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Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
Nagypéntek elõtt egy hét-

tel , a közösségi
házban nagy volt a sürgés-
forgás. Húsvétra készültek a
helyi fiatalok, szakavatott se-
gítséggel. A balatongyöröki

a tojásfestés
nem akármilyen rejtelmeibe
avatta be a helyi fiatalokat.

– A hagyományos módszer
szerint elõször viasszal felvi-
szik a mintát a tojásra, majd
ezt követõen kerül sor a fes-
tésre – mondja a hölgy, aki en-
nek éppen az ellenkezõ mód-
szerét alkalmazza. – Elõször
befestem a tojást, majd egy
éles szerszámmal rajzolom ki a

Zalacsányban

Csizy Istvánné

Zalacsányi motívummal...
mintát. Az árnyalat attól függ,
hogy mennyire nyomom a kést
a tojásra – árulja el Csizy Ist-
vánné, aki hozzáteszi, hogy ezt
a módszert az édesanyjától
tanulta.

S ha már Zalacsányban ta-
nította a balatongyöröki nyug-
díjas hölgy a fiatalokat, mind-
járt egy helyi specialitással is
szolgált.

– Malonyai Dezsõ néprajz-
kutató a múlt század elsõ fe-
lében Zalacsányban is járt. Az
itt gyûjtött mintát mutattam
be most a tojásokon. Nagy
megtiszteltetés, hogy ennyien

Csizy Istvánné zalacsányi mintával díszítette a tojásokat.

Zalaszentgróton

Baracskai Jó-
zsef

a mûvelõ-
dési központban rendezték a
március tizenötödikei ünnep-
séget. A szónok

, a város polgármestere
volt, aki többek között azt
hangsúlyozta, hogy 165 évvel

A fiatalok csodája

ezelõtt a fiatalok csodát mû-
veltek, elvették, ami az övék!

A forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezõ ünnepség
szereplõi a fiatalok, a diákok
voltak (képünkön) Zalaszent-
gróton.
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Zalacsányi motívummal...

eljöttek. Az itteni gyerekek
nagyon igyekeznek, s nagyon
ügyesek is.

A rendezvény egyik szerve-
zõje, , a
község könyvtárosa, aki elége-
detten nyugtázza az élénk ér-
deklõdést.

– Évrõl-évre más és más ha-
gyományápoló foglalkozást tar-

Rétiné Végh Katalin

tunk, amelynek fõszereplõi az
óvodások, az iskolások és szü-
leik. Ezúttal a húsvéti ünnep-
kör került a középpontba. A
tojásfestésen kívül elsõsorban
olyan könnyedebb papírmun-
kákat választottunk, amelyek
eredménye – akárcsak a hí-
mestojások – látványosak, s a
húsvéti ünnep szép díszei
lehetnek.

Húsvéti díszek papírból is készültek.

Fogyatékkal élõ gyermekek kaptak ajándékot Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõtõl a zalaszentgróti gyógype-
dagógiai intézményben. A képviselõ csokoládét és gyümöl-
csöt vitt húsvét alkalmából.

A nyugdíjba lépéssel egy
korszak lezárul, de egy másik
megkezdõdik. A pihenés mel-
lett a közös programok is na-
gyobb szerepet kapnak. Tíz év

Jubileumi ünneplés Pakodon
Tíz éves a nyugdíjasok klubja

eltelte mindenki életében nagy
idõ, a és idõseinek
összefogásával létrejött klub
idén érkezett szép jubileu-
mához.

Pakod Dötk

– 2003-ban már nyugdíjas
voltam és az ismerõsökkel való
beszélgetés közben felmerült
egy klub létrehozásának az öt-
lete. Nálam idõsebbek bejár-
tak zalaegerszegi és zalaszent-
gróti összejövetelekre, akik
örültek a helyi kezdeménye-
zésnek. Az akkori polgármes-
ter, se-
gítette kezdeményezésünket.
Összeírtuk a névsort, és min-
denkit meghívtunk egy össze-
jövetelre. Elõször tizenkilen-
cen voltunk, második alkalom-
mal már harmincnál is többen,
és akkor 2003. március 28-án
úgy döntöttünk, hogy megala-
kulunk. Most kicsit furcsa,
hogy tíz évet öregedtem én is,
de hamar elment ez az idõ, és
csak egyszer maradt el klub-
napunk – emlékezett

a Pakod-Dötk Nyug-
díjas Klub vezetõje.

