mindenrõl kerülõ úton, a faluból kellett értesülnünk, hogy hol mit beszélt a polgármester, mi fog
történni, s mi, testületi tagok
nem is tudtunk róla! Például a
fecskeházzal kapcsolatos pályázat is emiatt szenvedett késedelmet, mert magánál tartotta a dokumentumokat és a
betegsége idején senki nem
fért hozzá. A testületi ülések
tartalmát nem egyeztette, például, hogy mi tartozik nyílt
ülésre és mirõl kell határozni
zárt ülésen… Késve és hiányosan kaptuk meg az értesítéseket és a döntéshozatalhoz szükséges anyagokat! Ezt többször
is felvetettük, hogy ez így nem
helyes, majd kértük, hogy
mondjon le és adja át a helyét
annak, aki képes a testülettel
együtt dolgozni. Mivel ennek
nem tett eleget, végül nem
volt más választásunk. Bízom
benne, hogy olyan ember lesz
az új polgármester, aki ismeri
a falu ügyeit és képes is tenni
érte! – mondta lapunknak
Tóthné Fölföldi Bernadett, a
testületet a feloszlását indítványozó képviselõ.
Természetesen megkérdeztük Algay Iván volt polgármestert is az ügy felõl, ám mereven elzárkózott a nyilatkozattételtõl. Csupán annyit közölt,
hogy az ülés összehívásáról természetesen tudott, hiszen õ írta ki, ám a betegsége miatt nem
jelenhetett meg az ülésen.
A testület döntése következtében idõközi választásra
kerül sor. Deliné Ódor Mária
körjegyzõ ismertette a következõ idõszak tennivalóit. Eszerint a jelöltállítás április 20-ig
történhet meg, az idõközi polgármester és képviselõ-testületi választásra pedig május 20án, vasárnap kerül sor.
Farsang Lajos
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Sümegcsehi ékessége

Az egész hely szakralitást sugall.

Barsi Balázs ferences atya.
A tavaszi napéjegyenlõség
idején, egy verõfényes, nyáriasan meleg napon kerestük fel
a Sümegcsehi szélsõ házai fölött megbúvó, megszentelt helyet, melynek közepén áll a
John Henry Newman bíboros
2005-ben történt boldoggá avatásáért emelt, világelsõ templom. Az idõn felüliséget sugárzó, kicsiny, román stílusú épület a csempeszkopácsi, Árpádkori mûemlék kápolna édestestvére. Belsejében Udvardi
Erzsébet Kossuth-díjas festõmûvész sugárzó fényû alkotásai a hit élményét árasztják a
megilletõdött látogatóra. A
mûvészi alkotó munka nemrég
fejezõdött be. A piciny templombelsõ egyszerre történelmi
hangulatú és a mai embert
megragadni képes alkotás.
A külsõ, természeti környezet ugyancsak a hit megéléséhez segíti hozzá a látogatót. A
lejtõs telek alsó harmada a
világ zajából érkezõk számára
átmenetet jelentõ fogadó hely
– szállással, fõzõhellyel, szabadtéri letelepedésre, beszél-

getésre szolgáló menedékkel.
A kert közepét a kis templom
uralja, míg a telek felsõ traktusán kiépített keresztút szinte
az ég felé vezet. Az imádkozó
ember a stációk végén a parányi Feltámadás kápolnához ér.
Az egész hely szakralitást
sugall, s Newman bíboros szellemiségét tükrözi. Az eredetileg anglikán vallású egyháztudós a kereszténység fundamentumait keresve lelt az igazi
gyökerekre, a Római Katolikus
Anyaszentegyházra. E láthatatlan vezérfonalról kérdezgetjük
a hely megálmodóját és éltetõ
motorját, a Sümegen élõ Barsi
Balázs ferences atyát.
– A templomot nem építettük, hanem épült, a hívõk és
jótevõk adományaiból – kezdte az ismert franciskánus prédikátor. Rendünk törekvéseinek megfelelõen nyelvterületenként legalább egy remeteséget kell kialakítani, ahová
idõlegesen visszavonulhatunk
elmélkedni, újratöltekezni. Ez
a szándék munkált bennem,
amikor egy buszmegállóban
várakozva megláttam egy hirdetést: „Kis ház, nagy telekkel…” Nekünk, ferenceseknek
nem lehet magántulajdonunk,
egy hívõ vásárolta meg a helyet
a nemes célra.
A sümegcsehi önkormányzat lelkesen támogatta Balázs
atya terveit; már az építési
engedély megszerzésében is
közremûködött, s azóta is folyamatosan segít a környezet
rendben tartásában. A hely a
hitélet igényei szerint folyamatosan alakul.
– Egyszerû, építészetileg hagyományos, történelmi templomépületet választottak…
– Igen, ez így van, ugyanis
az épület meg kell feleljen a
liturgikus követelményeknek.

