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Öt falu közös búcsúja
A Pakod és Zalabér között
húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol
a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék
öt településének hagyományos
hegyi búcsúját. Hajdanán a helyi szõlõsgazdák a misék utáni
jókedvû beszélgetések alkalmával, a Szeghy József vezette
Zalabéri Kulturális Egyesület
közremûködésével úgy döntöttek, hogy megújítják a régi kápolnai búcsút.
– Húsz évvel ezelõtt már
megérintett bennünket ez a
csodálatos Zala-kanyar, ahol a
folyó teljesen körbeveszi a
dombot. 2002-ben a kézmûvesekkel, a gazdákkal elhatároz-

tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel bõvítjük ki, ahol fakanállal jutalmaztuk a gyõzteseket. Ez egy megszentelt hely,
ahonnan mindig energiával
feltöltõdve térünk haza. Az
egyesülettel pályázati pénzbõl
zarándokpihenõt építettünk,
amire most turistaútvonal
épült – mesélte Szeghy József.
A június 9-i programra Pakod, Zalabér, Batyk, Dötk, Zalavég falvak már hetekkel elõre megkezdték a szervezést. A
lakosságot a rendezõ településekrõl kisbuszok is szállították
a hegyre.
– Az Antal-napi kápolnai
rendezvényt fõként az öt település borosgazdái tartják, mely-

A misét követõn a dalkörök adtak mûsort.
hez idõközben kulturális mûsor és bormustra is társult. Jó
körülnézni és látni olyan arcokat, akikkel a mindennapokban nem futunk össze, erre az

VISA Business kártya

Miért bajlódna készpénzzel?
Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!

alkalomra az elszármazottak is
hazatérnek. Az önkormányzatokkal közösen minden évben készülünk a rendezvényre,
(Folytatás a 3. oldalon)

Zalavölgyi Kultúrtivornya

Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.
A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,
amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,
és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.
Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.
Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.
A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ
chipmemória is biztosítja.
A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának
a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.
A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.
A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt
költségeket és díjakat számítja fel.
A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64.
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62.
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1.
8800 Nagykanizsa, Király út 39.
8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1.
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100.

Tel.: 92/511-004
Tel.: 83/510-556
Tel.: 83/560-115
Tel.: 93/326-588
Tel.: 92/351-676
Tel.: 1/343-0970
Tel.: 99/363-018

Ezúttal sem okozott csalódást.
Az idén is (június 17 - 24.
között) a mûvészetek legszélesebb skáláján megnyilvánuló
profik, és jó színvonalú amatõrök szolgáltattak nívós szórakozást a zalaszentgrótiaknak
és a városba látogatóknak. Új-

donság, hogy az elõadók között most már külföldieket, nevezetesen horvátországi elõadókat is köszönthettünk.
A 7. alkalommal meghirdetett Zalavölgyi Kultúrtivornya
(Folytatás a 3. oldalon)
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Traktormatuzsálemek

Fotó: Kovács György
A szentgróti „indiánok bölénytraktora”.
Csupán márciusban dõlt el,
hogy az idén is megrendezik
Csáfordon a „Veterán traktorok találkozóját”. Lántzky Imre, az összejövetel eszmei atyja,
fõ- és eddig egyszemélyes szervezõje úgy érezte, lassan meghaladja erejét a tervezettnél
jóval nagyobbra duzzadt rendezvény elõkészítése és kézben tartása.
– Szerencsére ezúttal a lányom jelentõs részt tudott vállalni a szervezésbõl, így mégis
sor kerülhetett a sokak által
várt öreg traktorok találkozójára. A regisztrált jármûvek száma (130) néhánnyal meghaladja a tavalyit, de az esõs idõ
miatt valószínûleg kevesebb
érdeklõdõre számíthatunk –
mondta kora délelõtt a szervezõ, s talán ez volt aznapi egyetlen tévedése.

Bár a szeszélyes idõ nem
kedvezett az összejövetelnek,
mégis sokezres tömeg gyûlt
össze, hogy megcsodálja a masinákat és élvezze a gazdagon
kínált szórakoztató mûsorokat.
Ezúttal is valódi népünnepély
kerekedett a csáfordi templom
melletti szabad területen. A korábbi évekhez hasonlóan közelrõl, s távolról jöttek az alkalomhoz illõen kiglancolt és
fellobogózott járgányok, valamint a büszke masiniszták és
családtagjaik. A legmesszebbrõl osztrák gazdák érkeztek.
„Ötven éves vagyok” hirdette magáról egy kicsinosított, jó
karban lévõ máig aktív Zetor
Babosdöbrétérõl.
– Még javában dolgozik,
szalagfûrészt mûködtet, pótkocsit húz az öreg traktor. A helyi domborzat miatt könnyû

elejével földmunkákra kevésbé
alkalmas – mutatta be „jószágát” gazdája, Kocsmár Zoltán.
Természetesen elmaradhatatlanok voltak az ügyes kezû
gépészek és lakatosok által, házilagosan barkácsolt „járómûvek”.
Némelyik gépezet rendeltetése rejtve maradt a laikus szemlélõ elõtt, de a hörgõ, szuszogó, vagy dübörgõ, olajszagú
masinák önjáró képessége már
okot adott a büszkélkedésre.
Ugyanakkor volt olyan oldtimer traktor is, amelynél a
gyári hitelesség megõrzése,
visszaállítása vezette a „reparátort”. Boros Sándor, aki Batykról érkezett egy „gyári újnak”
is beillõ 1950-es évjáratú Zetor
K-25-össel várta a nézelõdõket.
– Gyerekkori szerelmem
volt ez a traktor, amilyennel
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édesapám is dolgozott még az
Alföldön egy gazdaságban. Az
itt látható Zetor felújításával
egy hónapja végeztem. Kegyetlenül nézett ki amikor rátaláltam – tájékoztatott a traktor nyergében ülõ tulajdonos. A régi fényében tündöklõ 62 éves vontatót már nem
fogja munkára, bemutatókon
kiállításokon parádézhat a kíváncsiak gyûrûjében. Joggal
nyerte el a találkozó egyik
díját, a legöregebb traktorok
közötti legszebbnek járó oklevelet.
A másik díjazott szépség a
türjei Hujber László büszkesége volt, míg a legötletesebbnek járó elismerést egy szentgróti fiatalokból álló indián
csapat kapta, bölénynek öltöztetett járgányukért.

Hangsúly a foglalkoztatottságon
Az ígéretekhez híven a
Fidesz-KDNP csökkenti az országgyûlési képviselõk számát
a következõ választási ciklustól. A Parlament a párt javaslatára fogadta el többek között
a képviselõk számának csökkentését, a képviselõi összeférhetetlenséggel kapcsolatos javaslatokat és a választási körzetek átrajzolását.
A Zala megyei 3-as számú
választókerület is komoly változások elõtt áll: 2014-tõl ugyanis
a zalaszentgróti térség is ide
tartozik, így négy, jelentõs szereppel bíró város: Keszthely,
Hévíz, Zalakaros és Zalaszentgrót és azok vonzáskörzetében lévõ települések alkotják majd a választókörzetet.
– Pontosan 100 település
tartozik majd a 3. számú választókörzetbe 2014-tõl – jelezte Manninger Jenõ, a 3. számú
választókerület Fidesz-KDNP-s
elnöke, amikor a változásokról
kérdeztük. – A szentgróti térség természetesen nem ismeretlen számomra, hiszen a megyei közgyûlés elnökeként rengeteget járok ide, figyelemmel
követem a térség életét. Minden szentgróti elõtt ismert,
hogy legutóbb a középiskolával kapcsolatos polémiákkal
kellett itt megküzdenünk. Örülök, hogy a város megtarthatja
középiskoláját, s ebben számíthatott és a jövõben is számíthat
a kormányoldal támogatására,
s támogattuk a város járásszékhelyként való szerepét is.
Manninger Jenõ elmondta:
Zalaszentgrót a hátrányos helyzetû kistérségekhez tartozik, a
munkanélküliség a leendõ választási körzetnek e részén a
legnagyobb, így fel kell mérni,