A két településrõl verbuvá-
lódott tagság akkortájt havon-
ta egyszer gyûlt össze, és az
egész délutánt kitöltõ beszél-
getések mellett sütögetéssel
múlatták az idõt. Csatlakoztak
a nagykanizsai Idõsügyi Ta-
nácshoz és felvették a kapcso-
latot az Életet az Éveknek me-
gyei szervezetével. A klub pá-
lyázatokkal, helyi támogatók-
kal tartja fent magát, és se-
gítik a településen mûködõ
másik szervezetek munkáját,
rendezvények szervezését. A
tagság összekapcsolódik a

, hiszen

Martincsevics István

Halász
Lászlóné,

Margaréta Dalkörrel

többen mindkét csoportnak
tagjai.

– A lényeg, hogy egy szép
napot töltsünk együtt! Kétszer
jártunk a Parlamentben, meg-
látogattuk a Nemzeti Múzeu-
mot, a Tropicariumban, Gyõr-
ben, Veszprémben, Keszthe-
lyen, Kõszegen, Nagycenken, a
Balaton-felvidéken is voltunk
kirándulni, legközelebb Vasvár-
ra megyünk, ami közel van, de
így is tartogat látnivalókat.
Utazásainkkor felkeressük a
helyi nyugdíjas klubokat, eljá-
runk a társklubok rendez-
vényeire, összességében pró-
bálunk az idõsek életébe egy
kis színt vinni. Aktívan részt
veszünk a település rendezvé-
nyein, két nyáron is rendez-
tünk már kiállítást. Tagunk,
Vízvári Ottó a megyei szer-
vezet vezetõségébe is bekerült,
ahol aktívan képviseli a falvak
nyugdíjasait. – árulta el Halász
Lászlóné, Magdi néni.

A születésnapját ünneplõ
egyesületet a község fiataljai és
idõsei által összeállított mûsor
köszöntötte, majd finom vacso-
ra mellett emlékeztek az elmúlt
évek történéseire, pillanataira.
A negyven fõs tagság a szüle-
tésnapi ünnepségre kiállítással
is készült, melyben a múlt ké-
pei elevenedtek meg, és büszkén
tették ki az unokák rajzait is.

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

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

Az egybegyûlteket Halász Lászlóné elnök köszöntötte.

Ajándék a képviselõtõl

Fotó: Kovács György

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Legtöbben az elmúlt havi
számlákon már érzékelhettük,
hogy mind a villany-, mind a
gázdíjak tekintetében több
ezer forinttal kevesebbet kel-
lett befizetnünk a szolgáltatók-
nak. A rezsi-
csökkentésének pozitív követ-
kezményei ezek. Bár kétség
nem fér ahhoz, hogy a csök-
kentett díjfizetés mindannyi-
unk számára fontos, és a min-
dennapi kiadások tekinteté-
ben vitathatatlanul jól jön,
mégis szükség volt, illetve van
arra, hogy a rezsicsökkentés
érdekében támogató aláíráso-
kat gyûjtsenek tõlünk, állam-
polgároktól. Az aláírásgyûjtési
akciót a Fidesz kezdeményez-
te, választókörzetünkben

és
már el is kezdõdött a gyûjtés,

és pe-
dig április elsõ hetében indul.

Az aláírásgyûjtés témájában
térségi or-

szággyûlési képviselõ a napok-
ban tartott sajtótájékoztatót,
ezt követõen kérdeztük õt a
kezdeményezésrõl.

– Most látjuk igazán, mek-
kora harcot kell vívnunk, mi-
lyen nagy csata ez a szolgálta-
tókkal szemben. Látjuk, hogy a
szolgáltatók összefogtak a csa-
ládok ellen, akkor, amikor a bí-
róságon támadták meg a rezsi-
csökkentés szabályait. Azért
mondom, hogy a családok el-
len, mert hiszen a rezsicsök-
kentés minden magyar háztar-
tás érdekében történne. A
mostani aláírásgyûjtést azért

Fidesz-kormány

Zala-
szentgróton Keszthelyen

Hévízen Zalakaroson

Manninger Jenõ

– Miért tartja fontosnak a
Fidesz az aláírásgyûjtõ akciót?

Az aláírások nyomatékosítják a törekvést
A rezsicsökkentés minden család érdeke

tartjuk fontosnak, hogy meg-
mutassuk, megüzenjük a cé-
geknek, hogy a rezsicsökken-
tés nem a kormány, nem a Fi-
desz passziója, hanem minden
állampolgár érdeke. Ez az ak-
ció egy népszavazás erejével ér
fel, fõként, mert a szolgáltatók
lobbi ereje nagyon erõs. Ez va-
lóban olyan akció, melyhez
mindenki, pártállásra való te-
kintet nélkül csatlakozhat. Ez
az akció egyáltalán nem egy
pártról szól, hanem minden
magyar emberrõl, minden ma-
gyar család életérõl, lehetõsé-
geirõl. Ezt igazolja, hogy máris
sok olyan személy is csatlako-
zott kezdeményezésünkhöz,
akik nem a jobboldallal szim-
patizálnak. Hogy éppen a
Fidesz vállalta fel? Mások is fel-
léphettek volna…

