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rendszerére, az Electra rendszerre esett.
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Zalaegerszegi Fiók
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8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004

8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556

Magyarország köztársasá-
gi elnöke hivatalos látogatást
tett szeptember 30-án, vasár-
nap a délutáni órákban

.
Ke-

hidakustányban

Áder János Kehidakustányban
Dr. Magyar Károly

Nógrádi László,

Lázár István,

, a Zala-
egerszegi Törvényszék elnöke,

a Deák Ferenc
Kúria Közalapítvány elnöke és

Kehidakustány

polgármestere meghívására ér-
kezett a

Megérkezését követõen elõ-
ször zártkörû beszélgetést
folytatott Nógrádi Lászlóval és
Lázár Istvánnal, amelyen egye-
bek mellett köszöntötte a ven-

Deák Ferenc kúriá-
hoz Áder János.

dégtelepülés, polgár-
mesterét, . Áder
János támogatásáról biztosítot-
ta mind a kuratóriumi elnö-
köt, mind a polgármestert,
miszerint az egykori általá-
nos iskolából Közép-európai

Pakod
Halek Lászlót

Tárlatvezetésen a Deák-kúriában: Nógrádi László, Áder János,
Halek László, valamint Lázár István.

Amikor piros-sárga színûre
váltanak a szõlõsorok a domb-
oldalon, hordókban érlelõdik
a hegy leve, eljön az ideje a
vigasságnak, jól megérdemelt
szórakozásnak. Így vélték ezt

elõdeink évszázadokon keresz-
tül, s a hagyományokat õrizve,
formálva így ünnepelnek ma is
Teréz napot követõen a szõlõ-
termõ vidékeken. Nincs ez

Fesztivál Sümegcsehin

Az új bor megáldása.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Áder János Kehidakustányban

Jogásztovábbképzõ Akadémia
jöhessen létre, melynek meg-
valósításához kész, engedélye-
zett tervekkel rendelkeznek. A
köztársasági elnök kifejtette
azon véleményét, hogy nagyobb
tiszteletet kellene adni a ,,Haza
bölcse” emlékének, munkássá-
gának, valamint törekedni ar-
ra, hogy országszerte széle-
sebb körben megismerjék, ün-
nepeljék. Kiemelte: Deák Fe-
renc személyisége, történelmi
szerepe nem foglalja el méltó
helyét nemzetünk nagyjai között.

A megbeszélés után részt
vett a tárlatvezetésen, ahol
megtekintette a Deák-kiállítást.

Áder János látogatása zárá-
saként koszorút helyezett el
Deák Ferenc emlék- szobránál.
A koszorúzás ünnepélyes mo-
mentumaként
elõadómûvész tolmácsolásá-
ban felcsendült a „Hazám, ha-
zám”, Erkel Ferenc Bánk bán
címû operájának leghíresebb
áriája.

Áder János a hivatalos ce-
remónia végén köszöntötte a
megjelent kehidakustányiakat.

Bálint Csaba

A koszorúzás egy pillanata: Nógrádi László, Áder János és
Lázár István.

Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin
másképp sem. A
szüreti felvonulást és mulatsá-
got néhány éve gombócfesz-
tivállal teszik testesebbé a
szervezõk.

Szüret hava 14-én vasárnap
egy órától gyülekeztek a felvo-
nulók és a nézelõdõk a sümeg-
csehi faluház elõtt.

ide-
jött lovasok, csikósok,
hintói, , sümegcsehi dí-
szes kocsik szekerek, népvise-
letbe és maskarákba öltözöt-
tek, s az elmaradhatatlan szín-
folt, a

állták körbe a „bírót” és
– a jövõt megelõlegezve – já-
tékbabáját dajkáló feleségét.
Egy jellegzetesen osztrák vise-
letbe öltözött férfiú lakodal-
mas kocsit vontatva, traktorral
érkezett a nemrég választott
lakóhelye ünnepére. Általános
a jókedv, a színes forgatagban
ünneplõbe öltözött, meglett em-
berek, nevetgélõ fiatalok. Egy
csoportban a tv-sorozatokat
idézõ, festett maskarák, amott
az amerikai gengsztereket és
az 50-es évek jampeceit formá-
zó figurák keltenek derültséget.
Egy borostás ifjú a saját öreg-
anyjaként „sántikál” a tömegben.

Sümegcsehin

Mihályfá-
ról, Óhídról, Nagygörbõrõl

Tótvár
sümegi

nagykanizsai gólyalá-
basok

A külsõ szemlélõnek az a
benyomása támadt, hogy a hely-
béliek az idén még nagyobb
lelkesedéssel (pl. több egyéni
kreációval, saját jelmezekkel,
tréfás maszkírozásokkal) ké-
szültek a vidám eseményre, s
az érdeklõdõk száma is nõtt.

A polgármester,
mindenre figyelemmel

van. Fogadja a meghívottakat,
ellenõrzi a hangosítást, eliga-
zítja a polgárõröket, hogy hová
parkoltassanak, de elrendezi a
kis asztalkára kerülõ, újborral
telt palackokat is, hogy min-
den rendben legyen az egy-
házi áldásra. A falu elsõ em-
bere az elõkészületek közben,
egy nyugalmasabb idõszakban
szakít idõt, hogy elmagyarázza
az ünnep elõzményeit. Hajda-
nán a falu bírójának tisztele-
tére rendezték a szüreti felvo-
nulást, így õt – központi figu-
raként – a felélesztett játékban
is megjelenítik. A sümegcse-
hiek az idén megegyeztek,
hogy jelképes „elsõ emberük”
és felesége ezentúl minden
szüreti felvonuláson a faluban
legutóbb házasságot kötött fia-
tal pár lesz. Mindaddig a dísz-
helyükön kell maradniuk, míg
egy vidám falubeli meg nem

Farkas
Zsolt

kínálja õket – természetesen
egy pohár borral.

Kedves gesztusként népi
ruhás lánykák pogácsával kí-
nálták az érkezõ résztvevõket,
kíváncsiskodókat, közelrõl, s
távolról jött vendégeket. A test-
vérfaluból, vagy 40-
en fogadták el a szíves invitá-
lást. Énekelve vonultak a fa-
luházba, miközben a

meghívott Nívó-díjas

pattogó ritmusú
dallamokkal melegített a mu-
latságra.

A hagyományoknak megfe-
lelõen a község lelkipásztora
végzi az egyházi szertartást. Az
idén kanonok úr
áldotta meg az újbort.

Ezt követõen a lányok gyû-
rûjébõl kiemelkedõ, szalagos,
szüreti koszorú vezette a szí-
nes szüreti felvonulást, végig a
falun, egészen a kocsma elõtt
felállított színpadig.

„Adatik tudtára valamennyi
népnek, hogy itt lészen ma
helye a szüret ünnepének” –
kurjantotta a kisbíró,

. Rigmusaiban a falube-
lieket is célba vette – s mint a
hangos hahotából kiderült, ta-
lált is a humor nyila.