Manninger Jenõ
hogy e térségben milyen munkahelyteremtési lehetõségek
vannak, s arra is készülni kell,
hogy a 2014-tõl kezdõdõ új
uniós pályázati ciklusban még
hatékonyabban használják ki a
lehetõségeket a körzet minden
térségében.
– Az új pályázatok esetében a hangsúly a foglalkoztatottságon kell, hogy legyen, az
eddigi látványos építkezések
után most a munkahelyteremtés és a fiatalok megtartása
kell legyen az elsõdleges szempont. Komoly figyelmet kell
szentelni a kistelepülések helyzetének javítására, támogatni
kéne a munkahelyre való beutazást, s kiegészítõként a falusi turizmus lehetõségeinek
bõvítését, szolgáltatásai minõségének javítását, s szorgalmazni kell a helyi termékek
értékesítési lehetõségeinek javítását. Utóbbi folyamat már
elindult, ám még sok a tennivaló, mert az egész értékesítési
láncot támogatni kell – hangsúlyozta Manninger Jenõ.
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Öt falu közös búcsúja
(Folytatás az 1. oldalról)
rendezzük, kaszáljuk a területeket és igyekszünk olyan környezetet biztosítani, ahol mindenki jól érzi magát – foglalta
össze Halek László, Pakod polgármestere.
A búcsúi program délután
kettõkor Kiss János plébános
által celebrált ünnepi szentmisével kezdõdött, a kulturális
mûsorban a pakodi Margaréta
Dalkör, a zalabéri Búzavirág
Dalkör, a Dobronoki Férfikórus és a megyeszékhelyi zeneiskola diákjainak fuvola
quartett csoportja szólalt meg.
Délután kihirdették a Zalabéri Templomért Magánalapítvány által szervezett, régi hagyományokra visszanyúló borverseny eredményeit is. Az
eredményhirdetés elõtti bírálat már a búcsú hetében lezajlott, melynek ezúttal egy vidám vacsora keretében a Szent
Antal Fogadó adott helyet.
Idén hegyközségi szinten is
jelentõs, 42 borminta érkezett,
melybõl 9 arany, 21 ezüst, 9
bronz minõsítést kapott
– A borverseny bírálata
rendkívül jó hangulatban zaj-

lott, s talán a gazdák is tanulnak majd a tanácsokból. Valamennyi borban nóta volt, hiszen éjfélig tartott az éneklés,
beszélgetés. Sokszor úgy érzem, hogy amikor azt mondjuk, megyünk a szõlõbe, többen lekicsinylõen tekintenek
ránk, hogy miért is csináljuk,
úgysem éri meg. Természetesen sosem ebbõl éltünk, de jó
kikapcsolódást nyújt, és jó lenne, ha minél többen térnének
vissza a természetbe, a mezõgazdaságba. Csodálatos itt lenni, és mindenkinek kívánom,
hogy lelje örömét a magyar
földben – jegyezte meg Szeghy
Józsefné szervezõ, a Zalabéri
Templomért Magánalapítvány
elnöke. A dalkörök mûsora
után az öt falu nevében Zsuppán József zalabéri polgármester köszöntötte a jelenlévõket:
– Tavaly a Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesülettel közös fejlesztések valósultak meg, azóta közmunkával a Zalabér és Pakod felé levõ
utakat, az itteni területeket tettük rendbe, jövõre itt szeretnénk füvesíteni. A Bugyborékkal közös együttmûködés ered-

ményeként túraútvonal épült
ki, ennek egy pontja a Zalabér
felé sétálva érinthetõ magasles, ahonnan 360 fokos panoráma nyílik a környékre. A
domboldalakat fejlesztésekkel
lehet élõvé tenni, ezért szeretnénk bekapcsolni a kápolnát
és környékét a geocaching
hálózatba, mellyel több túrázó
fedezné fel az itteni tájat –
szólt Zsuppán József, majd az
öt önkormányzat és a civilek
által jelképes összegért árult
ebéd fogyasztására invitált mindenkit.
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A sátraknál különbözõ árusok kínálták portékáikat, a kondérokból finomabbnál finomabb
ételek illata szállt, a családok
egymásnak kínálgatták pörkölt,
rakott káposzta vagy pacal
fõztjüket. Gergely János vezetésével hegyháti játékok, László Edina ötletei alapján pedig
gyerekprogramok zajlottak és
egy kellemes nappal zárták a
kápolna búcsúnapját.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Zalavölgyi Kultúrtivornya
(Folytatás az 1. oldalról)
ezúttal sem okozott csalódást.
Ahogy azt mondani szokták,
korra, nemre, való tekintet nélkül, azaz minden (jó) ízlésû
érdeklõdõnek jutott csemege
a múzsák asztaláról. Francia
sanzonok – Edit Piafra emlékezve –, tiszta forrású népzene, élõ rockkoncert, vadászkürtösök hangversenye, énekegyüttesek produkciói, jazz,
blues, disco est, hogy csak a
zenei kínálatot soroljuk. Színészek, humoristák, kaszkadõ-

rök, – legtöbbjük a kultúrtivornya már jól ismert, visszatérõ
vendégei – szórakoztatták a
nagyérdemût.
Az utóbbi évtizedben világszerte felkapott, divatos helyszínen, a még mindig liszt- és
takarmányszagú régi malomban másodszor rendeztek kiállítást. Itt a múlt nyári Villa
Negra alkotótábor munkáiból
kaptunk kis ízelítõt, de a fõ
téma – Budapest – az ifjú tehetségek mûvészi fotóin jelent meg.
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Kínai kapcsolatok
A közelmúltban két, kiemelt szereppel bíró kínai település delegációját is fogadhatta Hévíz városvezetése.
Sanghaj város Xuhui
(Hszühuj) kerületének hatfõs delegációja június 6-án
tett látogatást a fürdõvárosban. A küldöttséget Papp
Gábor polgármester és Kepli
József János alpolgármester
fogadta.
A hévízi delegáció az elmúlt évben Hszühuj meghívására már ellátogatott a kínai
kerületbe, a mostani látogatás
az ottani, lehetséges együttmûködéseket vizsgáló látogatás és
tárgyalás folytatása volt.
– Hévíz, mint a hazai turizmus zászlóshajója minden
piac felé szívesen nyit, a kínaiakkal történõ kapcsolatok
kialakítása is nagyon fontos
számunkra. Megtiszteltetés,
hogy a delegáció magyarországi útja során ide látogatott el
elsõként, s örömünkre szolgál
az is, hogy a Kína és Magyarország közötti együttmûködés
alakításában Hévíz is komoly,
meghatározó szerepet játszik –

mondta Papp Gábor polgármester a delegációt is bemutató sajtótájékozatón.
Huang Chenggang, Shanghai Xuhui Körzeti Tanácsának
alelnöke elmondta: mindanynyian elõször járnak hazánkban, különlegesnek, ugyanakkor biztonságosnak és barátságosnak találják Magyarországot.
Csien Jen (Qian Yan),
Hszühuj területi tengerentúli
osztályának igazgatóhelyettese
kisfilm segítségével mutatta
be kerületüket a sajtó képviselõinek.
A konkrét kapcsolatokról
szólva Papp Gábor elmondta:
Hévíz a sanghaji turisztikai
vásárokon jelenik meg az
együttmûködés révén, de a
zene- és nyelvoktatás, valamint
az orvoslás területén is cserekapcsolat létrehozását tervezik. Utóbbi kapcsán rámutatott: Kínában a gyógyvizes gyógyítás nem terjedt el, így Hévíz
ebben meghatározó szerepet
játszhat.
Guilin, Kína legnagyobb
turisztikai látogatottságú váro-