– Mert az elszegényedés
egyik legfõbb oka hazánkban a
rezsiköltségek drasztikus emel-
kedése volt. Az adatok egyér-
telmûen ezt igazolják: 2002 és
2010 között az áramdíjak meg-
duplázódtak, a gáz ára pedig a
háromszorosára nõtt. Ekkora
infláció azért nem volt hazánk-
ban! Ugyanakkor az elmúlt
csaknem 20 évben 1040 mil-
liárd forint hasznot tettek
zsebre az energiaszolgáltatók,
miközben a fejlesztések elma-

– Miért éppen a rezsi? Mi-
ért nem az élelmiszerárak
áfájának csökkentése?

radtak. Jól mutatja ezt a már-
cius közepi ítéletidõben a több
tízezer családot érintõ áram-
szünet. Tavaly a szolgáltatók-
nál kivetett különadó után is
31 milliárd forintos bevételt
tehettek el az energia cégek!

– Sok család választotta az
átalányfizetés lehetõségét, az õ
számlájukon valószínûleg majd
csak a végelszámolásnál jelenik
meg a különbség. Többen pe-
dig konkrétan kérték, hogy át-
alánydíjukat ne most csökkent-
sék, hanem majd csak év vé-
gén számolják el a különbözetet.

– Hogyan lehetséges az,
hogy bár némelyek számláján
megjelent a több ezer forintos
csökkentés, sokan panaszol-
ják, hogy kiadásaik nem csök-
kentek?

– A rezsikiadások közé
tartozik a hulladékszállítási
díj, sõt a víz- és csatornadíja
is. Itt is várhatunk csökken-
tést?

– A kormány eltökélt szán-
déka, hogy ezek esetében is
eredményt érjen el. A két díj
csökkentésének törvényi hát-
tere azonban bonyolultabb,
ugyanis mindkét területen
több szolgáltató is van a pia-
con. De a kormány határozott
szándéka, hogy 2013. július 1-
tõl tíz százalékkal csökkenje-
nek ezek a díjak is. A korábbi
két kormányzat sajnos nem
tett semmit ennek érdekében,
a családok szempontjából tel-
jesen elõnytelen szerzõdése-
ket kötött a szolgáltatókkal,
sõt, azt is támogatta hallgatóla-
gosan, hogy a cégek a profit
egy jó részét alvállalkozóikon
keresztül kivigyék az ország-
ból. Más országokban azért
többnyire nem ez a gyakorlat,
az ottani szerzõdésekkel a ha-
zai fogyasztókat védik. A jelen-
legi kormány erre törekszik,
de ettõl nehéz a küzdelem is.
A nemzetközi nyomást is látjuk
ugyanis a hazai intézkedé-
sekkel szemben. Ezért kell nyo-
matékot adnunk törekvése-
inknek, ezért kell közösen
fellépnünk! A kormány a par-
lamenti intézkedésekkel, az ál-
lampolgárok pedig aláírásuk
erejével.

Manninger Jenõ

Egy nemzetközi festészeti
versenyre pályázott a

.
A verseny címe: International
Children Painting Competiti-
on, Hong Kong 2012-13. A ver-
senyre 11 543 festmény és gra-

Zalabéri
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Zalabéri diákok Kínában
fika érkezett, 52 országból. A
szervezõk a 20 legjobb iskolát
meghívják egy helyszíni festé-
szeti versenyre. A rendezvény
augusztus 25-én kezdõdik és
30-ig tart. Minden napon más-
más helyszínen festenek a ver-
senyzõk, ahol a tanáruk kizáró-

lag szóban irányíthatja õket,
munkájukat csak így segítheti.

A Zalabéri Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény is bekerült a legjob-
bak közé, így a helyszíni festés-
re

utazik
Mindhárman 8. osztályosok.
Kísérõjük a felkészítõjük, a

Cseh Németh Ádám, Csi-
szár Péter, Rába László .

festészeti tanszakon tanáruk
.

Egyébként a festészeti tan-
szakosok évrõl-évre több díjat
nyernek országos és nemzetközi
festészeti, grafikai pályázato-
kon, de az idei különleges él-
ményt ígér, hiszen Kínába utaz-
hatnak, amelynek költségeit tel-
jes mértékben állják a szervezõk.

Cseh Németh László

Cseh Németh Ádám Cseh Németh László

Rába László Csiszár Péter
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Közeledik az európai virágos városok és falvak versenye.
Hazánkat a városok kategóriájában képviseli, a zsûrizés
július 9-én lesz.