Ez az igény erõs a keleti,
ortodox keresztény egyházban, ott – gyakorlatilag – változatlan típusúak a templomok.
A nyugati egyházban, az idõk
folyamán változó építészeti
stílusok érvényesültek, de a
templomszerkezetnek az alapvetõ eszmei struktúrát mindenkor tükröznie kell. Nem lehet öncél az úgynevezett „mûvészi újdonság”. Newman bíboros a keresztény alapokhoz
tért vissza, méghozzá nem az
ószövetségi, hanem a krisztusi
fundamentumokhoz, a tiszteletére emelt kápolna ezt illusztrálja. Udvardi Erzsébet festõmûvész alkotásai a szentmise
történéseit jelenítik meg. A
kompozíciókkal egy lépést tettünk a mai ember felé.
Barsi atya lelki, teológiai
kötõdésének megnyilvánulása
az, hogy – a Magyarországon
kevésbé ismert – boldog John
Henry Newman bíboros lett a
templom patrónusa. Még bencés kisdiák korában ismerkedett meg a 19. század egyik
legnagyobb gondolkodójának
tanításaival. Miután tanulmányozta Newman életmûvét, kiemelkedõ szerepet vállalt annak magyarországi megismertetésében, valamint mûveinek
magyar nyelven történõ kiadásában és terjesztésében.
– Elérte-e a célját a sümegcsehi, kis hegyi komplexum,
mint a csendes elvonulás helye, valamint lelkigyakorlatos
központ?
– Nagyon fontos szerepet
tölt be ez a hely papoknak és
hívõknek egyaránt. Rendszeresen tartok itt lelkigyakorlatot.
De bármikor jöhetnek papjaink egy hétre, vagy néhány
napra, ha igényük van rá. Tavaly egy hétig voltak itt egyházmegyés papok, akik New-
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man bíboros szellemében élnek. Fiatal emberek, de meglátszik rajtuk, hogy ki a lelki
atyjuk. Emlékszem, nem akartak a templomban beszélgetni,
mivel tisztelik a hagyományokat, miszerint a templom a liturgia területe. Így majd' megsültek a nyári napon. Ezért
alakítottunk ki nemrég a nyitott konferencia termet, tetõvel. Kispap is volt itt elmélkedni barátaival, illetve akik
Sümegen vannak egyhetes lelkigyakorlaton, azokkal is kijövök a Newman templomhoz
egy napra. Vannak civilek, tanítványaim Esztergomból, például orvosok, akik egy hévégére beköltöznek Sümegre a
mi kolostorunkba. Velük egy
szombat délutánt töltünk ezen
a helyen. Elvégezzük a keresztutat, beszélgetünk. Hihetetlen
fellélegzés mindenki számára.
Buszos kiránduló csoportokkal is rendszeresen jövünk ide.
Miután meglátogatják sümegi templomunkat, a délutáni
program Sümegcsehire vezet.
Azután vannak az ünnepeink: búcsú, búzaszentelõ.
Szeretnénk beindítani egy nyárvégi hálaadást, novemberben a
megholtakért miséznénk, és
egy alkalommal télen is. Ez
utóbbiak még kialakulóban
vannak. Sümegcsehit kezdik
megismerni az emberek.
A beszélgetés végeztével
Barsi atya a remetekertben
serénykedõ híveihez siet, akik
Sümegrõl, Tapolcáról, Cserszegtomajról és a községbõl
érkeztek, hogy önkéntes munkával szolgálják az ide érkezõk
zavartalan lelki épülését.
Amint Farkas Zsolt polgármester elmondta, a kicsi településnek fontos a legújabb
szent hely, hiszen már mint a
huszonegyedik század egyik
csodáját emlegetik világszerte.
Mint ahogy az lenni szokott,
országosan illetve határainkon
túl egyelõre nagyobb ismertségnek örvend, mint a szûkebb környezetben.
Sümegcsehi immár két
templommal és két kápolnával
is dicsekedhet. Csak érdekességéként említjük, hogy az
egyik kápolnát a helyiek az
1752-es marhavész elmúltával
állították Szent Vendel tiszteletére. Érdemes ellátogatni a
Keszthelyi-hegység peremén
lévõ, gyönyörû környezetben
található régi és új szakrális
helyekre, a boldog Newman
bíboros ihlette remetekertbe,
valamint a vendégváró községbe.
(volantné)
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Farsangi disznótor a Bucsin-tetõn

