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A ver-
seny elõ felvonásaként péntek-
szombaton rendezték a

, mely és
helyszínekkel mu-

tatta be helyiek számára a rö-
vidtávú tájfutást. Pénteken a
türjei iskolából
vezetésével egy egész osztály
érkezett a tekenyei futamra,
valamint több helyi lakos és

, Zalaszentgrót
polgármestere is kipróbálta
magát. Szeptember 23-án ne-
gyedik alkalommal rendezték
meg a környék egyik legin-
kább várt programját, a csodá-
latos környezetben megálmo-
dott tekenyei szõlõhegyi futó-
és kerékpárversenyt. A szerve-
zõk idén is kitettek magukért
és a programok szervezésekor
mindenkire gondoltak. A csa-

„Tõkétõl a Pohárig”

Béka-
konyt Kupát tekenyei
szentgróti

Lenner Ágnes

Baracskai József

„Tõkétõl a Pohárig” negyedszer
Rekordnevezés, kerékpáros versennyel

ládtagokat és kísérõket a ver-
sengés alatt a rajt környékén
nyitott pincék várták borkós-
tolóval, és a versenyzõk több
frissítõállomáson csillapíthat-
ták szomjúságukat. A legna-
gyobb távon, 18 kilométeren
indulók már kilenc óra után
rajthoz álltak, majd az óvodá-
soknak szurkoltak a jelenlé-
võk. Az apróságok a fél kilo-
méteres szõlõkerülõ futást szü-
lõk buzdításával teljesítették, s
végül vidáman fogadták a fel-
nõttek dicséretét. Utánuk a
kerékpárosok 17 kilométeres
versenye következett, akik egy-
bõl egy rendkívül meredek
lejtõn indultak neki a távnak.

– Idén eddig két versenyen
voltam, hetente két-három na-
pot szoktam edzeni. Általában

A rajt utáni pillanatok.

Több aktuális téma miatt is
kerestük ,

polgármesterét.
A legutóbbi testületi ülésen is
téma volt a

. Eltelt
egy hónap az új tanévbõl,
tehát kíváncsiak voltunk az
iskolakezdés tapasztalataira a

, ahol

Baracskai Józsefet
Zalaszentgrót

Zalaszentgróti
Egészségügyi Intézmény

Deák Ferenc Többcélú Térségi
Oktatási Központban

Szentgróti aktuális
Beszélgetés Baracskai József polgármesterrel

gimnáziumi osztály indult. A
szá-

mára viszont véget ért a sze-
zon. Új lesz a város-
nak, de lesz-e új vezetõje,
egyáltalán lesz-e
Zalaszentgrótnak? S akkor még
itt vannak a leendõ járások.
Ezekrõl kérdeztük Baracskai
Józsefet.

Szentgróth Termálfürdõ

jegyzõje

polgárõrsége
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Szentgróti aktuális
Beszélgetés Baracskai József polgármesterrel

– Dr. Petz Zsuzsanna, a
Zalaszentgróti Egészségügyi
Intézmény vezetõje – a nem
hivatalos hírek szerint – nem
sokáig marad hivatalában.
Valóban így van?

– Új jegyzõje lesz Zala-
szentgrótnak. A korábbi, Csuzy
Csaba azonban marad a hiva-
talnál. Mi az oka a váltásnak?

– A járásokat említette…
2013. január elsejétõl lép élet-
be a régi-új közigazgatási
rendszer…

– E cikk keretében nem
szerencsés személyes jellegû
kérdéssel foglalkozni. Már csak
azért sem, mert 2013. január
elsejétõl az állam átveszi a já-
róbeteg-ellátást. A mi célunk
az, hogy a lehetõ legjobb álla-
potban adjuk át az intézményt.
Változtatásra mindenképpen
szükség lesz, mert a jelenlegi
helyzet nem tartható. A fõor-
vosasszony ugyanis egyrészt
közalkalmazott, másrészt vál-
lalkozó, harmadrészt vezetõ.
Ez így összeférhetetlen. Mi a
jogszabályoknak megfelelõen
szeretnénk megoldani a hely-
zetet, s átadni az intézményt.

– A járások újjáéledésével,
a közigazgatásban bekövetke-
zõ változásokkal egy újfajta
munkastílusra lesz szükség.
Ezt figyelembe véve született
közös döntés a váltásról. Az új
jegyzõ november elsején lép
hivatalba.

– Nagy változást jelent ez
számunkra. Azon kívül, hogy
szeretnénk megfelelni a köve-

telményeknek, megpróbálunk
segíteni a járás többi települé-
sének. A kistérségi társulások-
nak meg kell szûnniük, de a
járást lefedõ ZalA-KAR-t vala-
milyen formában szeretnénk
megtartani, s mûködtetni.

– Lapunk korábban sok-
szor foglalkozott azzal, hogy
megyei és városi összefogással
középiskolai osztály indulhat
a 2012/2013-as tanévben a

Deák Ferenc Többcélú Térségi
Oktatási Központban. Egy hó-
nap eltelt az új tanévben…

– A 26 diák kétharmada za-
laszentgróti, egyharmada a
környezõ településekrõl jár a
gimnáziumi osztályba, ahol az
iskolatípusnak megfelelõen a
leányok túlsúlyban vannak. A
tanulók emelt óraszámban kap-
nak informatikai ismereteket,
s csoportokban több nyelv ok-
tatása történik. A tanulók és a
szülõk részérõl kedvezõek a
visszajelzések.

– Jobb volt az idei év, mint
a tavalyi, a vendégforgalom
meghaladta az elõzõ szezonét.
Ez elsõsorban az idõjárásnak, a
tudatosabb igazgatásnak, mar-
ketingmunkának és program-
szervezésnek köszönhetõ. Jö-

– Milyen szezont zárt a
termálfürdõ?

võre korábban szeretnénk
nyitni, elsõsorban az iskolai
úszásoktatásnak köszönhetõ-
en. Valóban a térség fürdõje
akarunk lenni, s ezt kedve-
zõ árkombinációval kívánjuk
elérni.

– A két részönkormányzat-
nál, Csáfordon és Zalakop-
pányban jól mûködik ez a szer-
vezet. A szentgróti elnök nem
vállalta tovább ezt a funkciót. A
város önkormányzata termé-
szetesen áldoz egy jól mûködõ
szervezetre. Új vezetõt kell ke-
resni, s újra felépíteni ezt a
szervezetet.

