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Kezdõdik a strandszezon,

ennek megfelelõen a
is kinyitja

kapuit a város, valamint a kis-
térség lakossága és a távolabb-

Szent
Gróth Termálfürdõ

Új marketingszemlélettel a fürdõért
Célzottan keresik a befektetõket

ról érkezett vendégek elõtt. Az
intézmény új marketinggel ter-
vezi a jövõt, új intézkedések és
eszközök révén várható a gaz-
daságosabb mûködés – tudtuk

meg polgár-
mestertõl és , a
Turisztikai Információs Iroda
vezetõjétõl, miután megszem-
lélték a fürdõt.

– Minden medence készen
áll a nyitásra és április 28-tól
várja a látogatókat ebben a 12

Baracskai József
Takács Tibortól

hektáros szép, parkosított liget-
erdõben. Ez a csendes, különle-
ges környezet a pihenést kere-
sõknek az oázisa lehet. Üzemel
az összes medence, az óriás ví-
zicsúszda, a gõzfürdõ és a finn
szauna. Elkészült az új, fedett
sörkert, amellyel bõvült a
strand, megtörtént a büfék és
környékük rendbetétele. Egész
nyáron különbözõ rendezvé-
nyekkel várjuk a látogatókat.
Hagyományõrzõ fesztivált és
sör- és csülökfesztivált is szer-
vezünk, s rendszeresek lesznek
a nyári hónapokban az éjszakai
fürdõzések. A május kiemelten
a kistérség hónapja lesz. Ez azt
jelenti, hogy a zalaszentgróti kis-
térség 25 településének minden

Reptéri szezonnyitó

Április 14-én érkezett az idei elsõ charterjárat a Hévíz-Balaton
Airportra. A térségünket is jótékonyan érintõ légikikötõvel kap-
csolatos cikk a 4. oldalon olvasható.

Lapzártakor készült felvételünkön az utolsó munkálatokat
végezték.

Fotó: Kovács György

Idõközi polgármester és
képviselõ-testületi választás
lesz május 20-án

.
Részletek a 10. oldalon.

Zalaszent-
lászlón

Idõközi választás
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Új marketingszemlélettel a fürdõért
Célzottan keresik a befektetõket

lakója – a lakcímkártyája felmu-
tatásával – egységesen 550 fo-
rintos belépõdíjjal látogathatja
a strandot, amelybe egyébként
1600 forintba kerül a napi
belépõ. Az óriás csúszda napi-
díja 200 forint, a szauna és
gõzfürdõjegy pedig napi 400
forintba kerül. Dunántúli vi-
szonylatban a legkedvezõbb ár-
szinten várjuk a vendégeiket! A
korábbi évek tapasztalata, illet-
ve átlagai alapján jó idõ esetén
mintegy ötvenezer látogatót vá-
runk a nyár során – osztotta
meg velünk Takács Tibor.

– Elkészültek az új általános
információs és térképes kiad-
ványaink, amelyekben termé-
szetesen szerepel a fürdõ, mint
a térség egyik legfontosabb
idegenforgalmi vonzereje, va-
lamint a környék idegenfor-
galmi szolgáltatóit, valamint ál-
talános turisztikai információ-
kat is tartalmazzák. Igyekeztünk
újszerû, fiatalos szemléletû ki-
adványt készíteni, amelyekben

– Milyen marketingeszkö-
zök segítik a fürdõ optimális
mûködését?

nagyrészt a képi információkra
helyeztük a hangsúlyt, olyan
pillanatokat szeretnénk bemu-
tatni, amelyek akár a helybeliek
számára is újdonság erejével
hatnak, s a távolabbról érkezõk
érdeklõdését is felkeltik. A ki-
adványokat a Templom téri Tu-
risztikai Információs Irodában,
a környezõ települések polgár-
mesteri hivatalaiban, a környe-
zõ megyék Tourinform irodái-
ban, a Kisszentgróti Borházban
találhatják meg az érdeklõdõk, s
juttatunk a kiadványokból a kör-
nyékbeli szolgáltatókhoz is.
Reméljük, hogy minél több bel-
és külföldi turista kezébe eljut
a város kiadványa és ide vonz-
za a vendégeket – számolt
be róla Takács Tibor, a Tu-
risztikai Információs Iroda ve-
zetõje.

A fürdõ hosszú távú gazda-
ságos mûködtetését is szem
elõtt tartja a város. Ezt a tervet
Baracskai József polgármester
ismertette lapunkkal.

– Elkezdtünk gondolkozni a
Szent Gróth Termálfürdõ jöve-
delmezõ hasznosításának lehe-
tõségeirõl. Ennek érdekében

keressük a szak-
mai befektetõket.
Zalaszentgrót vá-
ros önkormány-
zatának vezetésé-
vel és külsõ szak-
értõk bevonásá-
val stratégiai ter-
vezési munkát
végzünk, amely
társadalmi, más-
részt gazdasági te-
kintetben is kon-
szenzuson alapul.
Keressük a ko-
moly befektetõ- Fedett sörkert várja a vendégeket.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

ket, fogalmazhatunk úgy is,
hogy „befektetõvadászatba” fo-
gunk. Azaz célzottan, szakem-
berek segítségével megfelelõ
szinten elkészített, többnyelvû
marketinganyagokat juttatunk
el nemzetközi szinten olyan jó-
nevû cégekhez, amelyek képe-
sek pénzt injektálni a zalaszent-
gróti fürdõbe. Komolyan gon-
doljuk, hogy megkeressük azt a
vállalkozói, befektetõi kört,
amely megvalósíthatja például a
szükséges szálláshelyeket, ame-
lyek révén gazdaságosan mû-
ködhet a fürdõ. Az eddigiektõl

eltérõen új megközelítésben,
üzleti, gazdasági alapokon,
komplex, célzott módon keres-
sük a partnereinket. Az idén
nyáron pedig a nyitástól sok-
sok programmal, jó hangulattal,
kedvezményekkel várjuk a ven-
dégeinket. Szeretnénk minél
több vendéget távolabbról is
idehozni. S aki egyszer eljött,
látva ezt a csodálatos kör-
nyezetet, úgyis vissza fog jön-
ni rendszeresen és a szívébe
zárja a zalaszentgróti termál-
fürdõt.

Farsang Lajos
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Korábban már beszámol-
tunk a mûködõ

, mellyel 25
fõt foglalkoztat a helyi önkor-
mányzat. A kiírásoknak meg-
felelõen az erdõtelepítés, a
belvízvédelem és a gombater-
mesztés projektek elõkészüle-
tei már az eszközbeszerzések-
kel elkezdõdtek. Az erdõtelepí-
tésnél a gaztalanítás után el-
kezdõdhetett a facsemeték ül-
tetése, és pótkocsis traktort,
valamint szárzúzó-mulcsozó
gépet, motorfûrészt vásároltak.