Az „uniós szabályoknak fittyet hányó disznóvágás”.
Türjének az erdélyi Gyergyóalfaluval ápolt kapcsolata
több mint 20 éves
múlttal rendelkezik.
Az ottani rendszerváltáskor településünk
saját gyûjtésû segélyszállítmányt juttatott
el az erdélyi faluba.
2003-ban testvértelepülési szerzõdés
került aláírásra Türjén. Azóta bizonyos
rendszereséggel látogatják egymást a település küldöttségei.
2011-ben
Gyer- Igazi tél volt még…
gyóalfalu polgármestere meg- tására kényszerítette a vendéghívta 4 testvértelepülése kül- látókat, ezért március 9. és 12.
döttségét egy közös hétvégére. között került sor a látogatásra.
„Úgy gondoljuk, hogy egy Nálunk már nem volt hó, de
hagyományos disznóvágással ahogy a kanyargós erdélyi utaegybekötött baráti együttlét a kon közlekedtünk, újra megjetapasztalatcserén túlmenõen lent, igaz jelentéktelen menyaz egyéni és közösségi kapcso- nyiségben. Hogy lesz ebbõl
latok éltetõje, újabb kiinduló- síelés, motoros szánozás? –
pontja is lehet” – olvashattuk a gondoltuk. Az utolsó kilomémeghívó levélben.
terek voltak hátra a BucsinIdén szintén februárra ér- tetõre. Csodálatos fenyvesek,
kezett a meghívó. A zord idõ- egyre növekvõ hó. Végül a
járás az idõpont megváltozta- vendégház udvarára érkeztünk.

Az épületeken 50-80 cm-es
hósapka ült.
Innétõl indult az igazi erdélyi vendéglátás, és tartott egészen az elköszönésig. Maga a
program is rendkívül színes
volt. A teljesség igénye nélkül:
– „A szivárvány havasán”
népdal vetélkedõ díjnyerteseinek mûsora,
– lazítás a szekélyudvarhelyi wellnes központban
– az új polgári védelmi és
szociális központ szemrevételezése.
Az aktív pihenés részeként
a türjei csoport a motoros és
lovas szánozást választotta.
Az „uniós szabályoknak
fittyet hányó disznóvágás”-ról
elmondható, hogy szinte teljesen a magyar hagyományoknak
megfelelõ volt. Talán a kezdetben szalmával perzselés marad
el nálunk. Küldöttségünk is
aktívan részt vett a munkában.
Vendéglátóink kitûnõ házigazdák. Egy pillanatig sem lan-

kadt figyelmük kiszolgálásunkat illetõleg. Pohár nélküli kéz,
vagy üres pohár „szentségtörésnek” számított.
2011-ben megrendülve vettük tudomásul, hogy Gyergyóalfalu alpolgármestere kivégzésszerû gyilkosság áldozata
lett. Egy szál virággal tettük
tiszteletünket a síremlékénél.
(Azóta elfogták az elkövetõt.)
Uniós tag szomszédunknál
nyáron önkormányzati választások várhatóak. Ez kissé borzolja a kedélyeket. Úgy tûnik,
hogy az erdélyi magyarság
képviseletére vállalkozók is
megosztottak.
A hazaindulás elõtti búcsúzkodást követõen jármûvünk ereszkedni kezdett a közel 1300 méter magas tetõrõl. Elbúcsúztunk tekintetünkkel a szálfaegyenes fenyõerdõtõl. Az éjszakai havazást követõen csodálatos látványt
nyújtott a táj.
Mlinárik László

Szentgrót Kupa
Országos karate verseny

Jó szereplésben reménykednek a hazai versenyzõk.
A Szentgrót Kupa országos
karate verseny 2012. április 28án 9 órától kerül megrendezésre a zalaszentgróti sportcsarnokban.
A versenyen gyermek és
felnõtt korú sportolók szere-

pelnek. Küzdelemben és formagyakorlatban mérik össze
tudásukat.
A belépés díjtalan. Minden
érdeklõdõt szeretettel vár a
rendezõ Zalaszentgróti Karate-do Egyesület.

www.zalatajkiado.hu
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Borverseny Türjén
Márciusban immár a hetedik alkalommal mérettettek
meg a türjei hegygazdák borai.
A hattagú bíráló bizottságban
dr. Brazsil József egyetemi
docens elnökölt Keszthelyrõl
és a zsûriben két borlovag is
képviselte a borrendeket.
Ezúttal 67 palack fehér-, vörös-, ezen belül a helyi jellegzetességnek számító otelló
bort kóstolt a szakértõ zsûri.
17 versenyzõ bor arany, 29
ezüst és 16 bronz minõsítést
kapott.
A borverseny díjai Türje
ismert népi iparmûvésze, Stekli Ilona fazekas munkáiból
kerültek ki.
2011 legjobb fehérbora címet Varga János olaszrizlingje
nyerte, a vörösborok közül egy
cabernet savignon bizonyult a