– Információink szerint
anyagi támogatás hiányában
megszûnik vagy meg is szûnt
a zalaszentgróti polgárõrség…

Baracskai József

Jó szezont zárt a termálfürdõ.

Zalaszentgróton idén im-
már 24. alkalommal szerve-
zik a népszerû teremlab-
darúgó tornát. A kupára
idén is több megyébõl vár-
nak csapatokat. A selejtezõ-
ket december 8-án és 9-én
rendezik, a finálét pedig
december 15-én délután.

A részvétellel kapcsola-
tos felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatalban kérhetõ,
de a versenykiírás és a neve-
zési lap letölthetõ a www.
zalaszentgrot.hu honlapról
is. Nevezési határidõ: no-
vember 19.

XXIV. OTP
Narancs Kupa

Zalabér
Kulturális Örökség Nap-

jai

idén elõször vett
részt a

programsorozatban. Tette
ezt azzal a céllal, hogy felkeltse
a nyilvánosság érdeklõdését a
település építészeti és kulturá-
lis értékei iránt, valamint kel-
lemes õszi programot kínáljon
mindazoknak, akik szívesen
töltik szabadidejüket a kora
õszi természetben.

Séta Zalabér nevezetességeinél

„A 21. századból induló és a
18. századba érkezõ séta” elne-
vezésû programot szeptember
15-én tartották, melyen a közel
húsz résztvevõ több helyi
nevezetességet tekintett meg.
Az elõre megtervezett útvo-
nalon a zalabéri

után következõ
állomás már a hegyen található

volt, amely a te-

római kato-
likus templom

Nemestemetõ

metkezési szokásokat figye-
lembe véve is szinte egyedül-
álló különlegességnek számít.
Napsütéses õszi idõben a falu
fölött húzódó hegygerincen
sétálva szemet-lelket gyönyör-
ködtetõ kilátásban volt része a
csapatnak. A séta végállomása
a és a
mellette található pihenõhely
volt. A kápolna megtekintése
és harangjának megkondítása
után – ami a delet is jelentette
– a túrázók helyi termékek
kóstolásával csillapíthatták kor-
gó gyomruk éhségét. A menü-
ben

saját gazdaságában
elõállított finomságai mellett a

közösségi kertjének zöldségeit
is megízlelték. A séta állomás-
helyeinek történetét

helytörténész mesélte el, a
szervezési feladatokban

és
segítette a résztvevõket.

Szent Antal kápolna

Takácsné Martincsevics
Veronika

Zalabér Start Munkaprogram

Vikár Ti-
bor

Kör-
mendy Marianna Dézsi Ág-
nes

pb

Ideális idõben zajlott a túra.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

30/378-4465.

A nyári termények beérésé-
nek idõszakában, Kisboldog-
asszony ünnepén az önkor-
mányzat és a helyi kulturális
egyesület összefogásával tar-
tották a harmadik dalkörtalál-
kozót szeptember 8-án

. A „Hálaadás Napjaként” is
hívott programot idén egy kü-
lönleges esemény színesítette:

római katolikus
plébános ünnepi szentmise ke-
retében szentelte fel a

zász-
laját, majd
evangélikus lelkésszel áldották
meg az idei termést. Az egye-
sületi zászló méltó otthonául a
templom szolgál majd, így ter-
veztetéséhez Horváth Zsolt
plébános segítségét kérték, aki

képzõmûvészt
kérte fel a zászló mintázatának
kialakítására.

– Gyermekkorom óta érde-
kel a képzõmûvészet és a fotó-
zás, melyek találkozásából sok
szép végtermék született, így
többek között zászlók, emlék-
lapok, plakátok. Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy a pakodi
egyesület zászlójára kisfalum,
Külsõvat templomának oltár-

Pako-
don

Horváth Zsolt

Marga-
réta Kulturális Egyesület

Koczor György

Szalai József

Dalkörtalálkozó zászlószenteléssel Pakodon
Kitüntetést kapott a Margaréta Egyesület

képén szereplõ Antiochiai
Szent Margit képét helyezhet-
tük el. Az egyesületnek azt kí-
vánom, hogy a zászlójuk le-
gyen az önszervezõdés méltó-
ságteljes szimbóluma, mely
erõsíti elkötelezettségüket a
hitben, és segíti õket örömteli
célok megvalósításában – szólt
a jelenlévõkhöz a zászlóatya,
tervezõ Szalai József. Az egye-
sületi lobogó elkészítését a ta-
gok felajánlásaiból fedezték,
akiknek összetartozását mél-
tón jelképezi az új szimbólum.

– Úgy gondoltuk, hogy töb-
bek vagyunk már egy egyszerû
dalkörnél és tevékenységünk-
kel megértünk arra, hogy egy
ilyen jelképet a válasszunk. A
zászló közösségünk jelképe
lesz, melyen templomunk régi
védõszentje, a magát Margaré-
tának hívó Antiochiai Szent
Margit szerepel, aki egyben
névadónk is. Az õsz a leggaz-
dagabb évszakunk, így a dal-
körtalálkozót idén is színesít-
jük terménykiállítással, ahol
mindenki bemutatja otthon
termelt gyümölcseit, zöldsége-
it. Nagy boldogság, hogy kö-
rünkben van a nagy múltra

visszatekintõ gyõrszentiváni
kórus, amelynek tagjai az it-
teni csoport alakításának ötle-
tét, alapérzését adták. Velük és
a vidornyaszõllõsi csoporttal a
mai rendezvényen nyolc együt-
tes van jelen. Sokan segítettek,
hogy ez a nap sikeres legyen,
ezúton köszönjük meg a mun-
kájukat – árulta el

egyesületi elnök, aki hoz-
zátette, a rendezvénnyel hagyo-
mányt szeretnének teremteni.