A térségi munkaerõt is fog-
lalkoztatja az önkormányzat
abban a projektben, amihez
egy felújításra szoruló családi
házat vásároltak, mely a jövõ-
ben bérlakásként funkcionál-
na. A munkálatok várhatóan
május végéig tartanak, mely-
nek során az épület víz-, vil-
lany-, fûtésszerelése, teljes új-
ravakolás, nyílászárók cseréje,
festés, külsõ homlokzat és te-
tõfelújítás valósul meg. A fiatal
házasoknak, illetve Pakodon
letelepedni vágyóknak is lehe-
tõséget nyújtó épület két szo-

Pakodon Start
Mintaprogramról

Megújuló polgárõrség, hatékony közmunka Pakodon
Fiataloknak bérlakás, rászorulóknak ellátás

bával, fürdõszobával, elõszobá-
val, konyhával várja majd új
lakóit.

– Az elmúlt évek kapcsán
szerencsére kijelenthetjük, hogy
azon önkormányzatok közé
tartozunk, ahol nincs hiány,
pozitív a mérlegünk, amihez
azért elég feszített gazdálko-
dást folytatunk. Az általunk ki-
tûzött célokat ütemezetten
hajtjuk végre, és a velünk dol-
gozó kivitelezõkkel is jó part-
nerséget sikerült kialakítani –
foglalta össze
polgármester.

A folyamatban lévõ jogi
szabályozások egyre szorosabb
kapcsolatra késztetik az önkor-
mányzatok mellett mûködõ
polgárõrségeket. A hatéko-
nyabb munka érdekében Pako-
don tervbe vették az önkéntes
szervezet megújítását, vérfris-
sítését, és már a felügyeleti
szervekkel is megindultak az
egyeztetések. A településen a
közbiztonság elfogadható, azon-
ban az újjáalakuló polgárõrség
célja, hogy még inkább elõse-
gítse a vagyonvédelmet, a lako-

Halek László

sok nyugalmát, biztosítsa a
rendezvényeket.

A településen házi segítség-
nyújtás terén az önkormányzat
igyekszik színvonalas szolgál-
tatást biztosítani, melynek ke-
retében

és gondozók
látják el a rászorulókat. A hoz-
zájuk fordulóknak többek kö-

Senkóné Balogh Kata-
lin Cser Mónika

zött a ház körüli munkáknál,
gyógyszervásárlásnál is segíte-
nek, illetve a szociális étkezte-
tés során házhoz viszik a napi
betevõt. A rászorultság nem
korfüggõ, így aki egy váratlan
betegség, netán baleset miatt
szorul ellátásra, nyugodtan
kérheti a gondozók segítségét.

Pataki Balázs

Immár bizonyos, hogy õsztõl gimnáziumi osztály indul
. A szülõk és gyerekek körében nagy szám-

ban kedvezõ fogadtatásra talált a középfokú oktatás beindí-
tása a város kezében levõ, újjászervezett iskolában.

polgármester tájékoztatása szerint megérkeztek az
eredmények a

jelentkezõkkel kapcsolatban:
– Örömmel vettük, hogy elsõ körben több, mint húsz gyer-

mek jelentkezett a zalaszentgróti középiskolába, így õsztõl a
kilencedik évfolyamot el fogja indítani Zalaszentgrót. Várjuk a
térségben élõ további gyerekeket is, gondolják át és jelent-
kezzenek ebbe a modern, jól felújított iskolába! Az intéz-
ményünkben, ebben a nyugodt hangulatú kisvárosban, kis
létszámú osztályban, biztonságban tudhatják a szülõk a gyer-
mekeiket. Az induló osztályban emelt óraszámban tanulhat-
nak a gyerekek idegen nyelvet és informatikát, amelyeknek jó
hasznát veszik a tanulók a késõbbiekben.

Zalaszentgróton

Baracskai
József

Deák Ferenc Többcélú Térségi Közoktatási
Központba

- farsang -

Indul a kilencedik osztály

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452

Megkezdõdött az erdõtelepítés...
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Idén április 14-én érkezett meg az elsõ
Lufthansa charterjárat a

, . A repülõgép uta-
sait, a sajtó meghívott képviselõit, vala-
mint a meghívott vendégeket a repülõgép
érkezésével ünnepélyesen is megnyitott
repülõtéren , Hévíz polgár-
mestere, majd , a Mutsch

Hévíz-Balaton
Airportra Sármellékre

Papp Gábor
Joseph Mutsch

Reptéri szezonnyitó

Az Új Széchenyi Terv pályázati
forrásaiból valósulhat meg két Zala
megyei településen is zöldterületi fej-
lesztés a közeljövõben.

A nyertes pályázatokat
, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke

mutatta be a közelmúltban tartott saj-
tótájékoztatón , ahol
például a Nyugat-dunántúli Operatív
Program 25 millió forintos támogatá-
sával, közel 3 millió forintos önrésszel
modernkori amfiteátrumot építenek,
illatos fûszerkertet alakítanak ki, faso-
rokból pedig zöld folyosót létesítenek.

Manninger Jenõ, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke a nyertes pályázatot be-
mutató sajtótájékoztatón elmondta:
példaértékû programot indítottak a te-
lepülésen, hasonló módon a

is, hiszen a projektek a zöld
gondolkodást, a természetmegõrzést,
az egészségtudatos életmód népszerû-
sítését szolgálják, az ennek során gyûjt-
hetõ tapasztalatokat késõbb a megyei
fejlesztési tervbe is beépíthetik.

Manninger
Jenõ

Cserszegtomajon

zalaka-
rosiak

A zöld gondolkodás jegyében

Elkezdte tárgyalni a parlament a já-
rásokról szóló törvénytervezetet.

, a
elnöke, országgyûlési képviselõ el-
mondta: és
válhat járásközponttá körzetünkben;
ezzel párhuzamosan mintegy 300 he-
lyen lesz kormányablak az országban,
köztük is.

A járásközpontok és kormányabla-
kok feladatainak alakulására a törvény
elfogadását követõen térünk vissza.

Man-
ninger Jenõ Zala Megyei Közgyûlés

Zalaszentgrót Keszthely

Hévízen

Tárgyalnak a járásokról

Ungarn Reisen Kft. ügyvezetõje kö-
szöntötte.

– Március 21-én jegyezték be a száz
százalékban önkormányzati tulajdonú Hé-
víz-Balaton Airport Kft.-t, melynek célja és
feladata a repülõtér zökkenõmentes mû-
ködtetése. A repülõtér nemzeti vagyon, a
sármelléki és zalavári önkormányzat tu-
lajdona, mûködtetését azonban a turisz-
tikai érdekeket szem elõtt tartva a hévízi
önkormányzat felvállalta. A komoly dön-
tést számos szakmai egyeztetés, szak-
emberek véleményének kikérése, illetve a
döntéshozókkal történt egyeztetések sora
elõzte meg – mondta Papp Gábor.

A jelentõségteljes lépésnek köszönhe-
tõen Magyarország jelenleg három rep-
térrel rendelkezik, Kelet-Magyarországon
a debreceni, hazánk szívében a budapesti
mellett immár a nyugat-magyarországi ré-
gió is tud járatokat fogadni. A reptér mû-
ködtetésében az állam, az érintett önkor-
mányzatok és egyéb vállalkozások eddig

példa nélküli összefogására is számít az
üzemeltetõ cég.