legjobbnak Fáner Zsófia pincéjébõl. A két kiemelt díjat
Mlinárik László polgármester
adta át a termelõknek.
Kedves gesztus, hogy a borverseny idején – miután a bírálóknak töltöttek – a szavazati
joggal nem rendelkezõ, de véleményalkotásra kész megjelentek is tarthatták poharukat
a türjei hegyek levéért. A verseny és az eredményhirdetési
ceremónia végeztével, a hagyományoknak megfelelõen a
hegykirály által adományozott
minõségi alapanyagból, az önkormányzat közremûködésével ízletes vacsorával vendégelték meg a résztvevõket, családtagokat. A helybéli Hétszínvirág énekegyüttes stílusos
dalaival alapozta meg a nyiladozó jókedvet, melyet csak

CAC-kiállítás és tenyészszemle
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagylengyeli
Szervezete 2012. május
30-án (szombaton) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez Zalaegerszegen
a Gébárti Szabadidõközpontban. A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet
újra megkapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlovéniai lendvai kennellel
együttmûködve tart.
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft.
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre bocsátja. Orbán Sándor, a szervezet
elnöke elmondta, hogy
nagy az érdeklõdés a
közös kiállítás iránt, nemcsak határon belül, hanem a környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutyabírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in Show
programmal zárnak. A
programban fiatal felvezetõk
versenye, tenyészpár verseny,
tenyészcsoport verseny, baby
BIS, kölyök BIS, junior BIS és
felnõtt BIS címek is kiosztásra
kerülnek.
A kiállítással egyidejûleg
tartandó tenyészszemlén 24

Vidám hangulatban várták a gazdák a zsûri döntését.
tovább fokozott Szabó Lajos
harmonika játéka. Estére a borversenybõl valódi népünnepély kerekedett.
De álljunk meg egy pillanatra a nem mindennapi „hegykirály” kifejezésnél. E megtisztelõ címet Szabó István hegytulajdonos bírja immár nyolcadik éve.
– Mit takar e köztársaságinak nem mondható, fenséges
rangjelzõ? – érdeklõdtünk a
község demokratikusan választott polgári vezetõjétõl, Mlinárik László polgármestertõl.
– Türjén nem alakult hivatalosan hegyközség, így jogszerûen hegybírónk sincs. E tisztség tréfás alternatívájaként választottak hegykirályt maguk
közül a község hegytulajdonosai, borosgazdái egy szüreti
mulatság alkalmával. A hegykirálynak az elismerésen kívül
nincs egyéb jogosítványa, viszont 2006. óta az önkormányzattal együtt õ szervezi az
évente megrendezendõ borversenyeket. A hosszú évek
során Szabó Istvánnak eddig
kétszer akadt kihívója, mikor a

szüreti vidámság közepette szakmai vetélkedõn tették próbára
a felkészültségét, de mindig
megvédte hegykirályi címét.
Talán az idén újra lesznek aspiránsok e tisztség elnyerésére.
Szabó István hegykirályt a
szõlõhöz, a borászkodáshoz való kötõdésérõl kérdeztük.
– Mûszaki végzettségû vagyok, de csáfordi gyerekként
beleszülettem a szõlõtermesztésbe, oltványozásba, borkészítésbe. Késõbb, mint türjei lakos, itt vásároltam kicsi birtokot, ahol már saját tetszésem
szerint választottam meg a szõlõfajtákat, a mennyiség helyett
elsõsorban boraim minõségét
tartva szem elõtt.
– A borok minõsítésén, a
kiváló szórakozáson kívül milyen jelentõségét látja a borversenyeknek?
– Sokszor kemény, de segítõ kritikákat, nagyon sok jó
tanácsot kapunk mi borosgazdák a borok készítésének, kezelésnek minél tökéletesebb
elsajátításához, a zsûrizésben
részt vevõ szaktekintélyektõl.
(bruckner)

120-140 kg-os minõségi hússertések elõjegyezhetõk!
Élve: 420 Ft/kg
Hasítva: 570 Ft/kg-os
áron.
Zalaszentiván

Érdeklõdni: 30/478-6485
fajta klub által gondozott 240
fajta kutya vonulhat fel. A szervezet vezetõsége mindenkit
szeretettel vár, mind kiállítóként, mind vendégként.
Információ:
92/314-954, 30/2603988,
csacsligeti@t-online.hu.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2012. március
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Hétköznapi portrék
2005-ben a lehetõ legkörültekintõbben járt el a batyki
önkormányzat, amikor nyugdíjba vonuló házi segítségnyújtó posztjára kellett új, minden
igényt kielégítõ munkaerõt
választania. A község vezetõi
nem voltak restek mini közvélemény kutatást rendezni:
megkérdezték az ügyben legérintettebb lakosokat, a segítségre szorulókat, hogy kitõl
vennék szívesen a mindennapjaik megkönnyítésének bizalmas feladatát.
Hat jelentkezõ közül egyértelmûen a közkedvelt postás
kézbesítõ asszonykára, Soós
Zoltánné Juditra esett a választás. Jól tudták, miért. Hiszen a postai kihordót még
„leveles” korában is bármikor
megkérhették az idõs emberek némi bevásárlásra, apró-