A szentmise, a zászlószen-
telés és az ökumenikus ter-
ményáldás lelki töltetét befo-
gadva, a fellépõ csoportok
nagy szeretettel fogadták egy-
más produkcióit. Elsõként a

tagjai léptek színpadra két
zalai dalcsokorral, majd a

bordalait, hangszerjátékát és a

térségi nótáit tapsolta meg
a közönség. Egy kis szünet
után a helyi Margaréta Dalkör
szerelmi és katonadalokkal, a

klub nép-
és bordalokkal szórakoztatott,
a

tagjai pedig borda-
lokat hoztak magukkal. A

ünnepi egyveleget adott

Vízvári
Ottóné

pókaszepetki Vadkörtefa Ének-
kar

tür-
jei Hétszínvirág Énekegyüttes

zalabéri Búzavirág Népdal-
kör

kemendollári Hóvirág Nép-
dalkör és Nyugdíjas

vindornyaszõlõsi Õszirózsa
Daloskör

Za-
laistvándi Evangélikus Ének-
kar

elõ, majd a gyõrszentiváni, fen-
nállásának 50. évét ünneplõ

tagjai adták
elõ mûsorukat. A csoportok
fellépését követõen Vízvári Ot-
tóné emléklapokkal köszönte
meg a dalkörök részvételét,
majd polgármes-
ter kért szót:

– Köszönjük a Margaréta
Dalkör tagjainak mindazt a
munkát, amit annak érdeké-
ben végeztek, hogy a mai ren-
dezvény ilyen sikeres legyen.
Idén az önkormányzat a ha-
gyományoktól eltérõen nem a
falunapi rendezvényen, hanem
e szép napon adja át a „Pako-
dért Díjat” amelyet az idén a
település jó hírének terjeszté-
sében élenjáró, társadalmi, ok-
tatási- nevelési, kulturális, mû-
vészeti munkáját elismerve a
Margaréta Kulturális Egyesü-
letnek adományoz – jelentette
be a végig meglepetésként tar-
tott döntést a polgármester. A
dalos napot a jelenlévõ cso-
portok közös énekléssel zár-
ták, majd a helytörténeti kiál-
lítás megtekintése mellett meg-
vendégeléssel és táncos esté-
vel ért véget az emlékezetes nap.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

József Attila Kórus

Halek László

Pataki Balázs

Szentmise keretében avatták fel az egyesület zászlaját.

Civil szervezetek gondos-
kodtak arról szeptember 8-án

, hogy az ötödik lán-
gosfesztivál is sikeres legyen.

A fõ attrakciót ezúttal sör-
váltó kísérte, mitagadás csú-
szott is a finom lángosra a hab-
zó nedû a nyári melegben.

Csáfordon

Csáfordi lángosfesztivál

A gasztronómiai élvezetek
mellett a kultúra sem hiány-
zott a kínálatból, hiszen a
résztvevõk szórakoztatásáról

pánsípmûvész,
a , a

és a
gondoskodott.

Görbe Sándor
Két zsivány együttes Hévíz

Színpad kanizsai gólyalá-
bas csoport

Sül a csáfordi lángos.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György



4 2012. szeptemberSzentgrót és Vidéke – Hévízi ajánló

Hévízi programajánló

Komoly elõrelépést tett
az utánpótlásnevelés és a

sportturizmus infrastruktúrája
feltételeinek megteremtése ér-
dekében: a közelmúltban át-
adott multifunkciós sportpálya
után szeptember 24-én felavat-
ták a

keretében készült
mûfüves futballpályákat.

A sportbemutatóval egybe-
kötött ünnepségen részt vett

olimpiai bajnok
magyar labdarúgó, edzõ, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség kép-
viselõje, héví-
zi származású NB I-es labda-
rúgó, a Ferencváros egykori
csatára, valamint

, a Nemzeti Sport Intézet
fõigazgató helyettese.

A sportintézet képviselõje
kiemelte a kormányzat és az
MLSZ sport, valamint utánpót-
lás iránti elkötelezettségét, s
rámutatott: nem titkolt cél a
hévízihez hasonló beruházások
megvalósítása országszerte.

Hé-
víz

Magyar Labdarúgó Szö-
vetség „Országos Pályaépítési
Programja”

Dunai Antal

Fonnyadt Zsolt,

Tamás Hen-
riette

Olimpiai bajnokkal avattak pályákat

OKTÓBER 17. (szerda)
19.00

, a Hevesi Sándor
Színház igazgatója

Városi Könyvtár (Rózsakert)
A belépés díjtalan!

OKTÓBER 20-22. (szombat-hétfõ)

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
A belépés díjtalan!

OKTÓBER 20. (szombat)
19 óra - By heart quartet - Fuvolanégyes virtuózok koncertje

OKTÓBER 21. (vasárnap)
19 óra - Liszt Ferenc zenéje másképpen - Frankie Látó és Nagy
János koncertje

OKTÓBER 22. (hétfõ)
19 óra - Musica Antiqua Együttes koncertje

október 13-20.
Városi Könyvtár

Bõvebb információ: www.hevizgaleria.hu

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Besenczi Árpád, színmûvész

ÜNNEPI KAMARAKONCERTEK

ÕSZI HÉVÍZI KÖNYVTÁRI NAPOK

Vendég:

Helyszín:

Helyszín:

Dunai Antal dicséretesnek
nevezte a hévízi beruházást,
hiszen – mint mondta – ritka-
ság, hogy rövid egymásután-
ban egyazon helyen sportléte-

sítményeket adhassanak át,
még ritkább, hogy egy avatás
során rögtön két pályát is a
sportolók rendelkezésére bo-
csássanak. Hévízen ugyanis két
mûfüves pálya épült meg, egy
kisméretû (20 x 40 m) és egy
nagyméretû (68 x 105 m) léte-
sítmény szolgálja többek kö-
zött az utánpótlás nevelését.

– Nagy szüksége van a ma-
gyar futballnak a kiemelkedõ
tehetségû játékosokra. Magyar
focisták 1986 óta nem vettek
részt világbajnokságon, s ép-
pen ideje már, hogy ezt a hiá-
nyosságot megszüntessük. Eh-
hez viszont a fiatalok lehe-
tõségeit kell javítani, az õ ké-
pességeiket szükséges fejlesz-
teni – hangsúlyozta.

– Az alig ötezer lakosú Hé-
víznek 150 fiatalja vesz részt
utánpótlás nevelésben, ez már
önmagában is szinte kötelezi

az önkormányzatot az után-
pótlásnevelés feltételeinek meg-
teremtésére, javítására – muta-
tott rá polgár-
mester. – A gyerekek eddig
más és más településeken ed-
zettek, a város által bérelt pá-
lyákon, örülünk, hogy most sa-
ját területen, korszerû körül-
mények között foglalkoztathat-
juk ezeket a lelkes, tehetséges
fiatalokat.

A polgármester hozzátet-
te: Hévízen Bozsik-alközpont
is mûködik, így szervezett
keretek között, az országos
utánpótlás programhoz iga-
zodva tudják edzeni a gye-
rekeket.

A pályaáépítés mintegy 150
millió forintba került, melyhez
70 százalékban pályázati támo-
gatást kapott a város. A sport-
fejlesztések a város tervei sze-
rint itt nem állnak meg.