Farkas Zsolt polgármester
üdvözlõ szavai után

országgyûlési képviselõ szólt
Sümegcsehi polgáraihoz. Az al-
kalmat megragadva bejelen-
tette a jó hírt, miszerint a járási
hivatal egy kihelyezett irodát
nyit a faluban, így a megye,
járás peremén élõknek nem

Csehibõl

Vonyarc-
ról Zalai
Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar

Nagy József

Novák
Ferenc

Vigh Lász-
ló

kell messzire utazniuk hivata-
los ügyeik intézéséhez.

E komoly közlemény után
ragadta magá-

hoz a mikrofont és vezényelte
le rutinosan a gondosan vá-
logatott vidám mûsort.

A vonyarci fúvosok
vezetésével azonnal jó

hangulatot teremtettek népsze-
rû összeállításukkal, majd nívós
produkciójával a

szórakoztatta, sõt
dalra fakasztotta a közönséget.

Siker volt a
fellépése hege-
dûjátékával. A helyi iskolások
néptánca és modern tánca, a
sümegi néptáncosok, a csehi
fiatalok, egy csoport
és a mihályfai színjátszók fel-
lépése estig adott kulturális
táplálékot.

Az idei szüreti mulatság és
felvonulás anyagi fedezetét a
korábbi fémgyûjtésbõl és ada-
kozásokból biztosították. Az al-
kalomra kibontakozott példás
összefogás kézzel fogható és
kóstolható eredményét íny-
csiklandó gulyásköltemények-
ben, sült gesztenyében, más-
félezer gombócban és 70 liter
borban osztották a lelkes, nagy
számú közönségnek.

A gyerekek eközben kocsi-
kázhattak a szüreti felvonulás-
ban részt vett hintókon, fo-
gatokon.

Hajnalig tartott az önfeledt
mulatozás a színpadon, a kocs-
mában, és kint, gyertyafény-
nél, harmonikaszó mellett.

Kozma Ferenc

Kiss
Tamás

Sümegcsehi
Népdalkör

Zala Zenekar
Laposa Julcsi

gógánfai

V.B.

Maskarák…
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Emlékezés 1956-ra

Zalaszentgróton dr. Schvarcz Csaba volt az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra emlékezõ ünnepség szónoka. Az
alpolgármester beszédében felhívta a figyelmet az összefogás
fontosságára. A helyi iskolások mûsora után koszorúzásra ke-
rült sor.

A rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy a jövõben
új jegyzõje lesz . Mint arról korábbi szá-
munkban már beszámoltunk, , a korábbi jegyzõ
közös megegyezéssel vált meg funkciójától, de továbbra is a
hivatalban dolgozik.

Az október 25-én megtartott rendkívüli ülésen a testület
választotta meg jegyzõnek. A döntés után

így nyilatkozott lapunknak polgármester.
– Dr. Simon Beáta nem ismeretlen az itt élõ emberek

számára, hiszen zalaszentgróti, s korábban tagja volt a képvi-
selõ-testületnek. Egy ideig a Zala Megyei Közigazgatási Hi-
vatalt is vezette. Jogi oldalról is felkészült szakember, s erre a
tudására, tapasztalatára szükség is lesz a közigazgatásban be-
következõ változások miatt. A hivatalt ilyen téren meg kellett
erõsítenünk. Egyrészt jelenleg is tárgyalunk több település
képviselõivel közös hivatal létrehozásáról, másrészt a járási
rendszer bevezetése is olyan feladatokat ró Zalaszentgrótra,
mint járási székhelyre, amelyek szükségessé tették a váltást.
Szeretnénk felkészülten várni az átállást az új közigazgatási
rendszerre – fogalmazott a polgármester.

Zalaszentgrótnak

Csuzy Csaba

dr. Simon Beátát

Baracskai József

Lapunk elõzõ számában
(Szentgróti aktuális, 2. oldal)
megjelent cikkre küldött rea-
gálást az érintett,

. Ezt olvashatják az
alábbiakban:

„Baracskai József polgár-
mester úr az elõzõ lapszámban
azt állította – valószínûleg té-
vedésbõl –, hogy nem a jog-
szabályoknak megfelelõen dol-
gozom az Egészségügyi Köz-
pontban.

Állításával ellentétben a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII.
tv.43/A.§-a nem változott ezen
idõpontot követõen, viszont a
Kjt 41.§ (3) bekezdése igen.
Pontosan a helyi önkormány-
zat által a feladatkörbe tartozó
egészségügyi közszolgáltatá-
sok ellátására létesített költség-
vetési szervnél fennálló közal-

dr. Petz Zsu-
zsanna

kalmazotti jogviszonyra NEM
kell alkalmazni az összeférhe-
tetlenségi szabályt, ezt vezette
be új szabályként a jogalkotó.
Így a vállalkozói tevékenység-
gel 2010.01.01. napját követõ-
en a magasabb vezetõi megbí-
zás nem összeférhetetlen. Az
ezzel ellentétes megállapítás
azért furcsa a polgármester úr
részérõl, mert õ maga vezette
elõ a 2011. IX. 29.-iki képvi-
selõ-testületi ülésen, hogy ek-
ként dolgozzam az Egészség-
ügyi Központban és a képvise-
lõk nem csak megszavazták
ezt, hanem a 125 / 2011-es tes-
tületi határozatban fel is ol-
dották az összeférhetetlensé-
get, amennyiben ilyen lenne a
biztonság kedvéért. Az ÁNTSZ
sem engedélyezhette volna az
eddigi munkámat, ha jogsza-
bályba ütközött volna.”

„Nem összeférhetetlen…”

Zalaszentgrót város önkor-
mányzata 2012 október 25-én
rendkívüli testületi ülést tartott.

A kérdések egy része a
sürgetõ határidõk miatt került
a közgyûlés elé. Ezeken túl
más, halasztást nem tûrõ, sze-
mélyi döntést is hoztak a tes-
tület zárt ülésén. A nyilvános-
ság elõtt tárgyalt 10 napirendi
pontban történt szavazások –
összességükben – a képviselõk
egységét tükrözték, ugyanis a

polgármester
által elõterjesztett határozati
javaslatok többsége ellenszava-
zat nélkül került elfogadásra.
Egyetértés volt – többek kö-
zött – a

jelenleg megbízott
vezetõje,
rendõr alezredes kinevezésé-
hez való hozzájárulás megadá-
sa, továbbá a

tetõszerkezetének a szi-
geteléséhez pót-elõirányzat biz-
tosítása, valamint a

által használt

Baracskai József

Keszthelyi Rendõrka-
pitányság

dr. Horváth István

Batthyány úti
óvoda

munka-
ügyi központ

Rendkívüli ülés Zalaszentgróton
ingatlanrész értékesítése és – a

kezdeménye-
zésére – a város buszmegálló-
jához vezetõ, a gyalogosok
által kitaposott ösvény burko-
lásához 250 ezer forinttal, a
költség felével történõ hozzájá-
rulás tárgyában.

Az
igazgató fõorvosának – egy
újabb státusz létesítésére –
irányuló kérését (mely által a
gazdasági vezetõ pozícióját kí-
vánta aktív szakemberrel betöl-
teni) 1 tartózkodás mellett el-
utasították.

A késõbbi zárt ülésen
egyetlen fontos ügyben, az ön-
kormányzat jegyzõjének sze-
mélyére vonatkozóan született
döntés. A képviselõk többsé-
gének támogató,

, valamint
képviselõk ellenszavazata mel-
lett a pályázó hat jelölt közül

választották
jegyzõnek.