– A jelenlegi gazdasági helyzetben a
turizmus képes komoly és gyors eredmé-
nyeket produkálni. E húzóágazat megfe-
lelõ mûködtetésének alapvetõ feltétele új
piacok nyitása, illetve a megváltozott köz-
lekedési szokásokhoz – autóutak helyett
légi út – való rugalmas alkalmazkodás. Eh-
hez elengedhetetlen a reptér további mû-
ködtetése – mutatott rá a polgármester,
hozzátéve: a turizmus kiszolgálása mel-
lett cargo járatok indítását is fontosnak
tartják.

A járatok idén november 10-ig hetente
közlekednek

, és . Ebben a
repülési szezonban a Mutsch Ungarn
Reisen Kft. szervezésében összesen 120
Lufthansa chartergép érkezik Sármellékre
a négy német nagyvárosból. A 86 szemé-
lyes chartergépekkel érkezõ vendégek
száma akár a 10.000 fõt is elérheti.

Frankfurtból, Düsseldorf-
ból Hamburgból Berlinbõl

Papp Gábor: – Elengedhetetlen a reptér
további mûködtetése.
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„Utoljára 40 éve miséztem
ebben a templomban. Akkor
még Klempa püspök úr káp-
lánja voltam” ezekkel a szavak-
kal kezdte március 25-én
szentbeszédét
fõesperes, zalaszentgróti plé-
bános. Õ volt ugyanis a
templombúcsú ünnepén, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszonykor a
szentmise fõ szónoka. Az ün-
nepi szentmisét a
érkezett premontrei atyák je-

Bizderi János

Türjén

Csornáról

Klempa püspök és Gyümölcsoltó Boldogasszony
lenlétében mutatta be, akik-
nek közösségéhez tartozik

atya, a jelenlegi türjei plé-
bános.

A fõesperes úr, mint azt a
szentmise elején elmondta,
több szálon is kötõdik a pre-
montreiekhez. Elsõ kápláni ál-
lomáshelyén, Zalaszentgróton,

premontrei
szerzetes, késõbbi veszprémi
püspök volt a plébános, akivel
haláláig jó barátságban volt,

Dá-

vid

Klempa Károly

szinte titkáraként mûködött.
Ennek okán számos premon-
treivel is megismerkedett, akik
az 1950. évi feloszlatás után
nem élhettek szerzetesként.
Ezért vagy civil állást vállaltak,
vagy az egyházmegyében kap-
tak lehetõséget a világi papi
szolgálatra, mint ahogyan
Klempa püspök is.

János atya pedig immár
negyvenedik éve szolgálja sze-
retettel és örömmel a zala-
szentgrótiakat, premontrei

elõdje szellemiségében. A
szentmisében is erre az elkö-
telezettségre, katolikus életfor-
mára és a Szûzanya tiszteletére
buzdította a templomot meg-
töltõ, búcsúra érkezõ híveket.

A szentmise után a türjei
kultúrházban került sor az im-
már szokássá vált fogadásra. A
rendezvény együttlétre is lehe-
tõséget teremtett a közös
szentmise megünneplése után.

Feljegyezte: egy premont-

rei szerzetes

A rendezvény együttlétre is lehetõséget teremtett.

Április 14-én délután fél 5-
kor kezdõdött a

földszinti elõcsarno-
kában az a jótékonysági hang-
verseny, amelynek kiemelt in-
dítéka a

anyagi és
erkölcsi támogatása volt. A ne-
mes cél érdekében második al-
kalommal került sor a növen-
dék-hangverseny megrende-
zésére.

A mintegy 100 fõs hallga-
tóság elõtt a zeneiskola helyi
nebulói léptek fel önállóan,
vagy tanári gitár- és zongora-
kísérettel. Hallhattunk több fu-
rulyaszólót, ügyes szaxofon-
játékot, rézfúvós muzsikát, te-
hetséges zongoristákat és he-
gedûszót. Az óvódások a közös
éneklésbõl adtak ízelítõt.

Az utóbbi évek tartós ten-
denciája szerint növekvõ Tür-
jén a zenei oktatás iránti igény
és a tanulási kedv. A zeneiskola

türjei Szent

László Alapfokú Oktatási In-

tézmény

zalaszentgróti Erkel

Ferenc Zeneiskola

Jótékonysági hangverseny Türjén

tanulóinak negyedét ma már a
türjei kihelyezett tagozat adja.

Egyre nagyobb az igény a zenei oktatás iránt Türjén.

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.

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Szentgrót és VidékeSokféle hangszert megszólal-
tattak.
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A tehetséggon-
dozás az általános
iskolák többségé-
ben úgy zajlik,
hogy különbözõ
tantárgyi versenyek-
re küldik a gyereke-
ket, melyek eredmé-
nyeire a középis-
kolai felvételi rend-
szer is alapoz. A
tehetséggondozás
nak van egy másik
formája: a komplex
tanulmányi verse-
nyek, amiknek gim-
náziumi és egyete-
mi szinten is van
folytatása. Az egye-
temeken például a
diákok egyes tudo-
mányterületeken
végzett minõsítés
eléréséért végez-
nek tudományos
diákköri munkát.
Gimnáziumi szin-

Újszerû tehetségformálás a zalabéri iskolában
A diákok kedvelt témáikat dolgozzák fel

ten a Zalában sajnos még ke-
vésbé ismert TUDOK (Tudo-
mányos Diákkörök Országos
Konferenciája) jelenik meg,
melynél a diákok az általuk to-
vábbtanulás szempontjából ér-
dekelt területen olvasnak, ku-
takodnak, tájékozódnak. A

sem a klasz-
szikus formát követik, hanem
nekiláttak a tehetséggondozás,
tudományos diákköri munka
általános iskolai formájának ki-
dolgozásához, így született meg a
Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája (KGYTK).

iskolaigazgató büsz-
kén mesélte munkájuk ered-
ményeit:

– Április 13-án a Budapes-
ten rendezett gimnáziumi TU-
DOK-on volt nyolcadikos ta-
nulónk, itteni témájával kapott
meghívást az idei konferen-
ciára. A korábbi diákjaink egyi-

za-

labéri iskolában

Kiss

Albert

ke pedig a tavalyi egyetemi
TUDOK-on a mikrobiológiai
szekcióban elsõ helyezést ért
el. Nálunk épp most kaptak a
KGYTK április 26-án ren-
dezendõ regionális fordulójára
meghívást a gyerekeink, ame-
lyet további hét intézmény di-
ákjainak részvételével isko-
lánkban tartunk. A negyedike-
seink témái között szerepel a
magyar címer megismertetése,
a lovak kommunikációja vagy
a palackorrú delfin és a del-
finterápia – tájékoztatott az in-
tézményvezetõ.