Papp Gábor

Dunai Antal, Tamás Henriette és Papp Gábor avatta fel a mûfü-
ves futballpályákat.

Ideális körülmények között edzhetnek, mérkõzhetnek a hévízi focistapalánták.

Várjuk rendezvényeinken!Várjuk rendezvényeinken!



2012. szeptember 5Szentgrót és Vidéke

Az elmúlt évekhez hason-
lóan tartotta ünne-
pi közgyûlését a

. A két éve fel-
avatott

szeptember 8-án az
és

a csoportjának
énekével kezdõdött az ünnep-
ség. , a

elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket,
beszédében megemlékezett a
megye nagyjáról, az épületet
tervezõ , aki-
nek munkásságát két éve dísz-
polgári címmel ismerték el.
„Csak a munka fejti ki, csak az
tartja fel a testnek és léleknek
erejét, csak munka tesz hasz-
nossá magunk és polgártár-
sainkra nézve” – idézett a haza
bölcsétõl, , aki-
nek szavait útmutatásul állí-
totta a jelenlévõk elé. Beszédé-
ben kiemelte az önkormányza-
tok fontosságát, amelyeknek
az aprófalvas Zalában az átala-

Zalaváron

Zala Megyei

Önkormányzat

Millenniumi Emlék-

mûben

Öveges József ÁMK Katicák

Vadkörtefa

Manninger Jenõ Zala

Megyei Közgyûlés

Makovecz Imrérõl

Deák Ferenctõl

Elismerték munkájukat
Megyenapi díjátadás Zalaváron

kult állami és közigazgatási
rendszerben is mindenütt van
létjogosultsága. A járások ki-
sebb városai központilag erõ-
södhetnek, a központosítás
célja, hogy az ügyintézés köze-
lebb, „járásnyira” kerüljön az
emberekhez. A megyei önkor-
mányzat szerepe megváltozott,
intézményátadások történtek,
de a kisebb hivatal pénzügyi
tartozások nélkül és a megye
életét továbbra is befolyásolva
mûködik tovább.

– A fejlett nyugat-dunántúli
régió részeként jelentõs a le-
maradás a másik két megyéhez
képest, így komoly munka vár
ránk megyei gazdaságfejlesz-
tésben. Fontos lehetõséget rej-
tenek Zala kedvezõ turisztikai
adottságai, ezek kihasználásá-
ban városaink élen járnak.
2014-2020 között az uniós for-
rások hatékony lehívása, me-
gyei gazdaságfejlesztési terv
kidolgozása a cél. Az egész-
ségturizmus fontos húzóága-

zat, az ipari tengelyre épülhet
a felsõoktatási szakképzés, tá-
mogatjuk a vidékfejlesztés fa-
lumegtartó tényezõit is. Hor-
vátország uniós tagsága új le-
hetõségeket nyújt, a letenyei
logisztikai központ átadása bi-
zakodásra ad okot. Rengeteg
munka vár ránk, melyben a
megyében élõ emberek tudá-
sára, munkájára, képzettségé-
re, emberi kvalitására tudunk
támaszkodni. A mai ünnepsé-
gen köszöntjük azokat az em-
bereket, akik példamutató te-
vékenységükkel, munkájukkal
elérték, hogy az elmúlt évek-
ben különös figyelem irányul-

jon rájuk – összegzett Mannin-
ger Jenõ.

A közgyûlés elnöke ezt kö-
vetõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyúj-
tók elismerését. Idén

fogorvos, hosszú-
távfutó kapta a

kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettsé-
gével, hosszútávfutásban elért
hazai és nemzetközi szintû ki-
magasló eredményeivel, vala-
mint a sportágban végzett ki-
váló teljesítményével járult
hozzá a megye jó hírének nö-
veléséhez.

dr. Lu-

bics Szilvia

Zala Megye

Díszpolgára

Pataki Balázs

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

Ismét élet költözött a
. Annak

idején csodájára jártak az em-
berek a által
megálmodott épületnek. Nem
csak az akkori építészeti alko-
tásoktól eltérõ ház külleme, ha-
nem kezdeti pezsgõ élete miatt
is vonzerõt jelentett a Zalaszent-
gróthoz közeli településnek.

– 2012 szeptember tizedi-
ke óta ismét nyitott ajtók fo-

zala-

szentlászlói faluházba

Makovecz Imre

Megtölteni élettel, tartalommal
Ismét fogadja a látogatókat a zalaszentlászlói faluház

gadják az érdeklõdõket –
mondja , az intéz-
mény vezetõje. – Az azóta el-
telt idõszak alatt – vélemé-
nyem szerint – sikerült felkel-
teni az érdeklõdést a faluház
iránt. Nagy a népszerûsége az
asztalitenisznek, s legutóbb
mintegy harmincan közösen
néztek meg egy sportközve-
títést. Rendszeresen – hetente
kétszer – itt tartja próbáit a

Hart Gábor

helyi népdalkör, folyamatban
van az internetkapcsolat ki-
építése, amihez ingyenesen
férhet hozzá mindenki.

Lapzártánk idõpontjában
képzõmûvészeti kiállításnak és
vásárnak adott otthont a ház.

– Október 20-án lesz a szü-
reti felvonulás – jelzi a közelgõ
programot Hart Gábor, aztán
hozzáteszi, hogy a szállórész
népszerûsítésére is koncent-
rálnak, ezzel is elõsegítve,
hogy minél több vendége le-
gyen a falunak.

nemrég idõközi polgármester-
választáson kapott bizalmat a
zalaszentlászlóiaktól. Az újdon-
sült faluvezetõ akkori beszél-
getésünk alkalmával már meg-
említette, hogy szeretnének is-
mét életet lehelni a jobb sorsra
érdemes faluházba.

– Ez a ház tavaly õsztõl zár-
va volt, akadtak idõszakok,
amikor vállalkozókkal próbál-
ták mûködtetni – mondta
lapunknak a polgármester. –
Terveink szerint hetente leg-

Feketéné Tarpál Ibolya

alább hat nap fogadja majd a
látogatókat. A program és a
nyitva tartás folyamatosan nyo-
mon követhetõ lesz a honla-
punkon. A dalkör már itt pró-
bál, s a nõi tornafoglalkozáso-
kat is itt tartjuk. Folytatódik a
zumba oktatás, a fiatalok pe-
dig aikido tanfolyam szerve-
zését tervezik. Szeretnénk új-
raindítani az idõsek klubját is.
A ház költségtakarékos mûköd-
tetésében támaszkodunk a
közmunkásainkra.