Zala Volán Zrt.

Egészségügyi Központ

Mórocz Ti-
bor dr. Tihanyi Ottó

dr. Simon Beátát

(bé)

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

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.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Szentgrót és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Felkészülés a közigazgatási váltásra
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Mindkét fél számára elõ-
nyös üzleti kapcsolatok kez-
deményezés céljából szerve-
zett október elején és

üzletemberek számá-
ra találkozót a önkor-
mányzat.

– Törökország az elmúlt
évtizedekben hatalmas fejlõdé-
sen ment át, örömmel és némi
irigységgel is nézzük azt a
csodálatos gyarapodást és erõ-
södést, amit a törökök mun-
kájukkal, szorgalmukkal értek
el. A barátságból fakadó biza-
lom ellenére gyengék a török-
magyar üzleti kapcsolatok, ke-
veset tudunk egymásról, keve-
set dolgozunk együtt. 2012-
ben például csak alig 200 (!)
török turista fordult meg a
Balaton térségében – muta-
tott rá , Hévíz
polgármestere, hozzátéve: a
találkozótól éppen a turizmus,
emellett a Hévíz-Balaton Air-
porttal kapcsolatos fejlesz-
tések, illetve az ingatlanfej-
lesztések területén várnak elõ-
relépést.

A polgármester szavait meg-
erõsítve ,
Törökország budapesti nagy-
követe hangsúlyozta: a két
nemzet közötti barátságot és
rokonságot a gazdasági kap-
csolatainkkal is meg kell erõ-
síteni, ehhez kellõ alapot ad,
hogy Hévíz és Zala megye
komoly gazdasági potenciállal
rendelkezik.

, a Külügy-
minisztérium globális ügye-
kért felelõs helyettes állam-

török
magyar

hévízi

Papp Gábor

Hasan Kemal Gür

Takács Szabolcs

titkára elmondta: a magyar
kormány célja, hogy az euro-
atlanti övezeten kívüli orszá-
gokkal is erõsítse kapcsolatait,
Törökország ezen államok kö-
zé tartozik. A török gazdaság a
világ második legdinamikusab-
ban fejlõdõ gazdasága, mely az
elmúlt évben 9 százalékos
GDP növekedést tudhatott ma-
gáénak. Kiemelte: az ország
hazánk hatodik legnagyobb
kereskedelmi partnere. Török-
ország a világ második legdi-
namikusabban fejlõdõ gazda-
sága, amely az elmúlt években
mintegy 9 százalékos éves
ütemben bõvült, s az euro-
atlanti térségen kívül a hatodik
legnagyobb kereskedelmi part-
nere Magyarországnak.

Magyarország isztambuli
fõkonzulja, arról
szólt, hogy nemcsak az állami,
de a magánszférában is fontos
a gazdasági kapcsolatok ki-
építése. Bejelentette azt is,
hogy novemberben a fõkon-
zulátus szervezésében magyar
informatikai cégek mutatkoz-
nak be a török piacon.

, a megyei
közgyûlés elnöke elmondta:
Zala megyében Hévíz az egyik
legsikeresebb város, de a je-
lenlegi körülmények a régió
fejlõdéséhez is komolyabb le-
hetõségeket adnak. Logisztikai
szempontból Zala megye el-
helyezkedése kedvezõ, ezt sze-
retnék a jövõben még jobban
kihasználni.

Zala megyei
kormánymegbízott a török-

Kiss Gábor

Manninger Jenõ

Rigó Csaba

magyar kapcsolatok erõsítésé-
ben a két felet érintõ hatósági
ügyek intézéséhez ígért haté-
kony, gyors, akár soron kívüli
segítséget.

, a Török-
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke a török befek-

Suat Karakus

tetõi jelenlétrõl szólt. Mint
mondta: jelenleg 700 török
cég mûködik Magyarországon.
A két ország között az elmúlt
évben 1,8 milliárd forintos
áruforgalmat realizáltak, a for-
galom az idei év elsõ fél-
évében 1-1,2 milliárd forint
körül alakult. Elmondta azt is:
aláíráshoz közeli állapotban
van egy 250-300 millió eurós
török telekommunikációs be-
ruházás szerzõdése.

, az Ország-
gyûlés Magyar-Török Baráti Ta-
gozatának elnöke a hagyomá-
nyos török-magyar kapcsolato-
kat emelte ki, rámutatva: az
üzletkötés terén is fontos
szempont az egymás iránti bi-
zalom és barátság.

A találkozón prezentációk
hangzottak el, majd mûhely-
munkákkal folytatódott az
összejövetel, ahol utazási iro-
dák képviselõivel, ingatlanfej-
lesztõ cégek vezetõivel, vállal-
kozások vezetõivel és a Tur-
kish Airlines ügyvezetõjével vi-
tatták meg a felek a be-
fektetési, üzletkötési lehetõ-
ségeket.

Hegedûs Tamás

Fókuszban a török-magyar befektetési lehetõségek

Térségünk is profitálhat a fejlõdõ török-magyar kapcsolatokból – állapították meg a hévízi
találkozón.
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Közeleg az új jegyzõségi
hivatalok felállításának ideje,
az önkormányzatoknak igazod-
niuk kell a minimum 2000 fõs
lélekszámhoz, ehhez mérten
kell megállapodásra jutniuk a
leendõ „társfalvakkal”. Zalabér

„A szolgáltatás ne, csak a bélyegzõ változzon!”
Zalabéri állásfoglalás az új hivatalról

elõtt is több lehetõség áll,
hogy más településekkel közös
hivatalt alkotva érjék el az elõ-
írtakat.

– Már a határozat megjele-
nésekor elkezdtünk gondol-
kozni a jövõn, s augusztusban

gyorsultak fel az események.
Jelenleg közösen
alkotunk 1150 fõt ellátó hiva-
talt, s jól mûködik a közös
munka. Zalavég kinyilvánítot-
ta, hogy mindenképpen Zala-
bérrel együtt kíván dolgozni. A
változást mi úgy képzeljük,
hogy a lakosság mindebbõl
csak a bélyegzõ megváltozását
vegye észre, szolgáltatások te-
rén ne szenvedjen hiányt –
említette meg ,
Zalabér polgármestere.

A zalabéri elképzelések alap-
ján két irány körvonalazódik.
Egyik lehetõség a régi törté-
nelmi négyes (Zalabér, Zala-
vég, ) újraegyesí-
tése, másik alternatíva a

való együttmûkö-
dés. Elõbbi elképzelést elõ-
térbe helyezte a Pakodról ér-
kezõ megkeresés, melyet több
munkamegbeszélés, egyezte-
tés és falufórumok követtek.

Zalavéggel

Zsuppán József

Pakod, Dötk
Zala-

szentgróttal

Dötk részérõl fontos igény,
hogy az eddigi falugondnoki
szolgáltatás általi házhoz menõ
közigazgatás megmaradjon.
Egykoron a tsz és mikrotérségi
központ Zalabérben lett kiala-
kítva, de a település a rend-
szerváltás után is igyekezett
megtartani térségi szerepét.
Az általános iskola, idõsek ott-
hona munkahelyeket ad, és
Zalabérnek elvitathatatlan sze-
repe van a regionális hulladék-
gazdálkodási társulás, a

létrejöttében.
– A térségi szerepet tovább-

gondolva indokolt lenne, ha a
közös hivatal székhelye Zala-
béren lenne. Különbözõ össze-
hasonlításokat végeztünk a két
meglévõ hivatal között. Egyéb
szolgáltatásokban élen járunk,
gyógyszertár, fogorvosi ellátás,
pékség, nyolcosztályos iskola,
idõsek otthona egyaránt talál-
ható nálunk, melyek szolgálta-
tásait a hivatali ügyintézés
mellett is igénybe lehet venni.
Jelenleg a jogszabályokat ta-
nulmányozzuk, ami több lehe-
tõséget is engedélyez együtt-
mûködésre a majdani járásban,
de mi földrajzilag és gazdasá-
gilag is kedvezõ egységbe sze-
retnénk lépni. Elsõsorban szék-
helyként szeretnénk mûködni,
ha nem sikerül megállapodni,
akkor másodlagos lehetõség a
Zalaszentgróttal való együtt-
mûködés lenne. A döntéssel
nem vagyunk elkésve, a jegy-
zõségek felett létrejövõ járási
hivatalok is csak január else-
jével indulnak – fejtette ki
Zsuppán József.

A zalabéri önkormányzat
kíváncsi a lakosság véleményé-
re, ötleteire is, melyekhez kap-
csolódóan a közeljövõben kér-
dõív formájában szólítja meg a
falubelieket.

Zala-
ispa Zrt.

Pataki Balázs

A kérdés még nyitott: kivel alkothat közös hivatalt Zalabér?

Október 29-én a

a

kötött
együttmûködési megállapodás
keretében

hozott létre. Az emléklap és a
plakett átadására a Nõklub csil-
lagászati elõadásának kereté-
ben került sor.

A rendezvényen
, az egyesület elnöke

, az intézmény

TIT Öve-
ges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület Zala-
szentgróti Városi Mûvelõdési
Központ, Könyvtár és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskolával

TIT Ismeretterjesztõ
és Információs Pontot (TIP)

Bánfalvi
Péter Var-
ga Istvánnak

TIP Zalaszentgróton
igazgatójának ünnepélyesen
átadta (képünkön) a TIP lét-
rehozásának dokumentumait.

, a TIT ügyvezetõ
igazgatója elmondta, hogy a
zalaszentgróti pont a Zala me-
gyében létrehozandó hálózat
elsõ állomása volt. A hálózat
létrehozásának célja a TIT
több évtizedes tevékenységé-
nek népszerûsítése, az isme-
retterjesztõ programok szerve-
zése, a felnõttképzési tevé-
kenység és az élethosszig tartó
tanulás fontosságának elfogad-
tatása.

Rózsás Csaba

Elavult nézet, hogy egy
korábban megszerzett szak-
mai tudás életünk végéig
elég. Nagy a kihívás, s ha lé-
pést akarunk tartani a korral,
folyamatosan bõvíteni kell
ismereteinket.

– A TIT Öveges József Is-
meretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a munkaerõpiaci
igényeket figyelve folyamato-
san fejleszti, bõvíti tovább-
képzési kínálatát. Továbbkép-
zéseinket mindazoknak ajánl-
juk, akik már rendelkeznek
szakképesítéssel, és frissíteni,
bõvíteni akarják ismeretei-

Élethosszig tartó tanulás, 2013-tól új OKJ
Emelkedõ óraszámok, dráguló szakképzés!

ket, képességeiket, illetve
szakterületükön belül szeret-
nének egy-egy speciális terü-
leten elmélyedni. A képzett-
séggel nem rendelkezõknek
ajánljuk a felnõttképzés kere-
tében lebonyolított OKJ-s kép-
zéseket, mellyel jelentõsen ja-
víthatják a munkaerõpiaci po-
zíciójukat – tájékoztatta lapun-
kat ügyvezetõ
igazgató.

– Nõnek az óraszámok, ez-
zel párhuzamosan emelked-

Rózsás Csaba

– Szeptemberben megje-
lent az új OKJ. Milyen válto-
zást jelent ez?

nek a költségek is, egyre na-
gyobb lesz a munkából kiesõ
idõ. 2012. december 31-ig
még a régi feltételekkel lehet
részt venni a felnõttképzés-
ben. Eddig a határidõig lehet
jelentkezni, illetve elindítani
a képzéseket. A tanulni vá-
gyóknak célszerû mihama-
rabb felkeresni irodánkat (TIT
Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz
tér 7. II. em. 238. – Telefon:
06/-2/510-102 – www.titzala.
hu) – javasolta Rózsás Csaba.
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1803 október 17-én, 209 éve
született , a haza böl-
cseként emlegetett nemes. Szá-
mos kötõdése van hazánk egyes
falvaihoz, csakúgy, mint

, ahol gyermekko-
rától öregkoráig élt.

Az idei megemlékezés ke-
retében egy rendhagyó Deák-
napot szervezett a

és a

a

közremûkö-
désével. A délelõtt vidáman,
mégis a nap szelleméhez mél-
tón telt. A program levezetésé-
ben segítségre volt

, ZalA-KAR közmûvelõdési
referense, aki a meglévõ isme-
retek felfrissítésére és az új be-
fogadására, Deák életéhez, mun-
kásságához kapcsolódó elmé-
leti és gyakorlati feladatsort állí-
tott össze. A feladatok közt sze-
repelt például a Szózat egy kü-

Deák Ferenc

Kehida-
kustányhoz

Kehidakus-
tányi Önkormányzat Ke-
hidakustányi Turisztikai Egye-
sület Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola
és Gimnázium Deák Ferenc
Általános Iskolája

Gergely Já-
nos

Deák-nap Kehidakustányban

lönleges elõadásmódban, könyv-
tári munkaként egy könyvösz-
szeállítás az adott korhoz, kép-
játékok, anekdoták elõadása és
egy tesztsor kitöltése. Ezenkí-
vül részt vettek a diákok a De-
ák-kúriában tárlatvezetésen is,
ahol ráadásként minden jó vá-
laszért jutalom járt.

S mint, hogy ezt nem egy
szigorú versenynek tekintet-
ték a szervezõk, minden osz-
tály jutalomban részesült. A
Turisztikai Egyesület ajándéka-
in kívül a legjobban teljesítõ
csapat a étte-
rem felajánlását vehette át. A
cél az ismeretanyag bõvítése,
felidézése volt.

11 órakor került sor meg-
emlékezéssel egybekötött ko-
szorúzásra. Koszorút helyezett
el , Kehidakus-
tány polgármestere, valamint
az ünnepségen megjelent

, a család egy le-
származottja és felesége.

Kehida Kapuja

Lázár István

De-
ák Vilmos

T.K.

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

Befejezõdik a Szent László Alapfokú Oktatási Központ
Türje által megvalósított „Hálózati tanulás - együttmûködés”
címû, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0026. azonosítószámú projekt.

A 4.000.000 Ft támogatáshoz a Humán Erõforrás Prog-
ramok Irányító Hatósága képviseletében eljáró az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-n, mint közremû-
ködõ szervezeten keresztül jut az intézmény.

A projekt fizikai megvalósítása 8 hónapos idõtartalmú,
2012. március 01-tõl 2012. október 31-ig tart.

A pályázat célja, hogy a megvalósítás során az intézmény
pedagógusai a projekthez kapcsolódó továbbképzések
révén felkészülnek a nevelési-oktatási gyakorlatuk tovább-
adására, elterjesztésére, megismertetésére, vagyis a a szakmai
gyakorlatuk során kialakított módszereket, eljárásokat teszik
piacképessé. A pedagógiai munka mellett, olyan eszközök
kerültek beszerzésre, melyek a referencia-intézményi szol-
gáltatás magas színvonalú ellátásához, bemutatásához szük-
ségesek.

Az intézmény a pályázat megvalósulása után saját forrásait
felhasználva mûködteti tovább a referencia-intézményi szol-
gáltatást. Célunk továbbá az is, hogy együttmûködési lehetõ-
séget biztosítunk a kistérség és a régió intézményeinek, ezzel
elõsegítve más közoktatási intézmények értékelvû szakmai
fejlesztõ tevékenységét.

A referencia-intézmények jellegzetessége lehetõvé teszi,
hogy több, összefüggõ, kidolgozott jó gyakorlatot is felkí-
náljanak más közoktatási intézményeknek.

– Kéttanáros modell alkalmazása matematika órán 1-4.
évfolyamon

– Kéttanáros modell alkalmazása testnevelés órákon 1-4.
évfolyamon alapozó terápia kiegészítésével

A Szent László Alapfokú Oktatás Központ Türje több

jó gyakorlattal rendelkezik:

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0026.

„Hálózati tanulás - együttmûködés” projekt.

Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje
Cím: 8976 Türje, Szabadság tér 11-15.
Telefon: 83/356-004.
E-mail: turjeisk@freemail.hu
www.turje-oktatas.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Tárlatvezetés a Deák-kúriában.

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2012. október 7Szentgrót és Vidéke

A helyi nyugdíjas klubról
kérdeztük pol-
gármestert.

– Örömömre szolgál a klub
létrejötte, így már van képvi-
selete az idõsebb generáció-
nak – mondta lapunknak Tür-
je polgármestere. – Az elmúlt
néhány hónapban tevékenyen
részt vettek a közösségi ren-
dezvényeken. „Szüreti kaval-
kád” elnevezésû programun-
kon a felvonulástól a kulturális
mûsoron át, a sportcentrum-
ban tartott éjszakába nyúló bá-
lig aktív résztvevõk voltak. A
legszebben feldíszített sátor az
övék volt. Májusfa állításkor, il-
letve kitáncoláskor szabadtéri
fõzéssel gazdagították a kínála-
tot. Közremûködésükkel ké-
szült a település központjában
álló szüreti szalmabábú életkép.

Összejöveteleiknek az ön-
kormányzat mûvelõdési háza
ad otthont. Itt látogatta meg
õket a polgármester a 14 óra-
kor kezdõdõ foglalkozásukon.
Mindenki csomagokkal, kosa-
rakkal, szatyrokkal érkezett.
Fenyõág, virág, szalmakoszorú
került elõ, Hamarosan asztalra
kerültek a frissen készült po-
gácsát, kiflit és egyéb sütemé-
nyeket, üdítõket kínáló tálcák.
Kóstolja meg mindegyiket! –
kínálták szívélyesen medve-
hagymás pogácsával, geszte-
nyés kiflivel, almás rétessel,
Mlinarik Lászlót, aki aztán sor-
ban tette fel a kérdéseket a tür-
jei nyugdíjasoknak.

– Hogy közösségben le-
gyünk, hogy felrázzuk a falut
és magunkat a múlt apátiájá-
ból. Közösen eszünk, iszunk,
táncolunk, éneklünk. Szeret-

Mlinárik László

– Miért jó a klubba járni?

Új közösség formálódik a türjei közéletben
nénk a jövõben a falu hírnevét
is öregbíteni!

Egyedüli kitétel, hogy
nyugdíjas legyen – hangzik a
válasz több oldalról.

Recepteket cserélünk,
éneklünk, tornászunk, kirán-
dulunk. Véleményt cserélünk az
élet legkülönfélébb dolgairól.
Volt már kürtöskalácssütés és
egyéb népies ételek készítése.
Ezeket saját alapanyagból fõz-
zük és közösen fogyasztjuk el.

Tágas, fûtött a foglalkozá-
si tér. Kávéfõzési, zenehallga-
tási lehetõség is van. A házve-
zetõ alkalmazkodó, igyekszik
megszervezni, amit kérünk.
Elegendõ a hely a várható lét-
számbõvüléshez.

– 19 fõ vett részt a kirán-
duláson. Szigligeten a Süllõ-
fesztiválon voltunk. Felmen-
tünk a várba is. Félútig a helyi
dottó szerelvénnyel mentünk.
Lefelé a 8 km-es utat sétálva
tettük meg. A süllõ mellett kós-
toltunk kézmûves élelmiszere-
ket, kecskesajtokat, szarvas-
gomba olajat is. A mûsorból a
néptáncegyüttesek, különösen
a gyermekcsoportok tetszet-
tek. Mindenki vitt haza ajándé-
kot az otthoniaknak, levendula
párnát, szappanokat, karkötõ-
ket. Vettem egy nádsípot,
mellyel az unokám utánozni
tudja a madárcsicsergést –
újságolja egyikük.

– Mindenki számára nyi-

tott a klub?

–

– Mivel telnek a klubfog-

lalkozások?

–

– Elégedettek a mûvelõdési

ház nyújtotta lehetõségekkel?

–

– Minap kirándulni vol-

tak. Mindenki jól érezte

magát?

– Hogy mûködik a klub

vezetése?

– Milyen tervek vannak?

– Demokratikus vezetés
van. Pásztor Ferencné – Julika
van nevesítve.

Tõle halljuk, hogy 12 törzs-
taggal alakultak, mára 20 fõ fe-
letti a létszám. A férfiak tartóz-
kodóbbak, nehezebben moz-
dulnak. Várnak minden nyug-
díjast, kikapcsolódásra, közös-
ségre vágyó férfit és nõt egy-
aránt!

– Közös színházlátogatás,
kirándulás, adventi koszorú és

karácsonyi mézeskalács figu-
rák készítése.

– Koszorúk, sírdíszek ké-
szítése, illetve ennek elsajátí-
tása. Ebben segít bennünket
Ács Erzsébet várományos
nyugdíjasként, szakképzett vi-
rágkötõként.

– Mi a mai foglalkozás té-

mája?

Nyugdíjas kirándulók a szigligeti vár vízgyûjtõjénél.

Október 25-én köszön-
tötték a nyugdíjasokat Tür-
jén. Az ünnepségrõl követke-
zõ számunkban olvashatnak.

A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
kell

benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,

akik káreseményt jelentettek be a Földmûve-
lésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak hon-
lapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táb-
lázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.

A kiszámított kárigényt három eredeti pél-
dányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósá-
gához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.

A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:

• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete

• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete

A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a fa-
lugazdászok segítségét.

ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek

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

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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Ha egy faluról képet akarsz
alkotni, menj el elõbb a teme-
tõjébe. Ott meglátod, hogy hol
jársz.

Bár nem beszéltünk errõl
,

nyilván õ is így vélekedik errõl.
Nem sokkal polgármesterré
választása után ugyanis hama-
rosan felújítások kezdõdtek

két temetõjében.
– A lakosság régi és jogos

igénye volt, hogy a vezetékes
víz (3. fotó) közelebb kerüljön
a sírokhoz-mondja. – A zala-
szentlászlói sírkert keleti ré-
szét kitisztítottuk a közmunká-
sokkal. A feljáratnál sor került
a tuják felgallyazására, s ez
a munka folytatódik a többi
részen is. A gyülevészi falu-

Feketéné Tarpál Ibolyával

Za-
laszentlászló

Megszépült sírkertek Zalaszentlászlón

rész temetõjé-
ben még elva-
dultabb volt a
helyzet, itt 10-
15 méter szé-
lességben tisz-
títottuk meg a
területet, mi-
közben több
sírt szabadítot-
tunk ki az el-
burjánzott cser-
jék, bokrok fog-
ságából. Itt is
bõvült a vízhá-
lózat, sõt új ka-
put is készíttettünk (1-2.fotó).

A 821 lelkes településen –
ahol egyharmad – kétharmad
arányban oszlik meg a lakosság
a gyülevészi és szentlászlói fa-

lurész között – már a két meg-
szépült temetõben gyújthat-
tak gyertyát szeretteik sírjánál
Mindenszentekkor a hozzátar-
tozók.

A
a

összefogva egy évvel ez-
elõtt elhatározta, hogy a nép-
dalok éneklése mellett a szû-
kebb környezetébe tartozó nép-
dalköröket, dalköröket, ének-
együtteseket hagyományte-
remtõ szándékkal, a népi ér-
tékek megõrzésének céljából
meghívja egy közös együttlétre.

Idén október 20-án rendez-
ték meg második alkalommal a
programot, ahol a szlovéniai

Zalabéri Búzavirág Nép-
dalkör ZalabÉrték Egyesü-
lettel

Népi értékeket õrzõk találkozója Zalabérben

A dalkörök produkciója is a hagyományõrzést szolgálta.

Dobronaki Nótázók
Hétszínvirág Énekegyüttes

Margaréta Dalkör
Vadkörte Ének-

kar Búzavirág Nép-
dalkör Zalabéri Általános
Iskola

Lépcsõs Teátrum

, a türjei
, a

pakodi , a
pókaszepetki

, a zalabéri
, a
néptáncosai és népda-

losai, valamint a szintén helyi
lépett szín-

padra. A csoportok az elõadá-

saikon keresztül megmutatták,
hogy az eltelt egy esztendõ
alatt mennyit tudtak fejlõdni,
hány új népdallal színesítették
a repertoárjaikat. Az elért
eredményeik, sikereik – mint
azt hallottuk a mûsorvezetõk
felsorolásából – azt bizonyít-
ják, hogy érdemes folytatni a
megkezdett utat. Ebben az év-

ben már másodszor látogattak
el Zalabérbe a Dobronaki Nó-
tázók Szlovéniából, így a mû-
soros délutánnak határon túli
résztvevõi is voltak. A fellépõk
által a hallgatóságnak átnyúj-
tott népdalcsokrok szívet, lel-
ket, melengetõ érzést keltettek
ezen a napsütéses októberi
szombaton. A Zalabéri Általá-
nos Iskola néptáncosainak és
népdalosainak elõadása meg-
mutatta a fiatal generáció
fogékonyságát és tanúbizony-
ságát adta, hogy értékeiket
csak úgy tudják megõrizni, ha
tovább adják. A Lépcsõs Teát-
rum paródiája pedig igazi szü-
letésnapi meglepetés volt a há-
zigazda Búzavirág Népdalkörnek.

A találkozó kiegészítõ prog-
ramjaként Zalabér helytörté-
netérõl szóló kiállítást, vala-
mint moldvai és gyimesi csán-
gó népviseleteket lehetett meg-
tekinteni. A programot vidám
nótázás és táncmulatság zárta.

pb

22

33

11

Zalaszentivánon
100-150 kg körüli

minõségi hússertések,
decemberi elvitellel

elõjegyezhetõk.
,

hasítva is megoldható!
Ugyanitt 25-35 kg körüli

húsfajta süldõk
eladók

Ár: 500 Ft/kg

Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni:
30/478-6485

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Folytatódott a
faluépítõ munka, rendezetteb-
bé vált a temetõk környéke is.
A régi sírkerthez vezetõ gya-
logos utat – a korlát mellett –
virágok szegélyezik (képün-
kön). Az autóval érkezõk
számára parkolóhelyek kerül-
tek kialakításra, amely Start
Közmunka Programban részt-
vevõk munkájának eredmé-
nye. A Halottak-napjára érke-
zõk minden bizonnyal örül-
tek, hogy a közelben tudtak
parkolni.

A kultúrotthon elhasználó-
dott nyílászáróinak kicserélése
megkezdõdött, a munkálatokat
novemberben fejezik be. A gaz-
daságtalan fûtés és a beázások
miatt mindenképpen sürgetõ
volt a megoldás még a tél be-

Tekenyén

Ez történt Tekenyén…
köszönte elõtt. Az épület álla-
gának védelmét csak így tud-
ják biztosítani.

Elkészült a cserépkályha
az önkormányzat épületében,
amely gazdaságosabbá és ba-
rátságosabbá teszi a fûtést, így
a régi kályhacsempék jó szol-
gálatot tesznek.

Az Ökumenikus Segély-
szervezet az EU Élelmiszerse-
gély-program 2012. II. fordu-
lója keretében élelmiszer-se-
gélyt biztosít a Tekenyén élõ
szociálisan rászoruló családok
számára. A csomagban liszt,
kakaós ital, vaníliás karika és
rövidcsõ tészta található. Az
osztás 2012. október 31-én
volt, pontos idõpontjáról az
érintett családok, személyek
írásbeli tájékoztatást kaptak.

Batyk

Jutka

Adorján Péter

batyki tagintézmény isko-
lásai

óvodások

szépkorú, ezüst hajú
lakói már jól tudják, hogy a
települési önkormányzat fi-
gyelmességének köszönhetõ-
en egy kellemes délutáni ösz-
szejövetelre nyílik lehetõségük
a helyi nyugdíjas nap meg-
rendezésével. Az október 2.
szombatjára szóló meghívást

, a szociális gondozó vit-
te el személyesen az érintet-
teknek, akik közül vagy fél-
százan mondtak igent.

Hagyományosan a kultúr-
házban gyûltek össze fehér
asztal mellett, hogy az önkor-
mányzat vendégeiként – a tisz-
teletükre adott kis mûsor után
– beszélgetve, poharazva, tölt-
senek néhány szép órát.

polgármes-
ter humorral fûszerezett üd-
vözlõ szavai után (képünkön)
a

lakodalmas játékot mu-
tattak be. Az kis
csoportja verses összeállítással

Nyugdíjas nap Batykon

kedveskedett a vendégeknek.
A ének-
együttes vidám dalait már hal-
kan együtt dúdolták a jelenle-
võk. Az idõs emberek nyíltan
hangot adtak örömüknek, ami-
kor az általuk is jól ismert és
láthatóan igen kedvelt sümeg-
csehi lépett a
színpadra. Az elkötelezett tán-
cos kedves természetességgel
üdvözölte a szépkorúakat, majd
– a községbõl származó
valamikori tanítványait bevon-
va – fergeteges néptánccal bû-
völte el a lelkes közönséget. A
fiatalok szívbõl jövõ páros- és
férfitánca megmozgatta az em-
lékeket. Könnyû volt a közön-
ség egy részét és a fellépõ, ven-
dég-énekegyüttes tagjait is a szín-
padra csalogatni egy csárdásra.

Az iskola konyhájában fi-
nom pogácsa készült, majd ké-
sõbb az önkormányzat estebé-
den látta vendégül Batyk nyug-
díjasait.

Türjei Hétszínvirág

Kozma Ferenc

Bazsi

Nemrég került sor a tiszt-
újító választásokra a

. A
élére új elnö-

köt választottak
személyében.

Az 51 éves
ügyvezetõje született szentgró-
ti, 1987-tõl dolgozik a cégnél,
sõt két fia közül az egyik szin-
tén a kft. alkalmazottja.

– Az Uniferro és a kamara
kapcsolata régre nyúlik vissza
– mondja az új elnök. – Jóma-
gam 2008-tól vagyok küldött a
kamarában. Miután a korábbi
elnök, Pintér Imre nem indult

Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
marában Zalaszentgróti
Térségi Szervezet

Czuczai Zol-
tán

Uniferro Kft.

Új térségi elnöke van a kamarának
újra a posztért, többen megke-
restek, s felkérésre vállaltam a
jelölést a 31 tagot számláló tér-
ségi szervezetben.

– Zalaszentgróton sajnos
megszûnt a szakképzés, az ipa-
ri iskola jellegû oktatás. Gond
van az utánpótlással. Óriási
szükség van a szakképzés meg-
reformálására, s ebben fontos
szerepet tölthet be a kamara.

– Az érdeklõdés nem volt
túlságosan élénk eddig, s ezen
mindenképp szeretnénk vál-

– Mit tart a legfontosabb
feladatnak?

– Milyen a kamara presz-
tízse a térségben?

toztatni. Ebben a kamara úgy
tud partner lenni, ha a térség
vállalkozóinak egyre több olyan
programot, elõadást nyújt,
amik segítik a munkájukat.
Erõsíteni kell a kamara sze-
repét a partnerközvetítésben,
a határokat átlépve is.

A Zalaszentgróti Térségi
Szervezet elnöksége:

térségi elnök:
, Uniferro Kft.
az elnökség tagjai:

, Grót-Coop Zrt.
, Szilvórium Bt.

, egyéni vál-
lalkozó

Czuczai Zol-
tán

Pintér
Imre

Horváth János
Mazzag Albert

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Türjén

Vértes
György Sportcentrum

Türjei Traktor Türjei Vö-
rös Meteor Türjei Me-
dosz

Badics Ist-
ván

több mint száz éves
múltra tekint vissza a labdarú-
gó egyesület, mely 5 évvel ez-
elõtt ünnepelte fennállásának
kerek évfordulóját, és ekkor
vette fel a csapat otthona elsõ
elnökére emlékezve a

nevet. A
község labdarúgói az ötvenes
években a tsz által mûködtetve

, majd
, aztán

néven is szerepeltek. A
hatvanas években

tanácselnök is segítette az
együttest, akkortájt a megyei
legmagasabb osztályban vitéz-
kedtek a focisták. Azokban az
idõkben több korosztály kato-
nai szolgálat miatt „esett ki” az
egyesület csapataiból…

– Amikor a hatvanas évek
elején hazajöttem, nagyon jó
kollektíva volt, akkor épült az
öltözõkomplexum, a környé-
ken falusi szinten kiemelkedõ
építmény volt. Akkor többször
megmérkõztünk a Zetével, a
Haladással, a Sopronnal. Több
mint ötven évvel ezelõtt még
én is ezen a pályán futbal-
loztam, elõtte Pápán ugyan-
ilyen kék-sárga mezt viseltem,
amilyet ma a csapat. Sokat csa-
táztunk és barátilag is szurko-
lunk a Szentgrótnak, hogy jus-
son fel az NB III-ba. Itt mindig
voltak támogatók, akik felka-
rolták a sportot. Úgy építkez-
tünk, mint a fecske, apránként.
Amikor volt pár forintunk,
összetettük, így készült az öl-
tözõ elõtere is. Nyugdíjasként
már jobban ráérek, szeretem a
közösséget, és örülök, hogy
most is ennyi gyerek van itt.
Szeretnénk egy tömegbázist
kiépíteni, több mint negyven

Példaértékû összefogás a türjei focistákért
Pályavilágítás-avatás ZTE-fogadással

játékosunk van, a villanyfényre
egyértelmûen szükség volt,
hogy este is lehessen edzeni–
mesélt szerényen , az
egyesület fõtámogatója, az ok-
tóber 3-i ünnepélyes program
elõtt, amikor a vendéges-
kedése mellett avatták fel az új
pályavilágítást.

– A futballcsapat nagy kö-
zösségformáló erõ a települé-
sen, s a meccsekre sokan kijár-
nak szurkolni a 100 éves ha-
gyományokkal rendelkezõ csa-
patnak. Az egyesületet minden
évben adott összeggel támo-
gatjuk, s közben karbantartási
feladatok elvégzésével is segí-
tünk. Az egészséges életmód-
hoz kapcsolódóan szerencsére
egyre többen választják futás-
hoz, mozgáshoz a sportcentru-
mot. Az új világítással akár a
nyári melegben is lehet késõ
este edzeni, reméljük labdarú-
gásunk sikerességéhez is hoz-
zájárul majd ez a lehetõség –
árulta el pol-
gármester.

Az elmúlt egy év fejlesz-
téseivel megújult az öltözõ-
épület, a volt szolgálati lakás-
ból klubhelyiséget alakítottak
ki. Kijavították a külsõ hom-
lokzatot, festéskor már a csa-
pat színeit is felvette az épület.
Elõtetõt kapott az épület,
melyhez az önkormányzat adta
a fát, amit szorgos kezek fel-
vágtak, gyalultak. A szerkezet-
építési, bádogozási, tetõfedési
munkák elvégzõinek felsoro-
lásához e sorok már kevésnek
bizonyulnak. A villanyvilágítás
ötlete korábbi
elnök idejében is téma volt, ak-
kortájt hat villanyoszlopot si-
került beszerezni. A folytatás

Gál Imre

ZTE

Mlinárik László

Bognár József,

idén következett: iskolai, mun-
kahelyi elfoglaltságok miatt
mindig probléma volt az ed-
zések korai idõpontja. Az el-
nökség elhatározta, hogy a fej-
lõdés érdekében végigviszik a
villanyvilágítás kiépítését. Min-
tát a vindornyaszõlõsi pálya
adott, azonban az ottani kivi-
telezõ ajánlatára nem volt meg
a keret, így apránként haladtak
a megvalósítással. Tavasszal
megtörtént a tíz oszlop felál-
lítása, melyeket magasítással is
elláttak. A világítótesteket ma-
gánszemélyek, vállalkozók „fo-
gadták örökbe”, a húsz lámpát
összesen félmilliós adakozás-
ból gyûjtötték össze. Ezek után

következtek a két és fél napig
tartó szerelési munkák, majd a
Gartner Intertrans igazgatója,

adományozott
kapcsolószekrényt, földkábelt,
és a földmunka, az alsó villany-
szerelés következett.

– Pályázni nem tudtunk,
így támogatásokkal és nagyon
sok segítséggel sikerült ezt a
fejlesztést végigvinni. A vil-
lanyoszlopokra szinte rá is le-
hetne írni, hogy melyikhez ki
adakozott és nem gyõzzük
megköszönni Gál Imre segít-
ségét. A világítás kiépítése óta
szinte úgy kell hazazavarni a já-
tékosokat, múlt pénteken is
harminc játékos volt edzésen.
Sokáig a megyei másodosztály-
ban szerepelt a csapat, ahova
szeretnénk visszakerülni. Idén
a harmadosztályban indul-
tunk, hét játékost tudtunk iga-
zolni Zalaszentgrótról és a do-

Köves László

bogón szeretnénk végezni –
fogalmazott a
Türje SE elnöke.

A fények elõször augusztus-
ban gyúltak ki a pályán, októ-
ber 3-án pedig igazi futball-
ünnep volt Türjén. Délután a
program a

által
szervezett utánpótlás tornával
kezdõdött, majd régi gyerekjá-
tékok kerültek elõ, s a mérkõ-
zésre már minden gyermek az
érkezõ ZTE poszterével a kezé-
ben szaladgált. A mérkõzés
szünetében Pacsi Krisztián
mondott köszönetet a támoga-
tóknak, majd az egyesület fej-
lesztéseiben oroszlánrészt vál-

Pacsi Krisztián,

Szent László Alap-
fokú Oktatási Központ

laló Gál Imrének tiszteletbeli
elnöki címet adományoztak és
elbúcsúztatták az egyesület kö-
zelmúltban visszavonult játé-
kosait is. A türjei születésû

a ZTE Baráti Kör
nevében egy különleges aján-
dékkal, a ZTE bajnoki elsõsé-
gének évfordulójára készített
egyedi mezzel lepte meg az
egyesületet. A világításavatóra
a tartalékosan felálló ZTE 4-1-
es félidei vezetés után 10-1-re
gyõzedelmeskedett az olykor
szép támadásokat vezetõ házi-
gazdák ellen. A mérkõzés má-
sodik félidejét már villanyvi-
lágítás mellett tekintette meg a
lelkes nézõsereg, akiket a tele-
pülés kultúrházában vendégel-
tek meg.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Kiss Ferenc

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A ZTE (sárgában) elleni mérkõzés a lámpák fényénél fejezõ-
dött be.

Gál Imre: – Úgy építkeztünk,
mint a fecske…

Pacsi Krisztián: – Feljebb
szeretnénk lépni.
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A magas színvonalú okta-
tásról híres

az idei
tanévtõl a

tagintézményeként új helyen,
felújított épületben kezdte mû-
ködését. Itt, az oktatási köz-
pont második emeletén végre
saját, szépen kialakított hang-
versenyteremhez jutottak, amely-
nek ünnepélyes felavatására
október 3-án hangverseny ke-
retében került sor.

A zsúfolásig megtelt terem-
ben elõször az
oktatási központ igazgatója
mondta el ünnepi gondolatait
a zene szeretetérõl, a zeneta-
nulás jellemformáló erejérõl,
majd meglepetésre

zenebarát lépett a közön-

zalaszentgróti Er-
kel Ferenc Zeneiskola

Deák Ferenc Több-
célú Térségi Oktatási Központ

Beke László,

Szalay Csa-
ba

Felavatták az új hangversenytermet
ség elé. Beszédében ismertette
a száztíz éve született, a ko-
molyzene világában elismert
kiváló zeneszerzõ és tanár,

életútját, felhívta az
ifjú zenésztanulók figyelmét a
tiszteletére sorra kerülõ nem-
zetközi zongoraversenyre, majd
a aján-
dékaként a zeneszerzõ bekere-
tezett portréját és egy, a mû-
veibõl készült cd-t adott át

a zeneis-
kola igazgatójának.

Ezt követõen a zalaszent-
gróti Erkel Ferenc és a keszt-
helyi

tanárai, valamint a
szentgróti növendékek és a
városi kamarakórus adtak
nagy tapssal jutalmazott hang-
versenyt.

Ta-
kács Jenõ

Takács Jenõ Alapítvány

Lovász Gábornak,

Festetics György Zene-
iskola

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.

A
2012. október 2-án tiszt-

újító ülést tartott, melynek ke-
retében új elnököt választott.
Az újdonsült vezetõ az egye-
sület támogatásával úgy dön-
tött, hogy szüreti felvonulást
szervez a településen „Szüret
utáni vigasság” elnevezéssel, mely-
nek idõpontját október 20-ra
tûzték ki. Három hét állt ren-
delkezésre a rendezvény meg-
szervezésére, melyrõl utólag el-
mondható, nagyon jól sikerült.

Fellépõ vendégként a helyi
, a

, illet-
ve a szintén

adott mûsort,
elõször a település-

„Zalaszentlászlóért Egye-
sület”

Mákvirág népdalkör Zala-
szentgróti Fúvószenekar

Zalaszentgróti
Néptánccsoport

gyülevészi

Szüret után…

részen, az idõsek otthona
elõtt, késõbb a elõtti
téren, melyek nagy sikert arat-
tak a felvonuláson résztvevõk
körében. Közben finom és esz-
tétikus süteményekkel lehetett
pályázni a süti-sütõ versenyre,
valamint fõzõverseny zajlott,
melynek keretében bogrács-
ban elkészült a babgulyás, a
vaddisznópörkölt és a pince-
pörkölt. Szorgos asszonyok ke-
zei nyomán lehetõség volt lán-
gos kóstolására is.

Késõ délután a gyermekek
nagy örömére mûsorával be-
mutatkozott , ezt
követõen pedig a együt-
tes nagyon jó hangulatú bál-
jával zárult a nap.

faluház

Tüsi bohóc
Merci

Jól sikerült a rendezvény.
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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
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI

AJÁNLATAI

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!

PRÁGA

ZAKOPANE - KRAKKÓ

BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY

SALZBURG

LJUBLJANA

POZSONY- KITSEE CSOKIGYÁR

MÁRIAZELL

VELENCEI KARNEVÁL

MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)

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

Nov. 30 - Dec . 2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

Dec. 1., 9., 15. 5.700 Ft/fõ

Dec. 8. 9.100 Ft/fõ

Dec. 22. 7.900 Ft/fõ

Dec. 22. 6.900 Ft/fõ

Dec. 16. 7.000 Ft/fõ

2013. Febr. 1-3. 32.900 Ft/fõ

2013. Febr. 9-10. 26.500 Ft/fõ

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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