cseprõ ügyintézésre, kisebbnagyobb segítségre nehezülõ
hétköznapjaikban. Mindig volt
néhány kedves szava az idõsekhez, ösztönösen ráérzett,
hogyan kell vidáman, jó lélekkel és megértéssel közelíteni
akár az apróbb, akár súlyosabb
emberi problémáikhoz. Az õ
dolgát leginkább az könnyítette meg, hogy batyki születésû
lévén régi ismerõse volt mindenkinek a faluban.
Egy rövid beszélgetésre az
önkormányzat épületébe kértük Jutkát és legközelebbi
munkatársát, Laki Attilát, a falugondnokot, meséljenek feladataikról, hétköznapjaikról.
Attila szintén helybeli, 91'ben pályázott az önkormányzathoz karbantartónak, 13 éve
pedig a falugondnoki feladatokat látja el, mind az önkor-

Valóban feltámadt!
„Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, akkor hiábavaló a
mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” Pál
apostol kinyilatkoztatása ez
a korinthusiakhoz írt elsõ
levelében.
S valóban. A keresztény
hit felépítményének talpköve
a feltámadás misztériuma.
Ha Krisztus nem támadt
volna fel a halottak közül,
semmit sem érnének a prédikációk, semmit sem érne a
hitünk, mert a keresztény hit
az élet halál feletti gyõzelmét
hirdeti. Jézus egész életmûve,
a kereszthalál és a feltámadás
ezt az isteni igazságot testesíti meg, teljesíti be.
Nagypéntek délutánjának
harmadik órájában az Ember
Fia kilehelte lelkét, teste élettelenül függött a kereszten,
csakúgy, mint a vele együtt
megfeszített latrok porhüvelye. De jött a harmadik nap,
húsvétvasárnap reggele, amikor a sírhoz sietõ asszonyok
üresen találták a sziklabarlangot, ahová Jézust temették.
Az Isten Fián beteljesültek
azok a próféciák, melyeket
három esztendõn át hirdetett
tanítványainak. Krisztus feltámadt!
Ez a kétezer év elõtti történelmi esemény az alapja a
keresztény hitvallásnak. „Hiszem a holtak feltámadását és
az örök életet” – mondjuk
Hiszekegy imádságunk záró
soraiban. Krisztus tanításának vezérfonala az élet halál
feletti gyõzelme. S ez a tanítás a legfõbb hitbéli támasza a keresztény embernek. A
Jézus tanítása szerint élõk szilárdan hisznek abban, hogy
ezzel a semmi földi élettel

A szerzõ illusztrációja.
nem ér véget a létezésük. A
Megváltó isteni ígéretet tett,
hogy mindazok, akik hisznek
õbenne, számukra is eljõ a
feltámadás az utolsó napon.
Krisztus követõi részesei lehetnek annak a misztériumnak, amelynek csak az Isten
Fia a birtokosa az idõk végezetéig.
Húsvét van. A templomokban zeng a gyõzedelmes ének:
„Feltámadt Krisztus e napon,
alleluja…” Fák és szívek virágot bontanak. Éled az élet.
Rómában a Szentatya áldást mond. Urbi et Orbi. A
városnak és a világnak. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”
f.l.

Soós Zoltánné és Laki Attila.
mányzat, mind a falubeliek
nagy megelégedésére.
– Miért jelentkezett a munkára, milyen állandó, illetve
különleges megbízatásai vannak egy házi gondozónak? –
kérdeztem elõször Juditot.
– Akkor még élt idõs édesanyám, így õt is jobban tudtam
segíteni napközben. Szeretem
az idõs embereket, szívesen vagyok velük, nem csak azért választottam a házi gondozást,
hogy munkahelyem legyen. Nagyon sok dolgot már akkor
megtettem a falubelieknek,
amikor postásként dolgoztam.
Most is fõként a bevásárlás,
gyógyszer felíratása és kiváltása a leglényegesebb. Ezen kívül takarítok, szakorvosi rendelésekre, laborba kísérem a
betegeket, de ha kell téli cipõt
vásárolni a szentgróti piacon,
vagy ha – mondjuk – csoportosan fodrászhoz mennének,
oda is elvisszük a néniket.
Igyekszem kivenni a részemet
a falunap szervezésébõl, annak
pedig külön örültem, hogy az
idõsek napjára közel hatvanan
jöttek el. Attilával, aki az önkormányzat kis „tulipános” buszát
vezeti, nagyon jól együttmûködünk, õ is mindent megtesz az
idõsekért, a falubeliekért. Amikor szabadságon vagyok, a bevásárlást is elvégzi helyettem.
– Milyen alkalmazkodást
kíván a 70-en felüli korosztály?
– Aranyosak mind, nem
akadékoskodók. Megható bizalommal kezelnek, sokuk arra
kér, „gyere egy kicsit, hogy beszélgessünk”. Gyerekeik általában távol élnek, nehéz számukra az egyedüllét.
Amint munkatársa, a falugondnok Attila is megerõsítette, Juditnak az sem volt gond,
ha a vasárnapi ebéd mellõl
kellett elrohannia vérnyomást
mérni, mert valaki rosszul
érezte magát, vagy csak éppen
rászakadt az egyedüllét.
– Hány ember tartozik a
gondozottak körébe?
– Hivatalosan 14-en vannak, 73 és 86 év közöttiek, de
senkit nem zárunk ki akár