Feketéné Tarpál Ibolya el-
mondta, hogy további költség-
megtakarítást jelent a fûtési
rendszer átalakítása.

– Mivel fánk van bõven,
ezért a drága gázfûtés helyett
elgázosító kazán beépítésére
kerül sor. A panziórész újra-
indításával, s a már említett
változtatásokkal is az a cé-
lunk, hogy pezsgõ élet legyen
a házban, s folyamatos, tar-
talmas és változatos progra-
mokkal szolgáljuk a zalaszent-
lászlóiakat és a hozzánk lá-
togatókat.

Ismét élet költözött a faluházba.
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Az
elnöke, és alelnö-
ke, , valamint
a

Országos Széchenyi Kör
Péchy Mária

Almássy Lászlóné
soproni Széchenyi István

Gimnázium Öregdiák Társa-

ságának Németh
Kálmán

Széchenyi István

képviselõi
elnök vezetésével

szeptember 15-én, szombaton
születésnapja

közeledtével egész napos ki-

ránduláson felkerestek több
Zala megyei emlékhelyet.

A program szervezõje,
indulás elõtt

a város történetét
és a Széchenyi-család zalai kap-
csolatait ismertette, kihangsú-
lyozta: ma sokan úgy idézik
Széchenyi Istvánt, hogy nem
is ismerik elveit, tevékeny-
ségét! Ezután

polgármesterrel együtt
megkoszorúzták a „legnagyobb
magyar” mellszobrát,

alkotását. A polgármes-
ter felajánlotta, hogy Zala-
szentgrót szívesen helyt ad a
Széchenyi Kör jövõ évi köz-
gyûlésének.

Ezt követõen a mindössze
43 lakosú utazott a
csoport. Ez a község a

uradalom része-
ként Széchenyi István birto-
kossága idején fejlõdött legjob-
ban, ekkor lakóinak száma
meghaladta a kétszázat. Itt

Sza-
lay Csaba Zala-
szentgróton

Baracskai Jó-
zsef

Lelkes
Márk

Sényére
szent-

györgyvári

Föl-

földi Vilmos

Sénye-Szil-
vástetõn

Vadász György

Marton Lász-
ló

Szentgyörgyvár
Kehidára

Ödön

Deák Ferenctõl
Lázár István

pakodi Martincsevics-bir-
tok Martincsevics
István

Széchenyi Ágnes

ny. polgármester
fogadta és vendégelte meg a
résztvevõket. Tovább utazva
megtekintették a

álló magán-kápolnát,
amelyet Ybl-dí-
jas építész tervezett. Hévízen
megkoszorúzták

egész alakos Széchenyi szob-
rát, majd érin-
tésével látogattak. A
Deák kúriát Széchenyi István

fia számára vette meg a
rossz anyagi körülmények kö-
zött élõ . A kú-
riát polgármester
mutatta be.

A kirándulás utolsó állomá-
sa a

volt, ahol
ismertette, majd be is

mutatta a kései leszármazott,
szõlõtõkéjét.

A program a lenyûgözõ szép-
ségû zalai környezetben bor-
kóstolós ebéddel és kis szüreti
„besegítéssel” zárult.

Széchenyi-emlékek Zalában
Egy élménydús kirándulás

Martincsevics István ismerteti a kései leszármazott, Széchenyi
Ágnes szõlõtõkéjének történetét.

Immár hagyományt teremt-
ve az idén is
megrendezte szüreti felvonulá-
sát szeptember második szom-
batján. A menet a sportpályá-
ról indult négy lovas huszár
felvezetésével. A feldíszített lo-
vaskocsikat megtöltötték az
ünnepi díszbe és maskarába
öltözött helyi lakosok.

és a
nagy cso-

korba gyûjtött dalokkal és har-
monika szóval szórakoztatta a
menet ideje alatt az érdek-

Kehidakustány

Tóber
Laci zalakomári Péczeli
Attila Népdalkör

Vidám hangulatban
Szüreti felvonulás Kehidakustányban

lõdõket. Szokás szerint a magya-
ros ruhába öltözött leányok po-
gácsával és borral kínálták a
falu lakóit. A menet az egész
falut körbejárta, több állomá-
son a felvonulás résztvevõi is
vendéglátásban részesültek.

Rövid mûsorral lépett fel a

csoportja, vala-
mint a z

A program zárásaként a Zala-
rét adott otthont a vidám mulato-
zásnak, ahol a gémes kútból a he-

Kehidakustányi Napközi Ott-
honos Óvoda

alaszentgróti Cinege -
Kisbojtár Táncegyüttes.

lyi legények idei bort is ,,fakasz-
tottak”, mely után nem maradha-
tott el a hajnalig tartó tánc sem.

A szervezõk ezúton is kö-
szönik minden résztvevõ-

nek és fellépõnek, hogy jelen-
létével és munkájával hoz-
zájárult a rendezvény sike-
réhez.

T.K.

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Hat forduló után az élen áll
a megyei labdarúgó-bajnok-
ságban a együt-
tese. Mivel a mezõnyben párat-
lan számú csapat szerepel,
egyikük pihen a hét végén. A
Szentgrót volt már szabadna-
pos, így különösen szép a je-
lenlegi eredmény. Különösen
annak fényében, hogy még
veretlen, a legtöbb gólt rúgta
(26), s a Csesztreggel egyetem-
ben a legkevesebbet (3) kapta.

A keretben nem volt nagy
változás, viszont a
elnök irányította vezetés man-
dátumának lejártával lemon-
dott. Az új elnökség
vezetésével látott munkához.
Az új elnök zalaszentgróti, s

Zalaszentgrót

Szép Zsolt

Kós István

„A tyúkokat mindig este számolják”
– avagy élen a szentgróti focicsapat

bár korábban ökölvívó volt,
szenvedélyesen szereti a focit.

, a csapat edzõ-
je elõször a keretben történt
változtatásokról tájékoztatta la-
punkat.

– Nagy jövés-menés nem
volt. Hajmási János Egervár-
ra igazolt, Komoróczi Kristóf
a ZTE-utánpótlástól érkezett
hozzánk.

– Az elmúlt két szezonban
lemaradtunk a dobogóról, mert
idén a negyedik, elõtte az
ötödik helyen végeztünk. Most
mindenképpen az elsõ három
között szeretnénk végezni! Köz-
ben majd kiderül, hogy lehet-e

Rózsa László

– Milyen céllal vágtak neki
az új bajnokságnak?

konkrétabb, nagyobb célt ki-
tûzni. Az elsõ hat mérkõzés
után felesleges messzemenõ
következtetéseket levonni. Van
egy találó mondás, amit elõsze-
retettel használnak Szentgró-
ton: „A tyúkokat mindig este
számolják”… Így vagyok én is a
mérkõzésekkel, a pontokkal.

– A keret 80-90 százaléka
valóban szorosan kötõdik a vá-
roshoz. Ráadásul 17-23 év kö-
zötti fiatalok. A rutint az NB I-

– Példaértékû a listavezetõ
csapat abban is, hogy a játé-
kosok többsége szentgróti…

es múlttal rendelkezõ, zalai
származású Varsányi Sándor, s
a két szentgróti kötõdésû játé-
kos, Balogh Zoltán és Láncz
János képviseli. A fiatalságnak
nyilván vannak elõnyei és hát-
rányai is, utóbbira példa a for-
maingadozás, a rutintalanság.
Ezt is számba kell venni, ha az
elõttünk álló feladatokra te-
kintünk. Azt hiszem, hogy et-
tõl a csapattól elvárható a do-
bogós helyezés, annak tudatá-
ban is, hogy a feltételek is jók.

Hat mérkõzés után tehát az
élen várja a folytatást a Zala-
szentgrót csapata. A hét végén
(lapzártánk után) a

együttesét fogadta.
Páter-

domb
e.e.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Rózsa László



Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kor-
mányhatározat – az úgyneve-
zett zsebszerzõdésekkel szem-
beni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközei-
nek kidolgozása és a kapcso-
lódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcso-
latban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.

Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanak-
kor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 1994-
95-ben…

Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a ne-
vüket. Nem azért, mert valót-
lan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, en-
nél nagyobb a tét: olyan jövõ-
beni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami min-
dent megér egyeseknek. Töb-
bet, mint egy „ártatlan” bíró-
sági kereset.

A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez va-
lamivel komolyabb és veszélye-
sebb ügy, mint serdülõ leá-
nyok küllemversenyével fog-
lalkozni.

– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy ki-
derüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben el-
ment! Az osztrák odajött Z.-ra

Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszer-
zõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?

Fotó: Sári Zoltán

(helységnév a szerkesztõség-
ben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekek-
tõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjo-
got, viszont az aggastyán ma-
gyarnak két év alatt sem. Egy-
szerûen kihasználták a joghé-
zagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.

Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a föld-
hivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.

– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Há-
rom évet meghaladóan Ma-
gyarországon kellett élni, me-
zõgazdasági tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Ter-
mészetesen adóbevallásra kö-
telezték. Az eredeti tulajdo-
nost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, al-
kotmányos jog, hogy tulajdo-
nával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik fel-
vásárolták a földet, bérbe ad-
ták, s felvették a földalapú tá-
mogatást. Ha a bérlõ tiltako-
zott, hát repült. Sorban álltak
földért…

– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –

mondja újabb beszélgetõpart-
nerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megje-
lenik az újságcikk: „Magyaror-
szágon nincsenek zsebszerzõ-
dések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló doku-
mentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de várat-
lanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõ-
ségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõ-
dés-gyanús ügyeket, az orszá-
gos fõfalugazdász letelefo-
nált a megyei fõfalugazdász-
nak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõfa-
lugazdász akkor, amikor 2001.
július 17-én a Zala megyei Ká-
lócfán tartott kihelyezett kor-
mányülés egyik központi té-
mája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterel-
nök kijelentette, hogy a kor-
mányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gye-
pü menti” osztrák vircsaftnak.

A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt vi-
szont nagy felzúdulás a beje-
lentés miatt külföldön, külö-
nösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Ri-
portalanyunk egyébként fel-
szólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem ka-
pott mikrofont. A harcot azon-
ban nem adta fel:

– Azt hittem, hogy a fõjegy-
zõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tu-
dok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma ország-
gyûlési képviselõ – E.E.) eljut-
tatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!

Riportalanyom e keserû sza-
vak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselek-
vésre van szükség. S azok fe-
lelõsségre vonására is, akik ed-
dig hátráltatták a felderítést.

– Három nap alatt fel le-
hetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de sza-
vaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgató-
erõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagy-
mértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyono-
sodási vizsgálatot kell lefolytat-
ni. Honnét volt pénz a vásár-
lásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcs-
kérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszont-
szerzõdést keresni, ami a föld-
moratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampol-
gárságot, kik voltak a felter-
jesztõk, s megfeleltek-e min-
den szempontból a követelmé-
nyeknek. Igen fontos az ügy-
védek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk má-
solat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek for-
dultak leggyakrabban a föld-
hivatalokhoz. Az ügyvédek fel-
esküdtek a törvényesség betar-
tására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határo-
zottan és következetesen. Kü-
lönben semmi sem lesz a fel-
derítésbõl. S amint a mora-
tórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olaj-
maffia áldatlan tevékenységé-
hez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.

A téma boncolgatását kö-
vetkezõ számunkban folytatjuk.

E.E.

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.
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Lázas készülõdés fogadta a
látogatókat szeptem-

ber 22-én, nem sokkal dél
után. Gyermekek és felnõttek
közösen díszítették a lovasko-
csikat és traktorokat, hogy a

elindulván ismét
részesei lehessenek a hagyo-
mányos és hamisítatlan türjei
szüreti kavalkádnak.

A felvonuláson különféle
állomásokon mókáztak a részt-
vevõk a helybõl és a környezõ
településrõl érkezõ vendégek-
kel, és persze a szüreti mulat-

Türjére

Búcsú térrõl

Igazi szüreti kavalkád Türjén
sághoz illõen borral is kínálták
a vendégeket.

A menet egészen a helyi
sportpályáig haladt, ahol a dél-
utáni óráktól egészen hajnalig
különféle programokkal vár-
ták a vendégeket. Felléptek he-
lyi mûvészeti és hagyományõr-
zõ csoportok, de a szomszédos

is érkeztek
ügyes táncosok. A közönség
számára a sztárvendégek a

táncos fiúk
voltak, akik az egyik kereske-
delmi csatorna tehetségkutató

Zalaszentgrótról

„Kutyakölykös”

versenyének köszönhetõen
mostanra országos hírnévre
tettek szert.

A szervezõk a mulatozáson
kívül arra is gondoltak, hogy
az érdeklõdõk meggyõzõdhes-
senek a saját egészségi ál-
lapotukról is, hiszen a prog-
ramok részeként ingyenesen
mérhették meg vérnyomá-
sukat és vércukor szintjüket. A
színes és színvonalas progra-
mok után nem maradhatott el
a hajnalig tartó szüreti bál
sem, ahol több mint százan
mulattak hajnalig a szõlõ ün-
nepén Türjén.

Odonics Beáta

Nagy sikert arattak a Kutyakölykök.

Néptáncot is láthattunk…

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
Fax:

(92) 596-937;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke
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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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

„Tõkétõl a Pohárig” negyedszer
Rekordnevezés, kerékpáros versennyel
(Folytatás az 1. oldalról)
hosszabb távokon veszek részt,
40-70 kilométeren szoktam ed-
zeni. A terepet nem volt alkal-
mam felmérni, kicsit „sötét ló-
nak” tûnik. Nem a gyõzelem
vezérel, mindig azért verseny-
zek, hogy jól érezzem magam
– árulta el rajt elõtti másod-
percekben a késõbbi gyõztes,

. A két
keréken túrázók után a legna-
gyobb részvételû verseny kö-
vetkezett, a felnõttek 6,7 kilo-
méteres futása. A rajtnál közel
százötvenen várták a vissza-
számlálást. A nõk között elsõ-
ként ért be a célba:

– Szombathelyrõl jöttem,
Zalaszentgróton vagyok ven-
dégségben és tegnap a fürdõ-
ben hallottam a tekenyei futó-
versenyrõl. Nálam mindig van
futócipõ, mert már 25 éve fu-
tok, és elég sûrûn versenyzek.
A futás nálam már életformává
vált, hetente negyven kilomé-
tert mindig megteszek. Koráb-
ban nem is tudtam errõl a tele-
pülésrõl, de a táv nagyon ér-
dekes volt és egyben nehéz is
– mesélte a célbaérés után
vidáman a szombathelyi hölgy.

Amint a népes futó és
kerékpáros sereg elrajtolt

pincéjétõl, helyükön
egy lelkes ötvenfõs csoport
gyülekezett gyalogos túrára fel-
szerelkezve. Idén elõször szer-
vezték meg a tekenyei Látóút
mentén zajló barangolást, ahol

Szijártó Péter Sümegrõl

Jenei Mária

Tóth
Gyõzõ

a helyi és környékbeli értékek-
kel, látnivalókkal ismerkedtek
meg a résztvevõk. A kilenc kilo-
métert felölelõ túrát

vezette,
aki a résztvevõknek ismertette
a település eredetét, bemutat-
ta családja almáskertjét, az
Öreg Tölgyet, s többek között
elvezette õket a Szent Anna
kápolnához is.

– Az önkormányzattal több
rendezvényen is együttmûkö-
dünk, az Összefogás Tekenye
Alapítvánnyal pályáztunk a tú-
ra lebonyolítására. A Tóth-csa-
lád borospincéjénél

, a Zalakanyar Ven-
dégváró és Kézmûves Egyesü-
let elnöke tartott kiselõadást a
helyi termelõk portékáiról,
majd a pincészet borait kóstol-
ták meg a résztvevõk. A túrát a
versenyekhez kapcsolódó prog-
ramként szeretnénk jövõre is
megrendezni – árulta el

az alapítvány el-
nöke. A szervezõk a versenyek-
re idén rekordszámú nevezést
regisztráltak, a 139 induló között
nem csak Zalából, hanem Érd-
rõl, Balatonalmádiból, Gyõrsze-
merébõl is érkeztek versenyzõk.

– Kellemes, sportolásra ideá-
lis idõjárás mellett tudtuk meg-
rendezni a programot. A részt-
vevõk kiemelték az útvonal és
a környék szépségét, a jó han-
gulatot. Az élmezõnyben erõs
verseny döntött mindkét tá-
von, a 17,2 km-es távon a nõi

Györkös
Dezsõné Magdolna

Hosszú
Zsuzsanna

Dézse-
nyi Veronika,

és férfi abszolút gyõztesek
idén már vándorkupát kaptak.
Sajnos ezen a hosszabb távon a
földmérési jelek megtévesztet-
ték a mezõny egy részét, nekik
utólag nyitottunk egy 13 km-es
kategóriát. Egyre többen csat-
lakoznak a fiatalok közül, ami
annak is köszönhetõ, hogy a
tavalyi verseny óta rendszeres
futó és tájfutó edzéseket tar-
tunk, ezzel szeretnénk elérni,
hogy a gyerekek fejlõdjenek és
mozogjanak, sportoljanak. A
kerékpárverseny idén újdon-
ság volt, az idõeredményeken
látszik, hogy félprofiktól a
hobbi szintig indultak verseny-
zõk, akiknek tetszett a táv, és

jelezték, hogy jövõre is jönnek
– számolt be a tapasztalatokról

polgármester,
fõszervezõ.

Az eredményhirdetés után
szüreti felvonulás és fesztivál
kezdõdött, ahol a versenyzõk,
szervezõk, szurkolók jó hangu-
latban töltötték a délutánt, es-
te pedig bállal zárult a mozgal-
mas nap.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

A verseny részletes ered-
ménylistája elérhetõ a

és a
oldalakon.

Tarsoly Róbert

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

www.
toketolapoharig.hu www.
zalatajkiado.hu

A program nem vesztett népszerûségébõl.
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1993 nyarán nyitotta meg
kapuit az óvoda. Az
elsõ nevelési év során mind-
össze 12 gyermek járt az intéz-
ménybe. A következõ évben
már az összevont 1-4 osztályos
iskolai oktatás is beindult az
óvodai neveléssel párhuzamo-
san az épületben. Néhány év-
vel késõbb az iskolai átszer-
vezés miatt a negyedik évfo-
lyamra járó gyermekek más
intézményekben folytatták ta-
nulmányaikat. Így kapott vég-
leges formát az intézményi
szerkezet: 1-3 összevont osz-
tállyal, illetve egy vegyes élet-
korú óvodai csoporttal. A gyer-
meklétszám az óvodában évrõl
évre emelkedõ tendenciát mu-
tat, a 2011/2012. nevelési év-
ben a férõhelyek maximális
kihasználtságát érték el.