Zalabérben a komplex te-
hetséggondozás mellett tették
le voksukat, vagyis, ha a gye-
reket valamilyen téma érdekel,
annak utánajár az interneten
és a könyvtárban, elolvassa, fel-
dolgozza, megérti. Eközben
megtanulja a digitális írást, ol-
vasást, elsajátítja a hatékony in-

formációkeresést, amely a 21.
század emberének lehetõsége.
Az olvasottakat a gyerekek
elektronikus formában rögzí-
tik, rendszerezik, és megtanul-
ják, hogyan hivatkozzanak a má-
sik gondolataira. Az írásos pá-
lyamunkákat bemutató formá-
jában rögzítik, elõadják kisebb
közösségben, majd egy-egy be-
advány a szakértõ zsûri elbírá-
lása után kaphat lehetõséget,
hogy nagyobb közönség elõtt
is megmérettessen. Idén általá-
nos iskolai szinten az ország öt
régiójában összesen több mint
150 pályamunka érkezett.

A zalabéri intézménybe je-
lenleg 105 diák jár, ezeknek fe-
le következõ iskolájában nagy
valószínûséggel a keresett szak-
mák egyikét szeretné kitanul-
ni, s nagyjából ötven tanuló
fogja a mûvészetek, a tudomá-
nyok vagy esetleg a sport terén
folytatott munkával megala-
pozni jövõjét.

„Összességében elmondha-
tom, hogy a jó értelemben vett
különbözõségünk megyei és
országos elismertséget ered-
ményez intézményünknek” –
foglalta össze Kiss Albert igaz-
gató a tavalyi tanévzáró kiad-
ványban. Iskolájukban a mûvé-
szetek terén a festészet, a gra-
fika és a néptánc mûködik,
melyekben a nemzetközitõl a
megyei elismerésig terjed az
elnyert díjazások skálája. Sport-
ban az iskola gyereklétszámá-
ból adódóan egyéni, illetve kis-
pályás csapatsportok jöhetnek
számításba, itt már a megyei
dobogó körüli helyezés is nagy
siker. Az iskolát eredmények

szempontjából a városi intéz-
ményekkel összehasonlítani ér-
telmetlen, viszont a vidéki in-
tézmények között elért ered-
mények elismerésre méltók.

– Nemrég jártak nálunk az
Oxfordi Egyetemrõl és mi is ta-
nulmányoztuk ott a tehetség-
gondozó munkát. Októberi
rendezvényünkön pedig Ame-
rikából fogadtunk érdeklõdõ-
ket. Az idei KGYTK témái kö-
zött olyanok is találhatók,
amik a következõ években or-
szághatárokon átívelõ együtt-
mûködést fognak eredmé-
nyezni. Gyerekeink meghívást
kaptak a floridai Sarasotába,
aminek nyár elején tehetünk
eleget. Náluk már elindult egy
program a 21. század osztály-
termeirõl, melyben a gyerekek
internet eléréssel, laptop segít-
ségével értekeznek globális
problémákról közös projektek-
ben, akár a Föld több pont-
járól. Egy ilyen osztálytermet
nálunk is berendeznénk. A mi
iskolánkban a tehetséggondo-
zásnak az a profilja, hogy úgy
foglalkozunk a tehetségígére-
tekkel, hogy ha a gyereket va-
lamely terület érdekel, akkor
minden segítséget megadunk
ahhoz, hogy abban kiemelke-
dõ lehessen. Fontos tudás a
tankönyv anyaga, viszont a
mindennapi létben nem csak
ez adja meg a jövõ társadal-
mának boldogulását. Egyaránt
fontosak: digitális írás-olvasás,
kommunikáció idegen nyel-
ven, probléma érzékenység, a
világot jobbá tenni akarás – vá-
zolta fel Kiss Albert.

Pataki Balázs

Kiss Albert igazgató, kezében a KGYTK
meghívóval.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk. Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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„Egyszer csak kivált egy fiú
a táncolók közül, hogy meg-
mutassa, ügyesebben rátermet-
tebben ropja, mint a társai. A
lánykák pedig pirulva igyekez-
tek, hogy õket válassza part-
nernek a büszke legényke. Ímí-
gyen alakulhatott ki a szóló-
tánc, a tehetség egyéni meg-
nyilvánulásának igénye.” E sza-
vakkal nyitotta meg

igazgató április 14-én, a
Zalaszentgróti VMK, Könyvtár
és Alapfokú Mûvészeti Okta-
tási Központ színháztermében
a Zala megye legügyesebb ifjú
néptáncosainak szervezett el-
sõ szólótánc versenyt. Zala-
szentgrót város nevében

alpolgármes-
ter üdvözölte a megjelentek.

A kiírás szerint korcsopor-
tonként bonyolították le a mû-
vészeti vetélkedõt, ami annyit
jelent, hogy az elsõ osztályos
kisgyermek korúaktól kezdõ-
dõen, felmenõ rendszerben
egészen a középiskolás ver-
senyzõkig léphettek színpadra
a résztvevõk. A táncosok 2
percben mutathatták be tudá-
sukat, egyes, vagy páros szóló-
táncban.

A délután 1-kor kezdett ve-
télkedésre az elõzetesen terve-
zett kétszerese, vagy 130 fiatal
tehetség nevezett, több, mint

Varga Ist-
ván

Schvarcz Csaba

Néptáncvarázs Szentgróton
80 produkcióval. Nagy volt az
érdeklõdés is, a színházterem
jócskán megtelt nézõkkel és
hozzátartozókkal.

A közönség és a szakmai
zsûri igen magas színvonalú
bemutatót láthatott – szinte fu-
tószalagon. Sok-sok bájos, ked-
ves megnyilvánulás mellett bíz-
tatóan rajzolódott ki a hazai
néptánc jövõje. Az elsõ és má-
sodik korosztály (általános isko-
la alsó tagozatos) versenyzõi
ugyanolyan ígéretes teljesítményt
és magas fokú mûvészi kész-
séget mutattak, mint a kiforrot-
tabb, felnõttesebb, felsõbb kor-
csoportba tartozó társaik.

Feltûnõ volt az is, hogy itt
milyen sok tehetséges legény-
ke szerepelt, miközben a fõvá-
rosi és nagyvárosi néptánc cso-
portok elnõiesednek. Örven-
detes, hogy a Zala megyei nép-
tánc mozgalom ilyen ígéretes
utánpótlásra támaszkodhat. El-
ismerésre méltóak az elkötele-
zett néptánc pedagógusok, az
anyagi áldozatokat is vállaló
szülõk, s legfõképp a szorgal-
mas és jó adottsággal megál-
dott ifjú táncosok.

Külön kell szólni a fiatalok
bemutatkozását igazi mûvészi
szerénységgel, de magas szín-
vonalon kísérõ

és . A klasszi-
Németh Dénes-

rõl zenekaráról

kus felállású, prímás hegedûs-
bõl, brácsásból, bõgõsbõl és
cimbalmosból álló együttes
igazi hangulatteremtõ muzsi-
kálással, együttmûködõen segí-
tette a táncosokat, ugyanakkor
autentikus megszólalásával,
játékmódjával szórakoztatta is
a közönséget. A muzsikusok
legalább egy lakodalomra valót
teljesítettek a kb. 7-8 órás, per-
gõ ritmusú verseny alatt.

– A gyerekek nagyon jól
kommunikáltak a zenekarral, a
kívülállóknak szinte észrevét-
len jelezték, milyen ritmust kí-
vánnak. Csupán délelõtt tud-
tak néhány órát együtt gyako-
rolni a zenészekkel – mondta

néptánc pedagó-
gus, a helyi néptánc tanszak
vezetõje, aki fáradhatatlanul,
gördülékenyen vezényelte le a
maratoni programot.

Kiss Norbert

Sípos Ferenc

Gerlecz László
Némethné Delbó Krisztina

Sármellék

Mármarosi Má-
ria Gellért
Erzsébet

(V.B.)

néptánc peda-
gógus, az Örökség Gyermek
Népmûvészeti Egyesület
Nyugat-dunántúli Régió elnö-
ke, valamint és

néptánc pedagógusok alkották
a zsûrit. Feladatuk volt, hogy
eldöntsék, kik érdemeljék ki a
lányoknak szóló „gyöngyös
necces”, valamint a fiúknak já-
ró „pörge kalapos” táncos cí-
mét. Az elnevezésnek megfele-
lõ díjakat, a kicsinyített kalap-
kákat és az egyedi díszítésû,
gyöngyös necceket a rendez-
vény ügyes kezû szervezõi ké-
szítették. Mindegyik jutalom-
tárgy – stílusosan – a közeli

jellegzetes viseletét
idézte. A különdíjjal jutalma-
zott táncosok

szalmafonatait és
kerámiáit vehették át.

Végül is mintegy 50 tehetséges
fiatal érdemelte ki az elis-
merést.

Az egész napos rendezvény
magas színvonalát, az egymást
követõ, tehetségesnél tehetsé-
gesebb fiatal táncosokat látva
megkerülhetetlen a kérdés,
hogy miért nem látjuk például
a falunapok rendezvényein fel-
lépni ezeket az elkötelezett
fiatalokat, akik a „tiszta for-
rásból” merített kultúrát vihet-
nék vissza az emberekhez.

Tiszta forrásból merített kultúrát közvetítenek ezek a fiatalok.

A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan között adhatók be a mezõgaz-

dasági termelõket érintõ elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok –

– a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:

2012. április 2. és május 15.
területalapú támogatások

idõpont egyeztetést
követõen

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek

telefonszámkörzeti iroda falugazdász

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00

Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00

Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00

Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00 Keresztes János 06/30/356-2147

Deákné Vas Szilvia

Kötél Lajosné

Szabó Gyula

Páternoszter Anna

Palkóné Hosszú Katalin

Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula

Balogh István

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

Szabó Lilla

Pusztainé Fodor Ágnes

Nagy Ferenc

Ujj Aurél

06/70/436-5315

06/70/436-5317

06/30/434-6837

06/70/417-4343

06/30/663-5420

06/70/436-5322

06/30/434-6837

06/30/530-4746

06/30/335-4561

06/70/436-5354

06/70/436-5329

06/30/663-5419

06/30/480-2199

06/70/436-5273

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának

!
kötelezõ

közzététele kedvezményesen

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György
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Náczi Lajos

Türjén

Batykon

elsõ vállalkozá-
sát még 1983-ban alapította
otthonában, , ahol egy
idõ után szükségszerûvé vált a
bõvítés, telephelyváltás lehetõ-
sége. A 2000-es évek környé-
kén szerettek volna szintén
Türjén területet kapni, és az el-
képzeléseiket helyben megva-
lósítani, azonban az akkori fa-
luvezetés ebben nem volt part-
ner. Ellenben min-
den támogatást megkaptak,
így már 9 éve a szomszédos te-
lepülés egykori tsz-telepének
helyén található meg a faipari
üzemük. Vállalkozásuk kezdet-
ben egyedi bútorok gyártásá-
val foglalkozott, melyekre az
ország minden részébõl volt
megrendelésük, aztán jött a
nagy áttörés:

– Az egész történet, úgy
kezdõdött, hogy kint dolgoz-
tam Ausztriában két évet, ahol
a bútorgyártásnál sokat hasz-
náltunk lamellot (bútordara-
bok összekötését, ragasztását
segítõ falemezdarab – a
szerk.). Hazajöttem, és szeret-
tem volna a kint tanultakat
hasznosítani, de a környéken
nem tudtunk elérhetõ áron la-
mellot venni. Ekkor gondol-
koztam rajta, hogy talán meg-
csinálhatnám én is, így lett a la-
mella. Esztergagép, síkköszö-
rû, marógép, gyalugép… –
sorolja az üzemben található
munkaeszközöket. – Nem volt
egyszerû elindulni, hiszen a
gyártási folyamatokat mi sem

A „halacska” hozta meg az áttörést
A magyar mellett külföldi piacra is termelnek

nézhettük meg, és ezért hoz-
zánk se jöhet be bárki „néze-
lõdni”, így védjük a saját fej-
lesztésünket – árulta el Náczi
Lajos és felesége.

A technológia tervezésekor
az egyes gépek több tízmilliós
tételeket jelentettek volna, így
adta magát a kérdés, hogy
szükség volt-e a vállalkozás fel-
építéséhez pályázatra, hitelfor-
rásra, amire egyértelmû nem
volt a válasz. Mindig csak olyan
vásárlásba vágtak bele, amirõl
tudták, hogy ki tudják fizetni.
A mára teljesen automatizált
rendszert lépésrõl lépésre épí-
tették fel, s ha volt is pénzük
egy-egy új technológia beveze-
tésére, azt inkább lízinges
úton finanszírozták. Náczi La-
jos hajdanán a zalaszentgróti
faipari szövetkezetnél szerszám-
élezõként dolgozott, ahol több
szakma csínját-bínját kitanulta,
így a gépeket saját maga ter-
vezte, fejlesztette, így hiba ese-
tén sem kell szerelõt hívniuk.
Az üzemben minden gépbõl ket-
tõ van, így ha egy elromlik, ak-
kor sem áll meg a termelés, mi-
vel vagy kicserélik másik ugyan-
olyan gépre, vagy fél órán belül
maga a vezetõ javítja meg.

A „halacskaként” is becé-
zett lamella gyártása már több
mint 15 éve folyik náluk, ami
mellett bútorfogantyúkat is
gyártanak, s bérfûrészelést is
vállalnak. A munkából a család
minden tagja kiveszi a részét,
és az utóbbi tíz évben a dol-

gozók létszáma mindig 10 fõ
körül volt, akiknek felét Batyk-
ról foglalkoztatják.

– A jelenlegi gazdasági
helyzet egyre rosszabb, de sze-
retnénk megtartani a vevõket,

így az árakat alig emeltük. Min-
den változásra fel vagyunk ké-
szülve, és igyekszünk talpon
maradni. A jövõre vonatkozó-
an megterveztettünk egy új
csarnokot, de egyelõre nem
építjük fel, mert ebben a gaz-
dasági helyzetben nem tudni,
hogy fog változni a kereslet, a
piac. A gyártáshoz szükséges
fát évek óta a Bakonyból vesz-
szük. Árut többek között
Olaszországba, Lengyelország-
ba, Romániába, Svédországba
és Csehországba szállítunk, itt-
hon pedig több neves cég, és
természetesen az asztalos szak-
emberek is rendszeresen tõ-
lünk vásárolnak – vázolta fel
Náczi Lajos.

Pataki Balázs

Náczi Lajos családja korszerû üzemben gyártja a lamellát és a fogantyúkat, melyek minõségére
gondosan ügyelnek.

Hozzávalók:

Elkészítés

4 szelet puly-
kamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsem-
lemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tv-
paprika, 1 szelet császárszalon-
na, 1 csokor petrezselyem.

: A húst kiklop-
foljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császár-
szalonnát a hagymával meg-
pirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az át-
tört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

tén apróra vágott petrezse-
lyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyom-
juk, és a szokásos módon pa-
nírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.

Burgonyapürével vagy pá-
rolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
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

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Gombás töltött
pulykamell bundában

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

30/378-4465.
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A
április 20-án rendezett borver-
senyére 156 minta (35 vörös-,
7 rozé-, 114 fehérbor) érke-
zett. A zsûri 46 arany, 66
ezüst és 37 bronzminõsítést
adott ki, 6 minta oklevél
díjazásban részesült, egyet

Zalai Borút Egyesület

Borverseny Szentgróton

viszont kizártak a verseny-
zésbõl.

A nagy arany minõsítést a
vörösboroknál a

cabernet franc 2009-es év-
járatú mintája, a fehérboroknál

(Tótszentmárton)
chardonnay 2011-es nedûje kapta.

Cezar Winery
Kft.

Trojkó Attila

Április 20-án reggel apró
sportcipõkben, csöpp hátizsá-
kokkal felszerelkezve sorako-
zott 120 óvodás a

udvarán, hogy
részt vegyenek a második al-
kalommal rendezett Oviolim-
pián. Az elnevezés bizonyosan
a jó hangzásért születhetett,
viszont a kicsik éppoly komo-
lyan vették feladatukat, mint
az igazi olimpikonok.

Az intézményegység veze-
tõje, óvónõ fo-
gadta a fõként nagycsoportos
versenyzõket. pol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket, felidézve az olim-
piák történetét, hallgatósága
korához igazítva mondaniva-
lóját. ,

sümegcsehi
Fazekas József Általános Is-
kola és Óvoda

Pap Jánosné

Farkas Zsolt

Szabóné Nagy Erzsébet

Oviolimpia Sümegcsehin

az iskola igazgatója is üdvözöl-
te a fiatal vendégeket és kísé-
rõiket, jó szereplést kívánva a
szellemi és fizikai vetélkedõhöz.

Az elõzményeket és moz-
gatóikat az óvoda vezetõje
mondta el:

– Tavaly Sümegprága ren-
dezte az elsõ Oviolimpiát,
hogy megismerjük egymás óvo-
dáit, településeit. Mivel ott a
mi gyerekeink bizonyultak a
legügyesebbeknek, most miénk
lett a rendezés lehetõsége. Sü-
megprágán még mint egyetlen
zalai óvoda voltunk jelen, mi a
veszprémiek mellé már több
Zala megyei intézményt is meg-
hívtunk.

13 óvodából (Ukk, Gógán-
fa, Zalaerdõd, Sümeg, Csab-
rendek, Zalaszántó, Sümegprá-

ga, Zalaszentgrót, Türje, Zala-
csány, Óhíd, Kehida és a ha-
zaiak, Sümegcsehi) 20 csapat
érkezett. A festõi, tiszta ter-
mészeti környezetben a falut
körbe járva kb. 3 kilométeres
pályán 10 állomáson mérhet-
ték össze tudásukat a kicsik.

– A feladatokat a helyi ne-
velési programunkhoz kapcso-
lódva választottuk ki, azaz a
néphagyomány õrzés, a kör-
nyezetvédelem és az egészsé-
ges életmód témakörökbõl.
Kollégáink, az iskola pedagó-
gusai, a hetedik, nyolcadik osz-
tályosok, a polgárõrök és a
helyiek önkéntes munkájukkal
segítették az elõkészületeket
és a verseny lebonyolítását –
fûzte hozzá az óvoda vezetõje.

A vendégek „jó idõt hoztak
magukkal”, tavaszi napfény-
ben, üde zöld „díszletek” kö-
zött szedték a lábukat, vagy
törték kobakjukat az ovisok.
Az iskola szabadtéri tanter-
mében természetes anyagok
felismerésével kezdõdött a ver-
seny, a kö-
zül remekelt. A kultúr-
házban népvi-
seletben fogadta a hat tagú
csapatokat, ahol húsvéthoz,
esküvõhöz, szürethez, lucázás-
hoz kapcsolódó tárgyakból
kellett kitalálniuk, milyen ha-
gyományt idéznek. „Feri bácsi”
villámjelenet rendezésével, mon-
dókákkal is segített.

A falu szélsõ házai melletti
réten tanítónõ
várta a versenyzõket két nagy-
lányával. Nála többek között
élõ virágok felismerésével sze-
rezhettek pontokat. Az

itt tétováztak egy

„Csányi Csiperkék”
Imrus

Novák Ferenc

Gergely Irénke

„Ukki
Pillangók”

kicsit, de ha a csatakiáltásokat
külön díjazzák, nekik jutott
volna a pálma.

A vándorserleget és a gyõz-
tesnek járó tortát végül a

nyerték, amit
jiu jitsu világ-

bajnok – civilben az egyik apu-
ka – adott át. Szintén tortával
díjazták és

helyezett csapa-
tát, akik között pontegyen-
lõség miatt kötélhúzás döntöt-
te el a sorrendet. A gyerekeket
és kísérõiket szendvicsekkel,
teával, üdítõkkel vendégelték
meg a házigazdák.

– Támogatóink, az önkor-
mányzat, a Titánok Ifjúsági
Egyesülete, a sümegi Francia
pékség, a helyi polgárõrség, és
vezetõjük Kulcsár Attila segít-
sége nélkül nem tudtuk volna
megszervezni ezt a kellemes és
hasznos eseményt – foglalta
össze az oviolimpia befejezté-
vel Pap Jánosné. Amellett, hogy
láthatóan jól érezték magukat
a gyerekek, a kolléganõktõl is
csak pozitív véleményt hallot-
tam. Sok szép helyet, érdekes,
hagyományos szakmákat mû-
velõ embereket ismerünk így
meg egymás településein, aho-
va késõbb kirándulások alkal-
mával is elvihetjük óvodásain-
kat. A gyõztes sümegiek már el
is vállalták a következõ évi
verseny megszervezését, ami-
nek elõre örülünk.

Az eseményt az iskola kony-
hájának egyik dolgozója,

babagyûjteményének
kiállítása színesítette, amit a
verseny végén csodálhattak meg
a gyerekek.

„Sü-
megi Katicák”
Molnár Gábor

Zalaszántó 2. Sü-
megprága 3.

Erzse
Istvánné

(Bruckner)

Sümegcsehi jó házigazdája volt az Oviolimpiának.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Volt dolga a zsûrinek.

Fotó: Kovács György

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675

Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2. Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32. Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990

Elérhetõségeink:

személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,

lassú jármû és pótkocsija

MINDEN TÍPUSÚ

GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
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Fel kell élénkíteni a közéle-
tet, mûködésbe kell hozni a
faluházat, élettel megtölteni az
újrainduló óvodát, utakat javí-
tani, érvényt szerezni az állat-
tartási rendeletnek, megtartani
a lakosságot, helyzetbe hozni a
vállalkozókat… – ezek a felada-
tok és még hosszan sorolhat-
nánk, mi minden vár a hamaro-
san megválasztandó képviselõ-
testületre . A
legfontosabb azonban – ahogy
az a helybeliekkel folytatott be-
szélgetéseink során újra és újra
elõkerül – az, hogy a leendõ
polgármester és a testület ké-
pes legyen a párbeszédre, az
elõrevivõ okos vitatkozásra és a
megfontolt, közös döntésekre.
A település önkormányzatának
apparátusával és a körjegyzõ
személyével kapcsolatban ha-
sonló igények hangzanak el, de
szögezzük, le, hogy õk a testü-
leti döntések végrehajtói. Tehát
mindenképpen a leendõ tes-
tület összetétele lesz meghatá-
rozó minden tekintetben. Ezt a
jelek szerint felmérték a falu
lakói és ennek megfelelõen je-
lentõs részvételi arány várható
az idõközi választáson. Ottjár-
tunkkor sokakkal beszélget-
tünk. A halott véleményekbõl
igyekszünk objektív képet ösz-
szeállítani. Akadt, aki a lekö-
szönt testületet vagy épp pol-
gármestert vette védelmébe,
akadt, aki sajnálkozott a történ-
tek miatt, másvalaki az „egész
rendszert” lecserélné egy új,
jobban mûködõre. Egy valami-
ben közös minden megkérde-
zett véleménye. Mindenkit ak-
tívan foglalkoztat a falu jövõje.

Folyik a küzdelem, bár töb-
bek szerint nem mindenki
egyenes eszközökkel küzd. A
kezünkbe került például egy
aláírás nélküli szórólap, amely a

Zalaszentlászlón

Idõközi választás elõtt Zalaszentlászlón
Együttmûködõ önkormányzatra és képviselõ-testületre van szükség!

helybeli jelöltek mellett tör
lándzsát, azzal, hogy „messzirõl
jött ember azt mond, amit
akar”. Többek szerint viszont
ez a megfogalmazás sérti azo-
kat, akik beköltözõként sokat
tettek a település érdekében.
De ahogy mondják a kérdés
úgyis a szavazófülkében dõl el.

– Szüksége van már ennek a
falunak egy olyan polgármes-
terre, aki egységet teremt a fa-
luban, mert sajnos egyelõre
van egy kis széthúzás. Egy ka-
rakteres irányítóra, vezéregyé-
niségre van szükség, aki az em-
berekkel is tud bánni és képes
közösségben dolgozni, nem a
saját feje után megy! Meg kell
hallgatni az emberek és fõleg a
megválasztott testület vélemé-
nyét egy-egy döntés elõkészíté-
sekor. A körjegyzõséggel, a hi-
vatali dolgozókkal is együtt kell
dolgoznia egy polgármester-
nek! Van itt tennivaló bõven.
Az iskola megszûnik, mert ke-
vés az iskoláskorú gyerek, de
remélem az óvoda újraindítása
sikerül. Legyen az új faluvezetõ
lokálpatrióta, aki ismeri az em-
bereket, legyen kötõdése a fa-
luhoz és aki be tudja vonni a
képviselõket a munkába! Más-
részt pedig olyan testület kell,
amelynek a tagjai aktívak, tevé-
kenyek és közösen akarnak cse-
lekedni a faluért – fogalmazta
meg

– Például el kell dönteni,
hogy mi legyen a faluház sorsa,
mert egyelõre lóg a levegõben.
A rendezvények idejére nyit ki,
de nincs vezetõje, nincs üze-
meltetõje. Pedig egy ekkora fa-
luban szükség lenne egy mû-
ködõ közösségi intézményre.
Ki kell találni, hogy mit lehet
vele kezdeni! Az elsõ döntések

Bohár Istvánné.
– Milyen konkrét tenniva-

lók várnak az új testületre?

közt kell szerepelni e kérdés meg-
oldásának! – mondta Bohárné.

Ezt a kérdést többen is fel-
vetették, valóban szembe kell
néznie vele a testületnek: a

tervei alapján,
közvetlenül a rendszerváltás
után készült faluház messze
földön ismert volt az elsõ évek-
ben, aztán sokat veszített az
imázsából, talán épp a mûköd-
tetési hiányosságok miatt. Az
üzemeltetésére tett próbálkozá-
sok nem jártak sikerrel, eddig
nem akadt rá vállalkozó. Az új-
rainduló közösségi élet bizo-
nyosan felpezsdíti az életet a
faluban – többek elhangzott
mondandójából is tükrözõdik
ez a jogos várakozás.

úgy véli, hogy jobb lett volna,
ha sikerül elkerülni a testület
önfeloszlatását, hiszen sok pén-
zébe kerül a falunak. De ha már
így alakult, felelõsséggel meg
kell választani az új testületet.

– Az nem a mi dolgunk,
hogy bárki fölött pálcát tör-
jünk, meglehet, történtek olyan
dolgok is, amelyeket ki kell
küszöbölni a jövõben! – mond-
ta. – De el kell ismerni, hogy
voltak jó döntések az elmúlt
idõszakban is, például a Zala-
szentlászlóért Klub megalakítá-
sa. Ezen belül mûködik az ének-
kar, amelynek többekkel együtt
magam is lelkes tagja vagyok.
Jó lenne, ha ezekhez a közössé-
gekhez minél többen csatlakoz-
nának. Nagyon drukkolok, hogy
az óvoda sikeresen mûködjön
és a kisgyermekes szülõk élje-
nek ezzel a helybeli lehetõség-
gel! Öt vagy hat évig szünetelt a
mûködése, most a testület dön-
tése szerint augusztusban újra
fog indulni. Az én véleményem
szerint is alapvetõ fontosságú,
hogy a leendõ polgármester
együttmûködjön a leendõ tes-
tülettel!

könyvelõ
vállalkozást mûködtet a

falurészben. Álláspontja
szerint a vállalkozók számára is
megfelelõ teret kell biztosítani.