idõs, akár fiatal, ha segítségre
szorul, mert önmaga nem tudja például az orvoshoz utazást
megoldani – vette át a szót
Attila, majd kérdésemre a saját
munkájáról beszélt.
– Én a kisbusszal az ovisokat hozom-viszem Zalavégrõl,
az iskolásokat Türjére német,
illetve informatika oktatásra,
meghozom az ebédet és az én
dolgom a betegek szállítása
Egerszegre, Pózvára, Szentgrótra is szinte minden nap.
Többet nem tudok meg tõle, mert a siet, várja a kisbusz,
az idõponthoz kötött feladat.
Percek múlva Judit telefonja
szól, mennie kell a boltban hagyott csomagokért.
Kéretlenül, hívatlanul elmegyek vele Molnár Rudolfnéhoz, a 86 éves Margit nénihez,
ahova az egyik tele szatyrot
vinni kell. Az idõs asszony
szívélyesen fogad, udvarán, házában olyan példás rend, tisztaság, amit nem lehet nem
észrevenni.
– Jutkának is köszönhetem
– mondja. – Ez a lány mindent
megtesz a világon. A téli nagy
hideg elõtt rengeteg fát hozott
be a kamrába, ha kell, segít
csirkéket kopasztani, pucolni,
bontani. Sokat vagyok egyedül,
jó, hogy naponta kétszer is benéz. A falugondnokunk, Attila
is nagyon segítõkész, megjavította a zárat, a rolót, õsszel
mindig õ gyújtja be a gázkonvektort.
Az élénk szellemû Margit
néni az emlékezetes római kirándulásának fotóját is megmutatta, ahol II. János Pál pápa
közelében állt, majd rég nem
látott családtagjai fényképei
kerültek sorra.
Mint kiderült, Judit disznóölési kóstolót is juttat kedves
védenceinek és hétvégére készített süteményét is szívesen
megosztja az egyedül élõ idõs
asszonyokkal.
– Csak addig el nem menjen nyugdíjba, amíg én élek! –
ismételte ezúttal is nem titkolt
kívánságát Margit néni, aki ezzel a fohásszal nincs egyedül.
Bruckner Éva
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

2012. március

Életvezetési foglalkozások Zalabérben

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

TOP-KER Kft.
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.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 600 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

A Hálózat az Integrációért
Alapítvány az Új Magyarország
Fejlesztési Terv, Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében (ESZA Kft. által támogatott) TÁMOP-3.2.3-09/22010-0062 számon „Együtt
EgyMásért – közmûvelõdési
program a kulturális hátrányok leküzdéséért Zalabérben” címmel programot valósít meg 2012. június 30-ig.
A program keretében Zalabér és a környezõ településeken élõ gyermekek és fiatalok számára nyújtanak tartalmas, iskolán kívüli fejlesztõ és
szabadidõs tevékenységekben
történõ részvételre lehetõséget. A programok között megtalálhatóak a kompetenciafejlesztõ foglalkozások, környezettudatos gondolkodásra nevelés, a drámapedagógia, a
színjátszás, a napközis táborok. Mindezek mellett az alapítvány, eddigi célkitûzéseihez híven, nem feledkezik meg
a munkaerõ-piaci szempontból hátrányos helyzetû csoportokról sem, így a programukba számukra is beépítésre került szolgáltatás, mely az
önérvényesítési készségeik
fejlesztését célozza.
Az életvezetési foglalkozás
segítséget nyújt a hátrányos
helyzetû felnõtt korosztály számára nehézségeik leküzdésével kapcsolatos jó gyakorlatok
továbbadásában, a témában
jártas szakember vezetésével.
A foglalkozások 4 helyszínen összesen 25 alkalommal
kerülnek megvalósításra. Bérbaltaváron január 27-tõl február 15-ig, Mikosszéplakon
február 17-tõl március 7-ig
tartottak az életvezetési foglalkozások.