– Jelenleg 21 kisgyermek
tölti mindennapjait óvodánk-
ban, ugyanakkor a nevelési év
végéig várhatóan 24 fõre gya-
rapszik az óvodások száma –
tájékoztatta lapunkat

óvodapedagógus.
– A csoport összetétele: 9
nagy, 5 középsõ és 7 kiscso-
portos gyermek; 16 fiú és 5
leány. A mi óvodánk helyi
nevelési programjának alap-
jául egy olyan életmódszer-
vezést választott, ami elsõsor-
ban a játékra és a mesére kon-
centrál. Célunk volt hangsú-
lyozni a gyermekközpontú-
ságot, a játékot, a környezet
védelmét, hagyományaink to-
vábbadását, az elfogadást, a

Batykon

Szabó-
Hujber Éva

Érzelmekben gazdag, biztonságot adó
Huszonegy kisgyermek a batyki óvodában

nevelési rendszer hatékony-
ságát.

Az óvodába érkezõ gyerme-
keken tükrözõdik a vidék har-
móniája. Ez megmutatkozik a
természet, az állatok, a növé-
nyek ismeretében. A moderni-
zálódás, a technika fejlõdése, a
számítógép „világa” ugyanak-
kor megváltoztatta, megváltoz-
tatja az itt élõ emberek életét
is. Ha ezt nem tartjuk szem
elõtt, akkor elfelejtõdik a múlt,
hagyományaink, az õsi mester-
ségek, a népviselet.

A helyi adottságokra, a
gyermeklétszámra való tekin-
tettel vegyes életkorú csoport
került kialakításra, ahol a
szomszédos óvodás
korú gyermekeit is fogadják,
amennyiben a szabad intéz-
ményválasztás jogán a szülõk
érdeklõdnek, megbíznak ben-
nük. Az óvoda az elsõ lép-
csõfok a közösségi nevelést
nyújtó intézmények között a
faluban.

– Intézményünk viszonylag
új, közoktatási intézmény cél-
jára épült – folytatja Szabó-
Hujber Éva. – Az óvodai fel-
adatellátást két fõiskolai vég-
zettséggel rendelkezõ óvoda-
pedagógus, az iskolai élet szer-
vezését és lebonyolítását egy
tanító és egy napközis peda-
gógus látja el. Az óvodai cso-
porthoz két szakképzett, 6 és 8
órás munkarenddel bíró dajka
tartozik, akik mindkét intéz-
ményrész étkezési és tisztán-
tartási, higiéniai teendõit is

Zalavég

segítik, ellátják. Óvodánk gyer-
mekközpontú, a mai kor igé-
nyeinek megfelelõen rugal-
mas, tapasztalati úton, életkor-
nak és fejlettségnek megfelelõ
tevékenységek során életre ne-
vel. Ezt szeretetteljes bizton-
ságérzetet adó, érzelmekben
gazdag óvodai élet megterem-
tésével éri el.

A 2012/2013. nevelési év az
újonnan óvodába érkezõ kis-
gyermekek fogadása mellett
elsõként betervezett és sikere-
sen lebonyolított programja a
szeptember 28-án „a Népmese

napja” alkalmából tartott me-
semondó verseny volt. A gyer-
mekek szorgosan és hatalmas
lelkesedéssel készültek, hall-
gatták, ismerkedtek a kedvenc
otthonról hozott meséikkel,
s idézték fel társaik legna-
gyobb örömére az óvodában
is. A gyermekek értékelésé-
ben segítséget nyújtott nyug-
díjba vonult dajkájuk is. Az
eredményes megmérettetés-
rõl minden kisgyermek elis-
meréssel a zsebében (oklevél,
emléklap, mézeskalács) térhe-
tett haza.

Tapolcai kiránduláson a batyki óvodások.

Az óvoda adatai:

Az intézmény hivatalos elnevezése:
Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje
és Batyki Tagintézménye

A tagintézmény óvodájának mûködési területe:
8797 - Batyk, Dózsa György utca 2.
Tel.: 06-83-376-813
E-mail: ovoda.batyk@gmail.com
Web: www.vackorovi.eoldal.hu

A tagintézmény fenntartója:
Türje és Batyk Községek Képviselõtestületei
8797 - Batyk, Fõ u. 11.
Tel.: 06-83-376-701

Az intézmény munkáltatója:
Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje
és Batyki Tagintézménye Igazgatója

Az óvodai csoportok száma és óvodásai:
1 - Vackor csoport, Batyk és Zalavég község óvodásai

Óvodapedagógusok: Gáspárné Gulyás Mária (Jánosháza)
Szabó-Hujber Éva (Türje)

Dajkák: Márkus Sándorné (Batyk)
Karácsonyné Horváth Mária (Zalavég)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ÕSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

Keresse egynapos adventi programjainkat is!

RÓMA- ORVIETO - TIVOLI

PRÁGA GAZDAGON

VELENCE ÉS SZIGETEI:Murano-Burano-Torcello

A FELVIDÉK történelmi városai

PLITVICEI TAVAK

ADVENT PRÁGÁBAN

ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN

VELENCEI KARNEVÁL

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

Okt. 3-7. 74.610Ft/fõ

Okt. 5-7. 35.910 Ft/fõ

Okt. 12-14. 38.610 Ft/fõ

Okt. 19-23. 49.050 Ft/fõ

Okt. 13. 6.900 Ft/fõ

Nov. 30 - Dec.2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

2013. Febr. 8-10. 32.900 Ft/fõ

- Szakács
- Pincér

- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó

- Kereskedõ boltvezetõ

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:

Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.

Ny.sz.:20-0229-05
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

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

92/707-510-

Az ügyfélszolgálati irodában várjuk kedves Ügyfeleinket hulladékszállítási problémáikkal,
kedvezmény érvényesítésével, számlázással,

adatváltozással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel.
A ZALAISPA Zrt. készséggel áll rendelkezésre a

es telefonszámon vagy a
vagy a

ZALAISPA Zrt. Zalaegerszeg Köztársaság u. 1. postacímen.
Várjuk kedves Ügyfeleinket a zökkenõmentes és

színvonalas közszolgáltatás érdekében!

szamlazas@zalaispa.hu; info@zalaispa.hu

ZALAISPA ZRT.

Tisztelt zalaszentgróti lakosság!
Értesítjük a lakosságot, hogy a

a

ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

Zalaszentgrót, Csány L. u 2. (Irodaház) I. emeletén
minden héten csütörtök - péntek 9 órától 14 óráig.

ügyfélszolgálatot indít