Hévíz júliusi programjai
Július 2. (hétfõ) 19 óra
IRODALMI EST
Vendég: Parti Nagy Lajos író
Helyszín: Városi Könyvtár (Rózsakert)
Július 7. (szombat)
ZENéS NYÁRI ESTEK
20 óra - Több, mint koncert - HERNÁDI JUDIT önálló estje
Vendég: Heilig Gábor
Zenél a Good Afternoon zenekar
Helyszín: Hévíz Galéria Átriuma
Július 8. (vasárnap)
NEMZETKÖZI PRÍMÁS TALÁLKOZÓ
Helyszín: Deák tér
További részletek: www.hevizgaleria.hu
Július 12-15. (csütörtök-vasárnap)
„Megalakult a Hévízi Sörkör” - HÉVÍZI SÖRNAPOK
Helyszín: Nagyparkoló
Július 12. (csütörtök)
19 óra - Steel Orange Zenekar koncertje
20 óra - Bikini zenekar nagykoncertje
Július 13. (péntek)
18. 30 óra - Swan Balett-és Tánciskola mûsora
20 óra - Tóth Vera és Zenekarának koncertje
Július 14. (szombat)
18. 30 óra - Hévíz Színpad mûsora
20 óra - Irigy Hónaljmirigy MEGAKONCERT
Július 15. (vasárnap)
18. 30 óra - Szûcs Judith fellépése
20 óra - Piramis zenekar koncertje

Xuhui küldöttsége a hévízi városházán.
sának küldöttségét is fogadta Hévíz június 9-én. Az éves
szinten 25 milliós turistaforgalmat bonyolító Guilin Hévíz iránti érdeklõdése a város
kivételes természeti adottságára, a Hévízi-tóra és az arra
épülõ gyógyászatra, szolgáltatásokra és a város egészségturisztikában vállalt és ellátott
szerepére irányult.
A delegáció az Aquaprofit
Kft. közremûködésével kereste
fel Hévíz városvezetését. A
Zhao Deming vezette hattagú
küldöttséget Papp Gábor polgármester, Kepli József János

alpolgármester és Õry Rozália
kabinetvezetõ fogadta.
A küldöttség kétnapos hévízi tartózkodása során megismerkedett a várossal, a tófürdõvel, megmártózott a Hévízitóban és a gyógyszolgáltatásokat is igénybe vehette.
A delegációt Hévíz vezetése
a Kis-Helikon**** Residence Hotel
éttermében borvacsorán látta
vendégül, ahol a helyi hagyományokra alapozó, mégis a nemzetközi ízlésvilágnak is megfelelõ vacsorán kötetlen beszélgetést folytattak a kapcsolatok
továbbvitelének lehetõségérõl.

Július 21. (szombat)
ZENÉS NYÁRI ESTEK
20 óra - Kitalált világ - FÜR ANIKÓ önálló estje
A zenekar: Für Anikó-ének, Hrutka Róbert-gitár, Kalmus
Felicián-elektromos gordonka, cselló, Galambos Zoltánbillentyûs hangszerek, Dely Domonkos - ütõhangszerek, vokál,
perkál, Markó Ádám-dob, Fehérvári Attila-basszusgitár
Helyszín: Hévíz Galéria Átriuma
Július 22. (vasárnap)
EGREGYI BÚCSÚ
Részletes program: www.hevizgaleria.hu
Július 26. (csütörtök)
HÉVÍZI SZÍNPAD ESTEK
19 óra - Jim Morisson est
Elõadja: HOBO - Földes László
Helyszín: Városi Könyvtár (Rózsakert)
Július 27-29. (péntek-vasárnap)
JAZZ-BLUES-DIXIELAND HÉTVÉGE
Helyszín: Festetics tér
Július 27. (péntek)
17 óra - Veres Mónika „Nika” és Kardos Norbert koncertje
18. 30 óra - Babos Gyula és Zenekarának koncertje
20. 30 óra - Harcsa Veronika Quartett koncertje
Július 28. (péntek)
17 óra - Báró és a Blues zenekar koncertje
18 óra - Blues Brothers Show Band koncertje
19. 30 óra - PEE-WEE Blues Gang (Németország) zenekar koncertje
21. 30 óra - Deák Bill Blues Band koncertje
Július 27. (péntek)
16. 30 óra - Gedeon (Nádasdy) Mónika blues mûsora
17. 30 óra - Shabby Blues Band koncertje
18. 30 óra - Happy Dixieland Band mûsora
20. 00 óra - Benkó Dixieland Band koncertje
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Új szelek Zalaszentlászlón
A 2012. május 20-án megtartott idõközi önkormányzati
választás eredményeképp új
képviselõ-testülete és polgármestere van Zalaszentlászlónak. Feketéné Tarpál Ibolya
nem ismeretlen a község választópolgárai elõtt, hiszen
életpályája – a kezdetektõl
napjainkig – kitérõkkel ugyan,
de a községhez kapcsolódik.
Az emberek jól ismerik, az
önkormányzati választások alkalmával tudták, hogy milyen
polgármester-jelöltre adják voksaikat. Nem titok, hogy a polgármester asszony baloldali érzelmû, de világlátását meghatározóan erõs szociális érzékenység jellemzi. Ennek megfelelõen egyik példaképe a nemrég boldoggá avatott kalkuttai Teréz anya. Hitvallása szerint az önkormányzati munkában nincs helye a pártpolitikának, mert csak egységben
lehet érdemi eredményeket
elérni.
Munka pedig van bõven,
számos feladat rövid határidõhöz kötött. Így a hivatalba lépés után intézkedett két lejtõs
utcában az esõvíz elvezetésérõl vagy a tanév végével megszûnõ iskola tanulói további
oktatásának biztosításáról. Ennek érdekében Zalaszentgróttal megkötötték a közoktatási szerzõdést. Hasonló volt a
szándék Kehidával is, de ez a
szándékuk önhibájukon kívül
nem valósult meg.
A frissen beiktatott községi
elöljáró a reá zúdult teendõk
közepette szakított idõt a tájékoztatásra. A hivatalba lépés
óta eltelt rövid idõ miatt – természetesen – a megvalósítandó
programról esik a legtöbb szó,
de a polgármester a már meg-

Feketéné Tarpál Ibolya:
– A község ügye mindennél
elõbbre való.
indított, részben soron kívüli
intézkedések várható eredményeit is felvázolja. A jövõkép
így áll össze teljessé.
– A megválasztásom utáni
napokban már önkormányzati
földbe került a vetõburgonya,
aminek termésével a község
konyhájának egész évi szükségletét ki tudjuk elégíteni.
Ezzel megtettük az elsõ lépést
a falu önellátásának megteremtéséhez. Sok még a kihasználatlan önkormányzati terület, ahová zöldség, káposzta,
egyéb hasznos növény kerülhet, elsõsorban szintén a konyha költségeinek csökkentésére. Idõvel egy úgynevezett „Faluvállalatot” kívánok létrehozni. Ennek egyik fõ célja a
munkanélküliek helyben történõ foglalkoztatása, a falu
anyagi megerõsítése. A termelés ösztönzése, segítése, az
áruk helyi felhasználásának,
illetve értékesítésének megszervezése, tehát az egész folyamat koordinálása is hozzá
tartozna a feladatokhoz – vá-

zolta megannyi elképzelése
egyikét az elöljáró.
– Öt év után ismét lesz
óvoda, amit már az elõzõ önkormányzat kezdeményezett
és én is nagyon támogatok. Az
alapítványi iskola gyermekhiány miatt bezárja kapuit, de
amint lehetõség kínálkozik, újból indítanánk egy alsó tagozatos osztályt. Már ebben a
szellemben a vezetõ óvónõ
mellé fejlesztõ pedagógust keresünk. A régóta Csipkerózsika álmát alvó faluház mûködtetéséhez olcsóbb fûtési megoldást szorgalmazok, hogy a
Makovecz Imre tervezte különleges, szép épület a jövõben
folyamatosan a lakosság rendelkezésére álljon.
A település kulturális- és
sportéletét – többek között –
fafaragó tábor meghirdetésével, helytörténeti gyûjtemény
létrehozásával, sportnapok, kispályás focimeccsek és gyalogtúrák szervezésével élénkítené.
A közbiztonság – amellett,
hogy önkormányzati feladat –
szívügye is, hiszen Pölöskén
két évig a polgárõr egyesület
elnöke volt. Így nem volt nehéz megtalálnia a közös hangot a szentlászlói, helyi polgárõr szervezettel sem.