– Olyan polgármesterre van
szükség, akinek vannak jó el-
képzelései és aki tettre készen
képes elõrevinni a falut! A je-

Makovecz Imre

Bodorné Kovács Aranka

Bernáth Istvánné
gyüle-

vészi

lentkezõk közt van is ilyen,
zalaszentlászlói születésû, aki-
nek igyekszünk is segíteni –
fogalmazza meg határozottan.
A testület még nem körvona-
lazódott, de nagyon bízom ben-
ne, hogy jó csapat fog felállni. A
rendszerváltás után sok min-
den elindult, aztán utána még
Tóth Imréné polgármestersége
alatt is lépegetett elõre a falu,
aztán lassan leálltak a dolgok,
bár el kell ismerni, hogy Nagy
Tibor idején is történtek fej-
lesztések, például a hegyi vil-
lanyvezeték kiépítése és utcák
aszfaltozása… Minden lehetõsé-
get ki kell használni a további
fejlõdés érdekében! Ami fon-
tos: békesség, munkahelyte-
remtés, lehetõség a helyi ter-
mékek termelésére, értékesíté-
sére, az intézmények energia-
felhasználásának csökkentése,
a közösségi élet felélesztése…
Emlékszem, az elsõ években
telt házas rendezvények von-
zották az embereket a falu-
házba! Ideje, hogy újraéledjen
ez a falu és ez nagyban múlik a
polgármesteren, a testületen és
fõként az eredményes együtt-
mûködésükön – fogalmazta meg
a könyvelõnõ.

A falubeliekkel elbeszélget-
ve kitûnik, sokan sajnálják,
hogy az a mozgalmas közösségi
élet, amely beindult a rendszer-
váltás utáni években, már a
múlté. Az emberekkel beszél-
getve kibomlik, hogy milyen
igényeket támasztanak a leen-
dõ polgármesterrel és testületi
tagokkal szemben. Eszerint nem
elég a jószándék, amely végülis
érzékelhetõ volt valamennyi
korábbi polgármester tevékeny-
ségén. Nem elég önmagában az
sem, ha valaki diplomás, mû-
velt ember. Az sem elég, ha
valaki fiatal, agilis, ha nincs ele-
gendõ élettapasztalata. Nehéz
kérdés elõtt áll tehát Zalaszent-
lászló. Hogy végül ki legyen a
polgármester, kik legyenek a
képviselõk? Döntsék el a zala-
szentlászlói polgárok a szavazó-
fülkében, minél nagyobb szám-
ban. Az idõközi polgármester- és
képviselõ-testületi választásra má-
jus 20-án, vasárnap kerül sor.

Farsang Lajos

Messze földön híres volt a Makovecz-faluház és a benne zajló
közösségi élet, amelyet ideje újraéleszteni.

Lapzártakor kaptuk meg körjegyzõtõl
az idõközi választáson induló polgármester-, illetve képviselõje-
löltek listáját.

Polgármester–jelöltek:

Képviselõjelöltek:

Deliné Ódor Mária

Feketéné Tarpál Ibolya, Tarbuza
Attila.

Andrási György, Bakos Péter, Balázs
László, dr. Belák Péter, Bohár István, Bõdör Géza József,
Harth Ferenc, Kotsy József Kálmán, Kovács Henrietta, dr.
Nagy Judit, Páll Vencel, Sági Erika.
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Tekenyén

Dézsenyi Melin-
da

Ilike néni, Gyöngyi, Vera,
Móni

húsvétváró kéz-
mûves foglalkozáson a prog-
ramot vezetõ

tanárnõ az aktív segítõkkel
–

– remek hangulatot va-
rázsoltak, a gyerekek élvezték
a csibe-festést, a tojásfestést és
a nyuszi-figura készítését…

A tavaszt a kinti területek
rendezésével, virágosításával vár-

Faluszépítés Tekenyén
ta a település lakossága. Nagyon
szép leandereket kaptak aján-
dékba , ame-
lyek az újonnan készített padok-
kal az kertjét
díszítik. A játszóteret sövénnyel
határolták le, a Jégveremnél a
szalonnasütõk is megújulnak.

Az elhanyagolt területek is
rendezetté válnak a szorgos
kezek által. Remek kerti sze-

Tóthné Marikától

Idõsek otthona

gélyek készültek, amelyekbe a
által felajánlott

virágok kerülnek. A
kapott sziklakerti

növények is jól átvészeltek a

Kissné Zsuzsa
Torda

Katalintól

telet és kellemes színfoltjai
lesznek a faluközpontnak. Az
elfagyott árvácskákat pedig

felajánlásával
sikeresen pótolták.
Marianna néni

A játszóteret sövénnyel határolták le.

A húsvétváró foglalkozásnak nagy sikere volt.

Új padok díszítik az Idõsek otthona kertjét.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Április 7-én Várpalota volt a
házigazdája az ESDU World
Tour kvalifikációs versenyé-
nek. A magas színvonalú prog-
ramon 700 versenyzõ 109 pro-
dukciót mutatott be. A

versenyzõi már negyedik
alkalommal vettek részt ezen a
minõsítési versenyen. Hip-hop
kategóriában szólóban, duó-
ban és csapatban öt produkci-
óval nevezett a klub. Az idén a
juniorok mellett a gyermek
csapat is képviseltette magát.
Az eredmények nagyon bizta-
tóak a jövõre nézve.

A verseny eredményei:
Felnõtt hip-hop szóló: I. he-

lyezés Csûri Dóra. Junior hip-
hop szóló: II. helyezés Korcs-
máros Anna. Junior hip-hop
duó: III. helyezés Major Evelin
– Molnár Diána. Gyermek hip-
hop csapat: II. helyezés. A ju-
nior csapat pontszerzõként
eredményesen szerepelt.

Csapatainkat nagy öröm ér-
te a verseny végén, amikor ki-
hirdették a kvalifikáció ered-
ményét. A gyermek csapat a

Kehidá-

mák

A Kehidámák a VB-re utaznak
„Vakáció”, a junior pedig a „Há-
zibuli” címû táncukkal kijutott
a május 16-20-ig tartó horvát-
országi táncvilágbajnokságra.

A gyermek csapat tagjai:

A junior csapat tagjai:

, Major Eve-
lin, Molnár Diána, Korcsmáros
Anna, .

A VB-re való kiutazás a szü-
lõk és a támogatók segítségével
valósulhat meg. Kérjük, hogy az
idén is támogassák a világbajnok-
ságon történõ versenyzésün-
ket! A felkészülést segíti, hogy
még májusig, a nagy megmé-
rettetésig három versenyen vesz-
nek részt a klub tagjai.

A koreográfiákat készítette
. Felkészítõ,

klubvezetõ .

Tarpál Adél, Fáner Csenge,

Csikós Fanni, Szép Zsófia,

Szép Szonja, Domján Domi-

nika, Kisvarga Barbara, Lá-

zár Tamás, Korcsmáros Sára,

Szabó Laura.

Bog-

nár Petra, Fekete Bernadett,

Gergely Ramóna, Kertész Vik-

tória, Kutasi Bence

Németh Anna

Kálmán Károly

Kaszás Ferencné

-cs-

Ismét bizonyítottak a Kehidámák versenyzõi.

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

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCA-
HOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA

DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái

LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago Maggiore-
Milánó-Vicenza-Padova ( )

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja ( )

HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország

BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
( )

SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa

PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése

SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete

PÜNKÖSD

félpanzió)

félpanzió

félpanzió

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

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Máj. 18-20. 32.500,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,-Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 21-31. 239.900,-Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,-Ft/fõ

Aug. 20-30. 209.900,-Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900,-Ft/fõ

H
ungarikum

H
ungarikum

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