Zalabérben 2012. március
12-én kezdõdött az életvezetési foglalkozás sorozat, a Lépcsõs
Teátrumban, tíz fõ részvételével. A hat alkalomból álló tréninget Gergely János vezeti.
A foglalkozások témakörei
sokrétûek. Az önéletrajzírás, a
munkaerõ-piaci ismeretek mellett a hazai adórendszerrõl,
munkajogról, az egészségtudatos életmódról és banki ismeretekrõl is kezdeményezett
a foglalkozásvezetõ célzott beszélgetéseket az együtt töltött
alkalmak során.
Kiscsoportos
formában
nagy hangsúlyt kaptak a szociális készségfejlesztések, viselkedési szituációs gyakorlatok, és az egyéni helyzetelemzések. A helyi szociális ellátórendszer elemeirõl Zalabér
polgármestere, Zsuppán József tájékoztatta a résztvevõket (képünkön).
A nyitó és a záró foglalkozásokat az alapítvány képviseletében Gérczei Ildikó is
megtisztelte jelenlétével.
Az életvezetési foglalkozás
sorozat következõ helyszíne
Pakod lesz, ahol az Ifjúsági
Klub helyiségében április 4én, 14 órától várják az érdeklõdõket, résztvevõket.
A foglalkozásokat április
4., 11., 13., 18., 20., 25., 27.
napokon tervezik, 14.00 és 16
óra között.
A programban 2012. júniusában zalabéri helyszínen
hagyományõrzõ napközis tábor kerül lebonyolításra.
Az „Együtt EgyMásért közmûvelõdési program a kulturális hátrányok leküzdéséért
Zalabérben” címet viselõ projektet 2012. június 30-án zárja
az alapítvány.
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Nyúlcipõ
Közösségépítés tekenyei módra
Ha csütörtök, ha szombat,
akkor moccannak Tekenye kis
futói. Vagy tízen vannak, akik
fél éve rendszeresen, heti két
edzéssel fejlesztik állóképességüket, legtöbbjük már versenyen is szerepelt tájékozódási
futás sportágban.
A legutóbbi, március 24-i,
Szombathelyen rendezett városi rövid távú verseny friss élményével fogadtak az általános iskolás sportbarátok a régi
óvoda közösségi helyiségében.
A gyerekek még ki sem fújták
magukat, ugyanis Dézsenyi
Melinda, a falu „mindenes”
tanárnõje vezetésével már lefutották az aznapi néhány kilométeres penzumot.
A fiatal futók Szombathelyen heten álltak rajthoz. Egymás szavába vágva mesélik, ki,
milyen számban indult és milyen eredménnyel.
– Én második lettem az
N12C kategóriában, – mondja
lelkesen Magyar Julcsi - Panka
(Tarsoly Panka) lett az elsõ.
– Én az N3-ban lettem második – közli Mukics Annamária. Aztán, mivel látják, hogy
ez kínai egy laikus kívülállónak, Panka komoly képpel elmagyarázza, hogy a C a technikai nehézségi fokozatot, az N pedig a lány résztvevõket jelöli.
Közben kérésemre szépen,
sorban bemutatkoznak az asz-

tal körül elhelyezkedett gyerekek. Hetényi Dominik vígan
kommentálja társai beszámolóját, láthatóan még bõven lenne
energiája egy kis futásra. Míg
feldarabolnak és pillanatok
alatt eltüntetnek egy csoki nyuszit, majd a szomjukat oltják, a
városi és erdei tájékozódási futás mellett és ellene érvelnek.
– Egy városban könnyebb
eligazodni. Ideális! – jelenti
ki Farkas Tamás. Harmadikos öccse, Zalán egyetértõen
bólogat.
Dézsenyi Krisztián szerint
sokkal jobb erdõben futni. Véleményét hangos helyesléssel
osztják az ifjú hölgyek. Al-Yari
Nóra mint Panka kis barátnõje
csöppent a futók közé, és szívesen jön Szentgrótról, hogy
részt vegyen – egyelõre – csak
az edzéseken.
Alaposan kimerülve, a futástól kipirultan robban a helyiségbe a két nagyfiú, a hatodikos Magyar Krisztián és a
hetedikes Szabó Patrik. Patrik
egy méretes karóra alapján
megállapítja, hogy 7,4 km-t tettek meg. Õk már a futó csapat
szellemi atyja és aktív pártfogója, Tarsoly Róbert polgármester társaságában gyûrik futócipõjük alá a hosszabb távokat.
– 50 perc. Nem túl jó teljesítmény – állapítja meg kritikusan a polgármester.