– A faluban sok külföldi
állampolgár telepedett le. Számít rájuk is a falu életében?
– Valóban, a külföldiek –
akik döntõ többsége németajkú, de vannak francia családok is – olyan létszámot képviselnek, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Már volt
alkalmam beszélgetni velük,
nyitottak, tele vannak ötletekkel, szívesen részt vesznek a
megmozdulásainkban, a közösségi életünkben.
Humánus beállítottságú révén az idõsek és rászorulók
sem esnek kívül látószögén.
Mind a nagyobb volumenû,
mind a kisebb, de az érintetteknek nagyon is fontos ügyekben megszólítható a polgármester.
– Mindenkit szívesen meghallgatok, akár a hivatalban,
akár az utcán, de tervezek egy
falufórumot, ahol megbeszélhetjük minden fontos közös
ügyünket.
A vezetõi tervek, elképzelések sora végtelennek tûnik,
ugyanúgy, ahogy a polgármester asszony ambíciója és energiája is. A társadalmi megbízatásként vállalt faluvezetõi tisztség lelkiismeretes ellátása gyakran meghaladja a hivatali munkaidõt. Feketéné Tarpál Ibolya
számára azonban a község
ügye mindennél elõbbre való.
(Volantné)

AKCIÓ
A Széchenyi István Hitelszövetkezet
akciós számlavezetési ajánlata magánszemélyek részére!
Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén
a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja
a számlavezetési díjat
és 1 évig
a bankkártya díjat
A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:

www.zalatajkiado.hu

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64.
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62.
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1.
8800 Nagykanizsa, Király út 39.
8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1.
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100.

Tel.: 92/511-004
Tel.: 83/510-556
Tel.: 83/560-115
Tel.: 93/326-588
Tel.: 92/351-676
Tel.: 1/343-0970
Tel.: 99/363-018

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.
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Családias pünkösd gyermeknappal Tekenyén
A tekenyei összefogás, faluért tenni
akarás szimbolikus eseményeként rendezték meg 2011-ben
elõször a Pünkösdi
Piknik elnevezésû baráti-családi délutánt,
melyet idén május
28-án hasonló lendülettel folytattak. A
társadalmi munkával
rendbe hozott és pihenésre, kikapcsolódásra alkalmassá tett
hajdani „Jégverem”
területe ideális helyszínnek bizonyult, s
pünkösd szemerkélõ
esõs hétfõjén is minden korosztály megtalálta a saját szórakozását.
A kíváncsiskodók A vidám program pillanatképei.
sportosabb fele a tájfutásban dés a rajtnál. „Rajtad múlik
próbálhatta ki magát, akiknek mennyi idõ alatt csinálod véa Tarsoly Róbert polgármester gig, pihenõkkel egy napig is
vezette szervezõcsapat külön- tarthat…” – hangzott a hasonló
bözõ nehézségû távokkal ké- hangvételû vidám válasz.
szült. A résztvevõk a rajtnál térA nap családi jellegét töbképet kaptak, s az ujjukon vi- ben is komolyan vették, és a
selt azonosító „dugókát” az ál- futásnak a szülõk a gyerekeklomásokon „lecsippantva” ha- kel közösen vágtak neki:
ladtak útjukon. „Pihenõhely
– Külföldön dolgozva rendnem lesz?” – szólt a tréfás kér- szeresen futottunk, hazatér-

tünk, kisbabánk született, aki
akkorára megnõtt, hogy már
visszük õt is. Voltunk egy nagy
túrán vele, és majd õ is futni
fog. Tájfutáson elõször vettünk
részt, nagyon klassz volt az útvonal – összegzett Makkosné
Lábodi Heni.
– A tavaly úgy gondoltuk,
hogy kitisztítjuk ezt a területet, amit aztán tovább csinosí-

tottunk, ág-bútorok készültek
és ismét batyus jellegû pünkösdi pikniket szerveztünk
szalonnasütéssel,
fõzéssel,
amelybõl egy jó hangulatú délután kerekedett. Idén ezt a
programot összekötöttük a
gyereknappal, melyen a különbözõ játékok mellett a gyerekeknek és szüleiknek tájfutást
is szerveztünk – árulta el Tarsoly Róbert.
A verseny alatt szorgosan
készülõdtek a falubeliek: tüzet
raktak, elõkerült a bogrács, kirakták a finomságokkal teli
karkosaraikat, és körbeülték az
asztalokat a vidám barátok,
családtagok.
A helyszínen népszerû volt
az arc- és hennafestés, melynél
hosszú sorban vártak a késõbb
szebbnél szebb maszkokat, jeleket viselõ gyerekek. A csúszdázásnál, a homokvárban mindenkinek jutott játék és játszótárs, az íjászkodni vágyókat pedig a csepergõ esõ sem tartotta vissza, hogy minél jobb
eredményeket érjenek el. A játékok után elfáradt gyerkõcöket a szülõk batyujának tartalma, illetve bográcsban fõtt, tûzön pirított étel laktatta jól.
Pataki Balázs

Búcsú a sümegcsehi szõlõhegyen
Az ünnepi szentbeszédet P.
Barsi Balázs ferences szerzetes tartotta. Mondandóját boldog Henry Newman bíboros, a
nagy anglikán, majd katolikus
gondolkodó életmûvére építette fel. A szónok szenvedélyes hangú prédikációjában rámutatott arra, mennyi hasonlóság van az ószövetségi bálványimádás és napjaink eltévelyedett világképe, a mammonközpontúság között.

A misén Balázs atya kántor
növendékei vezették az éneklést. A szertartás végeztével a
hívek a konferencia tér padjainál telepedtek le, hogy egy
un. agapé keretében egymást
megvendégeljék. A kis templomban egész napos szentségimádást tartottak. A csodálatos
környezetben érezhetõ megilletõdöttséggel ünnepeltek az
összegyûlt hívek.
(Volant)

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
P. Barsi Balázs tartotta az ünnepi szentbeszédet.
Június 9-én, szombaton,
Úrnapja elõtt tartották meg a
sümegcsehi Newman-kertben
az immár szokásos hegyi búcsút. Mintegy 200 hívõ érkezett az ország különbözõ tájairól az egyre ismertebb ünnepre. A szabadtéri istentisztelet

áhitatát nem zavarta meg a
szeszélyes idõjárás, a meg-megújuló esõzés. A szentmisén társadalmi és politikai életünk
néhány ismert személyisége,
így természetesen a körzet országgyûlési képviselõje, Vigh
László is megjelent.