A szombathelyi verseny dobogóján Magyar Julcsi és Tarsoly
Panka.
– Vagy inkább edzõ?
– Nem, nem vagyok edzõ.
Világéletemben szívesen futottam, hol nagyobb, hol kisebb
intenzitással és rendszerességgel, de nincs sportvezetõi képesítésem. Egyszerûen szerettem volna elérni, hogy a futás,
ez az egyszerû, mindenki számára elérhetõ, nagyon egészséges sport népszerûvé váljon
a falunkban. Három éve rendeztünk elõször õszi futóversenyt, Tekenyérõl a kisszentgróti szüreti ünnepre. A következõ évben már a saját községünk szüreti eseményéhez
kapcsolódott a verseny, tavaly
pedig háromnapos futó fesztivált rendeztünk. Pénteken és
szombaton tájfutás, vasárnap
szõlõhegyi futóverseny volt.
– Hogyan lett mindebbõl
rendszeres futás, sõt tájfutás a
tekenyei gyerekeknek?
– Ha én futok és jönnek
velem a gyerekeim, igazán
nem jelent több gondot, ha
még hat-nyolc gyerkõc fut velünk. Ez volt a kiindulási pont.
A tájfutás rejtelmeibe Mézes
Tibor Sólyom, a Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és
Futó Egyesület edzõje vezette
be kis csapatunkat. Az iskolában tartott bemutatói alatt

kiderült, hogy Pankának jó érzéke van a sportághoz. Különbözõ rendezvények jóvoltából
pedig kiváló kapcsolatunk alakult ki az egyesülettel.
Amint Tarsoly Róbert elmondta, a tekenyei gyerekek
kezdeti lelkesedése máig sem
lankadt, láthatóan igénylik a
rendszeres elfoglaltságot és
együttlétet. Télen a rövidebb
futó programok után biliárdoztak, szombatonként – közkívánatra – focival fejezik be a
tréninget. A hidegebb idõben
Celldömölkre mentek fürdeni.
Február végén Kistolmácson
voltak – nagyon jutányosan –
egy napra edzõtáborban. Ugyanott tartják április végén a megyei diákolimpiát, ahová szintén készülnek.
– Egyelõre az a fontos, hogy
a gyerekek végig menjenek a
pályán és ne tévedjenek el. Fõ
célom ebben a formában is a
közösségépítés, gyerekekre, családokra fókuszálva. Sajnos a
felnõttek még csak a sportolási szándékukat kinyilvánításáig jutottak. Ennek ellenére
szeretnék minél több embert
megmozgatni a faluban és nyílt,
„kikövezett” utat biztosítani a
felbukkanó tehetségeknek.
(bruckner)

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Fotó: Kovács György
Példaértékû a tekenyei gyermekek sportszeretete.

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

Hozzávalók: 2 db csirkemell filé, 1 kávéskanál Knorr
aranysárga tyúkhúsleves ízesítõ, 1 fej vöröshagyma, 1 nagyobb padlizsán szeletekre
vágva, 1/2 dl olaj, õrölt szerecsendió.
Elkészítés: A csirkemelleket keresztben ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, majd félbehajtva nyársra húzzuk. Egy
keverõtálban összekeverjük a
Knorr tyúkhúsleves ízesítõt,
az olajat, a reszelt vöröshagymát és a szerecsendiót. Sütés
elõtt megkenjük a húst a
páclével, majd forró serpenyõben hirtelen mindkét oldalát megsütjük. Közben a

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

padlizsánt felszeleteljük, besózzuk és egy darabig állni
hagyjuk. Utána alaposan lecsepegtetjük és szintén megsütjük. A nyársakat a padlizsánnal körítve tálaljuk. Az
ételt szabadban is készíthetjük grillezve vagy roston
sütve.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD
(2 nap szabadság)
Ápr. 26-Máj. 1.
91.900,- Ft/fõ
EGER-AGGTELEK-BETLÉR-KASSAMISKOLCTAPOLCA-HOLLÓKÕ
Máj. 18-20.
32.500,- Ft/fõ
DOLOMITOK hegycsúcsai és DÉL-TIROL
gyöngyszemei
Máj. 19-22.
68.900,- Ft/fõ
LOMBARDIA: Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,- Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK: Chiemsee-InnsbruckLinderhof-Neuschwanstein.
Máj. 26-29.
61.900,- Ft/fõ
Barangolás ERDÉLYBEN (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,- Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI
(félpanzió)
Jún. 6-10.
62.900,- Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,- Ft/fõ
GÖRÖG KÖRUTAZÁS: az európai kultúra bölcsõje
tengerparti pihenéssel
Júl. 1-9.
135.500,- Ft/fõ
SVÁJC, a hegységek által körülölelt ékszerdoboz és a
Fekete-erdõ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,- Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu