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Díjat nyert a sümegcsehi népdalkör
A Zala és Veszprém megye
határán fekvõ Sümegcsehi lakói és elöljárói jól tudják, hogy
„nem csak kenyérrel él az ember”. Ennek bizonysága a térségben is kiemelkedõ, eleven
kulturális és közösségi élet,
melyet a megyehatáron át is
gyermekeket vonzó általános
iskola, a Newman bíboros
életmûvét világelsõként ápoló
remetekert és templom (ami
egyházmûvészeti értékeket is
kínál az elmélkedõknek), vagy
például a helyi közfigyelemnek örvendõ sportkör, továbbá
az évente ismétlõdõ családi
nap, valamint a szüreti felvonulás és mulatság is tükröz. A
helybéliek támogatják a közösségi eseményeket és büszkék a
falu eredményeire.
Most újabb, megérdemelt
sikerekrõl számolhatunk be. A
helyi népdalkör arany fokozatú KÓTA-minõsítést kapott,
míg az együttes vezetõje, ifj.
Novák Ferenc szólóénekesként térségi szinten kiváló
fokozatú elismerést érdemelt
ki június 2-án a hévízi, országos seregszemlén. A gratuláció
után az énekcsoport gerincét
alkotó, örökifjú asszonyokból
és meglett férfiakból álló, 12
fõs vegyeskar tagjaival beszélgettünk a mostani, kimagasló
eredményhez vezetõ 3 évtizedes út történéseirõl.
– Már több esetben sikerült arany minõsítést szereznünk, de a mostani különösen
értékes, mivel igazán nem számítottunk rá – mondta el ifj.
Novák Ferenc. – Most ugyanis
– az eddigi legnagyobb létszámhoz képest – éppen felére csökkent a dalkör tagjainak
száma. A jelenség hátterében a
gazdasági helyzet mellett a
korösszetétel is szerepet ját-

Id. és ifj. Novák Ferenc

szott. A kórus jó szellemiségét
sikerült megõrizni.
Valóban, a kisebb csapatban senki sem engedheti meg
egy másodpercre sem a lazítást, a legkisebb hamis hangocska sem bújhat meg a tömegben.
– Valamikor a lányom és
unokám is énekelt a dalkörben, de mint a legtöbb fiatalt,
a tanulás, munka máshová szólította õket – magyarázta Udvardi Lászlóné, Aranka. A
hölgykoszorúban különben õ
jött a legkésõbb, 9 éve. Pedig a
nyugdíjas asszony már kislányként szerette a népdalt, ha
édesanyja énekelt, kis noteszába leírta a szöveget, úgy tanulta meg azokat.
Margit, Nagy-Rácz Tiborné
54 évesen vett házat a faluban,
s egy nõnapi nótázáson vették
észre, hogy szép hangjával erõsíthetné a sümegcsehi dalárdát.
– Így a beilleszkedés is
könnyebb lehetett.
– Margitka nagyon gyorsan
beilleszkedett közénk – erõsítette meg Judi Lászlóné, Klára, aki ezúttal remek pogácsával vendégelte meg kórustársait. Az õ tehetségét úgy fedezték fel, hogy kísérõként a buszban együtt énekelt a „hivatalos” tagokkal.
A legfiatalabb hölgy, Lennerné Kovács Lívia tanítónõ
viszont már nagyon fiatalon itt
énekelt, hiszen a korábbi
kórusvezetõ, Novák Ferencné,
Magdi néni tanítványa volt.
Késõbb Sümegrõl is visszajárt
énekelni, majd kisebb kihagyásokkal, de hûséges maradt a
népdalkörhöz.
Gyorsan kiderül, hogy házaspár is akad a csapatban, Erzsike és férje, Tóth Ferenc. Ná-

Újabb sikert értek el.
luk a férj követte a feleséget
másfél éve.
Erzse Istvánt polgárõr társa, János hívta énekelni.
Az egymást kedvesen ugrató kóristák a családias hangulatban rengeteg kellemes fellépés, kirándulás emlékét idézik fel érezhetõ büszkeséggel.
2000-ben õk képviselték Zala
megyét az Erkel Színházban
rendezett Kárpát-medencei
dalos fesztiválon. 2007-ben Ukrajnában szerepeltek. Gál János hozzáfûzi, hogy akkor még
polgármesterként utazott a
dalkörrel, de amint nyugdíjba ment, tagnak csatlakozott
hozzájuk.
Említik a tiszakécskei minõsítést, ahol 4 szólóénekesük 2 arany, 2 ezüst oklevelet
érdemelt ki, de jó emlékeik
vannak a katonadal fesztiválról
is, valamint Abasárról, Egercsehibõl.
S lassan felidézték a kezdeteket.
– A hetvenes évek végén
asszonykör alakult, ahol hímezni, beszélgetni, énekelgetni jöttek össze Sümegcsehi
asszonyai. Simon Teréz tanítónõ aztán dalkört formált a jó
hangúakból. Ma is emlékszem az elsõ két népdalra,
amiket megtanított nekünk –
mesélte a hölgykoszorú egyik,
ma is ak-tív tagja, Németh Mária, aki már a kórus alapítói
között volt.
Még egy alapító tag, id. Novák Ferenc is énekel a mai napig. Felesége, Magdi tanító néni (ma is éneket tanít) a
nyolcvanas évek elejétõl volt a
népdalkör második vezetõje.
– A feleségem nehéz népi
balladákat is betanított nekünk, melyekkel nagyon sike-

resen szerepeltünk – fûzte
hozzá Novák Ferenc.
– Anyu nagyon odafigyelt,
hogy tiszta népdalokat énekeljünk – mondta fiúk, a jelenlegi
kórusvezetõ, aki Hujber Ferencet váltotta a csapat élén. S ezzel gyorsan kiderülnek a családi kapcsolatok. Volt, hogy
hárman is voltak Novákéktól a
kórusban. Kulcsár Attila vállalkozó elmondta, hogy valamikor édesanyja és a felesége is
énekelt. Mára anyósa maradt a
dalkörben, ami megint csak lehetõséget kínál egy kis élcelõdésre. Így aztán nem lehet
csodálkozni a családias légkörön.
Fellépõ ruháik csinosak ízlésesek, és mára megfelelnek a
szigorú zsûri elvárásainak is. A
férfiak ingét Attila hozta Erdélybõl, a nõk viszont maguk
varrták kékfestõ szoknyájukat,
ráncolták és fehér hetési hímzéssel díszítették hófehér blúzukat, kötényüket.
S hogy a lényeget a végére
hagyjuk: a kórus megszólalása
alapján alig hihetõ, hogy az
éneklõknek több mint a fele
nyugdíjas korú. Mosolyogva,
könnyeden, egymásra kacsintva énekelnek, tisztán, erõteljesen zeng a gondosan
összeválogatott dalcsokor. Benyomásunk szerint ifjabb Novák Ferenc természetes, most
is hiteles népiességgel intonált
szólóját méltán értékelték kiválóra a hévízi minõsítõ rendezvényen.
A mûvelõdési házban rögtönzött kis elõadás végén Farkas Zsolt polgármester az önkormányzat és a lakosság további támogatásáról biztosította az együttes tagjait.
Bruckner Éva

8

Szentgrót és Vidéke

Bakonyi kaland
Erdei iskolában a kehidakustányi diákok

Az esõ sem vette el a diákok kedvét.
Bakonybél rengeteg csodát
rejt. Ebbõl néhányat mi is megismertünk, amikor a bakonybéli erdei iskolában jártunk.
Elsõ délután meglátogattuk az
Öregrétet. A terület gazdájának vezetésével tanulmányoztuk az ott található növényeket. Az egyik legérdekesebb a
forrás közelében található

zsombéksás volt. Megtudtuk,
hogy saját magát komposztálja.
Sok érdekeset hallottunk az itt
legelõ szamarakról és bivalyokról, az állatok õrzésével kapcsolatos játékokat próbáltunk
ki: pányvadobás, kötélhúzás,
bottal célba dobás (nyúlvadászat). A játékok után a bátrabbak megsimogathatták a sza-

marakat, bivalyokat. Este közösen paprikás krumplit fõztünk.
Második nap sem unatkoztunk. Délelõtt megtanultunk
könyvet kötni, mindenki készített magának egy Bakonybél
címerével ellátott kis könyvecskét, japán kötéssel. A
könyvkötészet után faluismereti játék segítségével megismerkedtünk a település történelmével, épületeivel, életével.
Délután hosszú túrára indultunk, felmásztunk a Csúcshegyre, majd a Kerteskõi-szurdokban bujkáltunk az áradás
következtében kidöntött hatalmas fatörzsek között, s egy jelenleg kiszáradt forrás medrében sziklamászási tudományunkat is kipróbálhattuk. A
kirándulást a Szent-kútnál fejeztük be, ahol a települést alapító bencés szerzetesek- Günter, Gellért – történetét mesélték el nekünk.
A harmadik napra sajnos
elromlott az idõ. Reggel hoszszas tanakodás után kisvonattal keltünk útra. Az elsõ ál-
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lomás trófea kiállítás volt. A
második állomás az erdõ közepén található több ezer éves
halomsírok megtekintése volt.
Végül egy távoli vadászházban
melegedhettünk meg.
A több mint 40 éve ott szolgáló vadász megtanította nekünk a trófeák részeit, elnevezéseiket, a vadászat lényegét,
bemutatta fegyvereit. Hazatérés után, a késõ délutáni órákban mikroszkópok és nagyítók
segítségével a Gerence-patak
vízi élõvilágát vizsgáltuk, meghatároztuk a különbözõ élõlények fajtáit, gyakoriságát.
Este megrendeztük a Csillag születik bakonybéli fordulóját. Vicces, táncos, zenés produkciókat adtunk elõ, s a „szakértõ” zsûri értékelte az elõadásokat. Aki nem volt álmos, Éva
nénivel activityt játszott éjszakába nyúlóan.
Az utolsó nap délelõtt a tavasszal felépített Pannon Csillagda kiállításait nézhettük a
bolygókról, a csillagászat történetérõl és a speciális naptávcsõ segítségével a napfoltokat
figyelhettünk meg.
Nagyon jól éreztük magunkat, sokat tanultunk a négy
nap alatt.
Papp Eliza - Papp Rebeka Rosta Tifani

Egy mosolygós nap
„Én azt hiszem, hogy gyereket csak úgy lehet nevelni, ha
az ember megtiszteli azzal,
hogy komolyan veszi!” (Szabó
Magda)
A Nemzetközi Gyermeknap
a világ sok országában ünnep.
Az elsõt 1920. áprilisában Törökországban tartották meg.
Sümegcsehin június elsején
komoly és játékos programok
egyaránt várták a gyerekeket. A
gyermeknapi rendezvény reggel nyolc órakor kezdõdött az
iskolai diákparlamenttel.
A diákönkormányzat képviselõi osztályuk képviseletében
elmondhatták észrevételeiket,
javaslataikat az intézménnyel

kapcsolatosan. Jelen voltak az
iskola és a község önkormányzatának vezetõi, a szülõi szervezet képviselõje. Megköszönték azt az áldozatos munkát és
támogatást, amelyet az év során kaptak.
A tanácskozást követõen
felsorakoztak az akadályversenyre szervezõdött csapatok.
Színes zászlókkal, emblémás
pólóban indultak neki a változatos próbatételeket tartogató
versengésnek. A csöpörgõ esõ
sem szegte kedvét a lelkes
résztvevõknek. Az elméleti feladatok mellett kerékpáros verseny, akadálypálya, célbadobás, sport-totó és még sok más

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

A Fürge Mókusok csapata.
érdekes feladat színesítette a
versenyzõ csapatok küzdelmét. Délben finom ebéd –
helyben sütött pizza – várta a
fáradt és éhes lurkókat.
A délután is bõvelkedett
színes mûsorban. 16 órakor
vette kezdetét a Minisztár verseny. Erre 11 produkciót neveztek be. Nagy sikert arattak a
jobbnál jobb ötletekben bõvelkedõ mûsorszámok.
A délután további meglepetéseket tartogatott. Az apróságokat Tüsi bohóc szórakoz-

tatta mûsorával. Ajándékként
színes lufikból hajtogatott figurákat osztogatott.
Mindenki találhatott kedvére
való elfoglaltságot: lehetett focizni, célbadobni, kézmûveskedni,
íjászkodni, ismerkedni a kovácsmesterség szépségeivel. 18 óra
után táncházban rophatták a népi muzsika és - tánc kedvelõi.
A szülõi szervezet minden
résztvevõt megvendégelt finom szendvicsekkel, üdítõ
italokkal. Kellemes hangulatú,
vidám napot töltöttünk együtt.
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Mit kínál a mûvelõdési ház Türjén?
Itt a vakáció, s a nyári szabadtéri programok idõszakának
kezdete jó alkalom, hogy megismerkedjünk a Türjei Mûvelõdési Ház életével.
– A mûvelõdési ház községünk meghatározó helyszíne
közösségi események szervezésekor – mondta Hörcsökiné
Németh Erzsébet igazgató. –
Nemcsak kulturális programoknak ad helyet, a község intézményei és civil szervezetei is
igénylik ezt a helyet. A mûvelõdési ház helyszínt biztosít
olyan rendezvényeknek is, amelyeket más intézmények vagy
civil szervezetek rendeznek,
szerveznek, ezeknél társszervezõként mûködünk közre. Intézményünk a községünk ünnepeinek helyszíne, segítõje. Igyekszünk méltó keretet biztosítani
a jeles napokhoz (március 15.,
október 23.) Az önkormányzat
kérésére házigazdái vagyunk az
idõsek napjának. Rendszeresek
a véradások, a civil szervezetek
közgyûlései. Intézményeken,
szervezeteken kívül igénybe veszik intézményünk helyiségeit
családi események megrendezésére is. Szervezett programjaink kötõdnek a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz (farsang, húsvét, advent, karácsony),
népszerûek az iskolás korosztály számára, sõt anyukák és

nagymamák is látogatják ezeket
a programjainkat. Minden nyáron szervezünk kézmûves tábort. Az idei évben is július hónapra tervezzük annak
lebonyolítását. Ezeket az egykét hetes programokat leginkább pályázati pénzekbõl valósítjuk meg.
– Milyen mûvészeti csoportok mûködnek a házban?
– Jelenleg két elõadó mûvészeti csoport mûködik. Egyik
lelkes csapatunk a Hétszínvirág
Énekegyüttesünk, tagjai a lakosság minden korosztályából képviseltetik magukat. Kiemelkedõ
esemény az általuk kezdeményezett, immáron ez évben ötödik alkalommal megrendezésre
kerülõ születésnapi rendezvény, melynek hagyományosan
minden évben a mûvelõdési
ház ad otthont. Másik közösségünk a 2011 óta mûködõ hastánc csoportunk, tagjai hétrõl
hétre kitartó szorgalommal gyakorolják a világ egyik legrégibb
és a mai napig szinte változatlan
formában fennmaradt táncát, az
orientális táncot. Amatõr mûvészeti csoportjaink gyakran színesítik a helyi rendezvények
(májusfa-állítás és kitáncolás, falunap, szüreti felvonulás) programját. A környezõ települések
rendezvényeinek is állandó meghívott vendégszereplõi, közsé-

Aktív a nyugdíjas klub

Tervezzük az „Én falum” kiállítást, melyet amatõr fotósok képeibõl állítanánk össze a község
életébõl. Szeretnénk beindítani
ismét a baba-mama klubot,
mely néhány évvel ezelõtt sikerrel mûködött, közkedvelt elfoglaltságot jelentett a kisgyermekes édesanyák körében. Továbbra is folyamatosan szervezünk
színházlátogatásokat, valamit
õsszel folytatni szeretnénk a
nõi konditornát, mely lányok és
asszonyok számára jelent vonzó
elfoglaltságot a téli idõszakban.
A fiatalok számára alkalmanként diszkót, „mozi-maratont”,
szalonnasütést és bográcsozást
tervezünk, vetélkedõket közéleti témákban vagy adott általános és szakmai ismeretekben,
valamint ügyességi és sportvetélkedõket. Továbbá folyamatosan biztosítunk lehetõséget az
e-Magyarország-pont keretében
az ingyenes internet használatra. Törekszünk arra – lehetõségeinket is figyelembe véve-,
hogy megfelelõ színvonalon
elégítsük ki a település lakóinak
kulturális és sportigényeit, ezen
kívül szívesen vesszük és örömmel támogatjuk önszervezõdõ
csoportok létrejöttét is.

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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lács-sütés, bográcsozás, kirándulás, régi, szülõktõl, nagyszülõktõl ismert népdalok tanulása.
– A viszonylag nagy létszámra való tekintettel a mûvelõdési házba tettük át székhelyünket, ahová viszont az
idõsebb klubtársak már nem
nagyon jöttek el, egyrészt a
távolság miatt, másrészt talán
a megszokott, otthonosabb
helyszínt hiányolták. Remélem, találunk megoldást arra,
hogy ne csak a „fiatal”, mozgékonyabb nyugdíjasok élvezzék
a programokat, a közösségi
foglalkozásokat, az együttlétek
kellemes légkörét.
Ötletekben pedig nincs
hiány. Terveznek rétessütést,
sütemény-sütõ versenyt. De
nem csak a kulináris élvezeteknek hódolnak. Régi amatõr
filmek vetítésével kívánnak
emlékezni hajdanvolt eseményekre, fiatalkori önmagukra
és a már eltávozott falubeliekre. Egyikük tollfosztásra
invitálta a klubtagokat. A közeljövõben lesz ruhabörze,
bolhapiac, virágok és receptek
csereberéje. Közben énekelgetnék régi közismert illetve
majdnem feledésbe merült
népdalaikat.

günk jó hírneve rajtuk keresztül
jut el a környezõ településekre.
Elõadó mûvészeti csoportok
munkájához az önkormányzat,
illetve intézményünk minden
lehetséges segítséget próbál
megadni. 6 éven át mûködött a
lelkes fazekas szakkörünk, mely
gyerekektõl a nyugdíjasokig
minden korosztály számára lehetõséget adott az alkotásra.
Mûködésüket fõleg pályázati
forrásokból és az önkormányzat
által nyújtott támogatásokból
finanszíroztuk. 2012 évben –
némi szünet után – remélhetõleg õsztõl folytatja mûködését.
– Milyen programok várhatók a következõ idõszakban?
– Az év hátralévõ részére
tervezünk még néhány szabadtéri programot, például „Lecsófesztivált, szüreti felvonulást és
falunapi rendezvényt. Ezeket a
programokat az önkormányzattal közösen szeretnénk szervezni. Szeretnénk megvalósítani
egy „Kreatív varázs mûhelyt”,
amely családok számára jelentene kikapcsolódást, ahol gyerekek, szülõk, nagyszülõk közösen alkotnának dísz és használati tárgyakat, melyekbõl akár
kiállítást is szervezhetnénk.

Hu

Valós igények kielégítésére, az idõsebb korosztály kellemes idõtöltésének megszervezésére vállalkozott Ágh Lászlóné, (közismert nevén Baby),
amikor ez év tavaszán nyugdíjas klubot alapított és résztvevõket toborzott Türjén.
Baby – míg egészsége megengedte – kézbesítõként dolgozott a faluban, így tudta,
hová kell bekopogni ötleteivel
és a meghívással.
– Február végén kezdtem
szervezni a klubot, és április
19-én már sort keríthettünk az
elsõ összejövetelre ahol kb.
20-an voltunk, de négy nap
múlva már 26-an érkeztek. Ekkor még a Balázs Mónika vezette „gondozó házban” találkoztunk. Többen hoztak házi
süteményt, énekeltünk, volt
zene és tánc, jól szórakoztunk.
Lényegesnek tartom: a klubtagok úgy érezzék jól magunkat, hogy az sem az önkormányzatnak, sem a nyugdíjasoknak ne jelentsen különösebb anyagi megterhelést.
A kezdõ lépéseket követõen kéthetenkénti klubfoglalkozásokban állapodtak meg.
A rendszeressé vált klubnapokon azután volt kürtõska-

Kürtõskalácsot is sütöttek.
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A focival indult, közösség lett

Felsõ sor, balról: Lázár Roland SE elnöke, Horváth Csaba szertáros, Kiglics Máté, Koczka Attila, Kiss Szilárd, Balogh Tamás, Nagy László, Horváth Kristóf, dr. Belák Gergely, Bohár András,
Németh Tamás, Tóth László kapusedzõ, Huber Tibor technikai vezetõ. Alsó sor: Varga András,
Belák Máté, Belák Márk, Senkó Dániel, Tamics Richárd, Horváth Norbert, Belák Mátyás, Kutnyák Márió edzõ.
Bronzzal zárta a bajnokságot a Kehidakustány SE labdarúgó-csapata, mely a 2011/2012es megyei bajnokság III. osztály Keleti-csoportjában a 3.
helyen végzett. A megfiatalított keret Kutnyák Márió vezetõedzõ irányításával az elõdök nyomdokaiba lépett. Az
újkori történetét a labdarúgók
1968-tól számítják, annak ellenére, hogy korábban is volt
csapata a településnek. A focisták az elmúlt 44 évben a járási
I. és II. osztályban szerepeltek,
a nagy „ugrást” a 2004/2005-ös
bajnoki év hozta, amikor a megyei II. osztályba jutottak. A foci mellett azonban mást is jelent a klub Kehidakustányban.
– A kehidakustányi csapat
mindig is meghatározó szereplõje volt a térségi focinak, emlékezetes rangadókról anekdotáznak az egykori és mostani
játékosok – idézte a kezdeteket Lázár Roland, az SE elnöke. – 2003 tavaszán kértek
fel az egyesület irányítására,
ebben a családi kötõdés és a
sportmúltam is szerepet játszott. A felkérés megtisztelõ
volt, de a régi „öregektõl” sok
segítséget kaptam, kaptunk. A
pacsai sportiskolában, majd a
ZTE-ben töltött 12 év nagyban
segítette a munkámat. Olyan
tapasztalatokkal és ismeretekkel lettem gazdagabb, amiket
csak a pályán lehet megszerezni. A ZTE-ben fiatal játékosként remek edzõktõl tanulhattam, gondolom, nem kell bemutatni sem Csepregi Lászlót,
sem Szabó Rezsõt vagy Madár
Gábort. 2003-ban Kehidakustányban egy fiatal, de a sportban nem ismeretlen vezetõséggel (Huber Tibor, Sörös

Zsolt) kezdtem dolgozni és indításként meg is nyertük a
Keszthely, Hévíz, Zalaszentgrót városkörnyéki II. osztályú
bajnokságot Rácz László edzõ
irányításával. Jött az I. osztály,
majd a feljutás a megyei II.
osztályba.
– Ha jól tudom, ez volt
eddig a legmagasabb osztály,
amiben a csapat szerepelhetett.
– Igen, ez volt a legmagasabb szint a kehidakustányi
futball történetében. Sajnos
nem tudtunk megkapaszkodni
és 3 bajnoki év után visszaestünk a most már megyei IIInak nevezett osztályba. A rövid
siker ennek ellenére a településre is jó hatással volt – folytatta az elnök. – Új, villanyvilágításos pálya épült, melyen
minden este edzés vagy meccs
zajlott. A 2005-2012-es idõszakban többször játszott itt
Veszprém, Hévíz, Csesztreg,
Andráshida, s a ZTE felnõtt
csapata, bajnoki mérkõzések
elõtt itt készült a Debrecen, a
Kecskemét vagy a Kispest
Honvéd is. Ráadásul a létesítmény – mely a csapat sikerei
nélkül nem jött volna létre –
azóta központi szerepet tölt be
Kehidakustány életében.
Ám a Kehidakustány Sport
Egyesület ma már nem csak a
fociról szól. Az elmúlt nyolc
évben folyamatosan bõvítették
tevékenységüket, s ma már karate, történelmi íjász szakosztály
is mûködik. A karatésokat Bányai László mesteredzõ vezeti,
s a megalakulás óta õk rendszeresen szállítják az európai
és országos eredményeket.
– Bányai mesternek köszönhetõen a magyar karate

válogatott is edzõtáborozott
már nálunk – büszkélkedett
Lázár Roland. – A sportág jóvoltából pedig az iskolában is
jelen vagyunk, hiszen Komáromi József mesteredzõ vezetésével, heti rendszerességgel mozgatjuk meg a gyerekeket, valamint ilyenkor mentális képzés is folyik. Ennek is
köszönhetõ, hogy a WUKF Karate Világszövetség gyermek,
kadet és junior karate Európabajnokságán a 13-14 éves korcsoportban a dobogó 3. fokára
állhatott fel Török Eszter.
A „Fekete Sólyom” íjász
szakosztályt Pál József irányít-

ja, õk elsõsorban regionális viadalokon vesznek részt és
rendre érmekkel térnek haza.
A szakosztály minden évben
részt vesz az ópusztaszeri hagyományõrzõ rendezvényen is.
Érdemes megemlíteni még
a Kehidakustányi Hagyományõrzõ Mozgalmat is. A
sportegyesület tagjaiból és
szimpatizánsokból szervezõdött csapat. Munkájuk nagyon
fontos, nemcsak az egyesület,
hanem a település számára is,
hiszen motorjai az települési
rendezvényeknek, programoknak. Több rendezvény az õ
ötletük nyomán született.
Az SE, ahogy röviden nevezik magukat, több olyan
munkát, feladatot végez, ami a
település, a közösség többségének örömet és jóérzést
okoz. A feladatokhoz Kehidakustány Önkormányzata és helyi támogatók biztosítják az
anyagi feltételeket. Azt mondják, mindenhez 3 dolog kell:
pénz, pénz, pénz. Kehidakustányban azonban nem ez a legfontosabb. Itt az összehangolt
csapatmunkában hisznek, és a
helyi kötödésben bíznak, a
pénz csak ezután következik.
Az eredmény kézzel fogható,
csak így tovább, sportnyelven
szólva: hajrá!
T.K.

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.

HIRDETÉSÉT

feladhatja a

Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Felelõsségteljesebb gondolkodásra buzdítanak Batykon
Batykon a faluház mögötti
játszótér a település egyik
büszkesége, melyet olykor
még a zalaszentgróti gyerekek is használnak. A pályázati segítséggel felépített játszótéren
azonban
sajnos
nem mindenki rendeltetésének megfelelõen használja a
mászó várat:
– Néhány gyerek megbontotta a vár toronytetõin levõ bitumenzsindelyt. Kiderült, hogy
kik voltak az elkövetõk, elismerték tettüket, és a javítás
költsége õket terheli. Úgy gondolom, hogy a szülõktõl elvár-

ható lenne, hogy mielõtt kárt
okoz, rászóljon a gyerekre. Másik problémánk, hogy a kutyatulajdonosok nem vigyáznak
hova piszkít kedvencük. A kisgyermekek a játék során többször érintkeznek a homokkal,
és így a fertõzésveszély is fenn
áll. Óvintézkedésként a faluházi kertajtót csukva tartjuk, a
játszóteret hátul határoló kerítést pedig kijavítjuk – figyelmeztetett Adorján Péter
polgármester.
A faluvezetõ kiemelte, hogy
a gombatermesztés továbbra is
példamutatóan mûködik és ki-

Zalai lengyel emlékek nyomában
Még május végén történt,
hogy meghívást kaptunk Zalabérbe, ahol ünnepi szentmise
keretében emlékeztek azokra a
lengyel menekültekre, akik a
II. világháború idején a községben, illetve a környezõ településeken éltek, vagy itt vesztették életüket. A résztvevõk,
az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület
tagjai egyöntetû meghatódottsággal nyugtázták, hogy Kis
János zalabéri plébános milyen felemelõ prédikáció és
szertartás keretében emlékezett a világháborús szenvedõkre, a majd évezredes magyarlengyel kapcsolatokra.
Mint megtudtuk, az egyesület 2004 óta szolgálja a két nép
barátságának erõsítését. Fõ feladatuknak tartják a lengyel emlékek ápolását, a lengyel történelmi események, évfordulók,
valamint a jeles egyházi események megünneplését, különösen a magyar vonatkozású kapcsolatok felidézését, továbbá a
Lengyelország megismerését
szolgáló kirándulások szervezését. A civil szervezet tagjai
ugyanilyen fontosnak tartják a
magyarországi, lengyel emlékek,
így a második világháborús
menekülttáborok felkeresését.
Most (mintegy negyvenen)
Zala megye nevezetességeivel
ismerkedtek, melynek kereté-

Méltóképpen emlékeztek.
ben ellátogattak – többek között – Kehidára a Deák-kúriához, a Göcseji Skanzenbe, a
keszthelyi Festetics kastélyba.
Megkoszorúzták Zalaszentgróton, az egykori Kossuth Szálloda falán elhelyezett lengyel
emléktáblát, Zalabérben a menekülttábor helyét és a fellelhetõ lengyel sírokat. Bazsóné
Megyes Klára, az érdi egyesület vezetõje elmondta, hogy
kirándulásukat Kiss Gábor, a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója és felesége, továbbá
Vikár Tibor tanár, zalabéri
helytörténész támogatta.
(bé)

www.zalatajkiado.hu

A csodaszép játszóteret nem mindenki becsüli meg.
elégíti a település lakosságának igényeit. Az önkormányzat
késõn értesült, hogy a közmunkaprogramban
konyhakertet is kell mûködtetni, így
egy gabonaföld felére jutott a
zöldségeknek hely.
– Büszke vagyok a kertben
dolgozó közmunkásainkra, akik
olyan szép kertet alakítottak
ki, amilyet otthon is szívesen
látnék. Az asszonyok között
olyan is van, aki szerintem közmunka helyett is foglalkozhatna ezzel – emelte ki a faluvezetõ.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat foglalkoztatásában álló dolgozók a mezõgazdasági
utak javításán is foglalatoskodnak. A munkák megfelelõ
ütemben zajlanak, így már a
legrosszabb állapotú úton is
látható változás. Az önkormányzat ezzel kapcsolatban
kéri a gazdák türelmét, akik a
felújítás után új úttal lesznek
kárpótolva a jelenlegi átmeneti helyzetért. A reklamáció
sajnos több esetben olyanok-

tól jön, akik maguk is felelõsek
az utak állapotának romlásáért, hiszen az általuk okozott
kátyúk, nyomvályúk kiigazítására már nem fordítanak idõt.
A közmunkások az önkormányzati utak mellékét is takarítják, holott az utcán elhagyott szemét a falu közel egy
tucat szemetesébe is tehetõ. A
településen minden év februárjában kitisztítják a közutak
mentét, ezért azok állapotára
gondosan ügyelnek, szabálysértési eljárást is kezdeményeztek már.
Az ország egyik legkisebb
iskolája a türjei iskola tagintézményeként Batykon mûködik, az óvoda pedig a szomszéd települések számára is
vonzó. Az óvoda 2003-ban, az
iskola következõ évben indult,
utóbbi intézmény 11 gyermeke június 21-én zárta a 20112012-es tanévet. A három öszszevont osztály óráit két tanítónõ tartja, a húsznál is több
óvodással pedig két óvónõ és
két dajka foglalkozik.
Pataki Balázs
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VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

keszthelyhitel.5mp.eu

SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Aug. 1-5.
72.900 Ft/fõ
PRÁGA- kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug. 2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT: Róma-Pompei-Capri-AmalfiPositano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER
Aug. 18-20.
39.900 Ft/fõ
Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug. 19-25.
102.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 7-9.
42.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA szigete
Szept. 12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept. 13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
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

Nyaraljon Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére
Érdeklõdni: 30/642-0330

- Kályhacsempe-gyártás
- Samottanyagok, tüzelõajtók, kandallóbetétek
- Cserépkályhák, kandallók építése
Egyéni elképzelések szerint tervet készítünk

KERÁMIA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 89.
Tel./fax: (+36) 92-325-558
Mobil: (+36) 30-947-0654,
(+36) 30-505-5761
E-mail:
postmaster@keramiakft.t-online.hu
www.keramiakft.hu

Nyitva tartás:
hétköznap: 7 - 12 és 13 - 16, szombat: 9 - 12

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