Hévíz más városok tapasztalatait is felhasználva készül a
megmérettetésre, fõkertésze például prezentá-
ciót tartott a versenyrõl, sõt, egy komplett költségvetést is a
munkacsoportok rendelkezésére bocsátott. Emellett a

munkatársai is segítik a munkát.
Jelenleg az önkormányzatnál létrehozott munkacsoportok

a megfelelõ útvonal kidolgozásán fáradoznak.
Az önkormányzat 12 millió forintot különített el a ver-

senyre, illetve a felkészülésre, ami tág teret ad a szakemberek-
nek a bátor tervezéshez. S mivel nemcsak a verseny, hanem
már maga a készülõdés is nagy sajtónyilvánosságot kap, a virá-
gos Hévíz híre ismét rengeteg helyre eljut majd – nemcsak
hazánkban, külföldön is…

Hévíz

Balatonfüred

Ma-
gyar Turizmus Zrt.

Április 14-én charter légijá-
rat-lánc elsõ gépét indítja két
utazási iroda

, ahonnan és
környékére szállítják az utazókat
– jelentették be a

tartott tájékoztatón.
A beharangozó sajtóérte-

kezleten részt vett
, Hévíz polgármestere, aki

történelmi pillanatnak nevezte
az orosz charterjáratok indí-
tását, amelyek heti egy alka-
lommal, vasárnaponként köz-
lekednek majd Moszkvából és
azokat az önkormányzat keze-
lésében lévõ

fogadja.
A tájékoztatón
, Magyarország rendkívüli

és meghatalmazott nagykövete
is örömét fejezte ki a megnyíló
lehetõséggel kapcsolatban.

tanácsos, vezetõ
konzul úgyszintén személye-
sen vett részt a bejelentésen.

Papp Gábor elmondta,
hogy az áprilisban induló tu-
risztikai program egy folyamat
része. Polgármesterként elsõ
külföldi útja 2011 januárjában

Moszkvából Sár-
mellékre Hévízre

Moszkvai
Magyar Kulturális Központ-
ban

Papp Gá-
bor

Hévíz-Balaton
Airport

Íjgyártó Ist-
ván

Ja-
kab András

Charterlánc indul Moszkvából
– a Hévíz-Balaton Airport sármelléki repterére

Moszkvába vezetett, ahol már
akkor hasonló elképzelésekrõl
tárgyalt.

A polgármester szerint a
két hévízi irodával is rendel-
kezõ utazási cég: a

– amelynek vezetõ-tulaj-
donosa – és a

– vezérigaz-
gatója – jól gon-
dolta, hogy belevág ebbe az üz-
letbe. Szerinte az áprilisi indu-
lás után ez a heti charterlánc
akár rendszeres légi járattá is
válhat októbertõl. Mint mond-
ta, az igények és a várakozások
ezt mutatják.

Papp Gábor és
, a Hévíz-Balaton Airport

igazgatója kijelentette: a Hévíz-
Balaton Airportnak elemi ér-
deke, hogy minél több járatot,
utast fogadjon és ennek érde-
kében mindent megtesznek.
Hévíz város önkormányzata,
valamint a városban és a régi-
óban mûködõ turisztikai szol-
gáltatók az orosz beutaztatás
területén is a minõségi, minde-
nekelõtt a gyógyászati célú tu-
rizmus ésszerû ütemû fejlesz-
tésében érdekeltek, és elutasít-

Robinson
Tours

Jakócs György
Vedi Tour Group

Irina Fegyina

Benkõ At-
tila

ják a dömping árakkal is ope-
ráló, mennyiségi mutatókra
koncentráló üzletvitelt. A vá-
ros vezetése, összhangban a
kormányzat fejlesztési politiká-
jával, kiáll a felelõs magatartást
tanúsító, üzleti érdekeit a ré-
gió és a város érdekeivel össz-
hangban érvényesíteni kívánó
hazai és külföldi turisztikai vál-
lalkozások mellett. A polgár-
mester ezt azzal kapcsolatosan
közölte, hogy egy korábbi beje-
lentés szerint más tour operá-
tor cégek is szeretnének char-
tereket indítani. A moszkvai tá-
jékoztatón Hévíz polgármeste-
re ezen charterjáratok indítá-
sának hírét még nem erõsítet-

te meg. Mint mondta, szüksé-
ges egyeztetések és engedélyez-
tetési eljárások folyamatban
vannak, de amennyiben ezek
megtörténtek, várják a leszáll-
ni kívánó gépeket.

, a repü-
lõgépeket üzemeltetõ

légitársaság – amelytõl a
charter gépeket bérli a két to-
ur operátor cég – elnöke el-
mondta: a 2003-ban alapított
cégükben kormánya
is részvényes. A társaság több
mint 30, fõként Boeing repü-
lõgéppel rendelkezik, és 2012-
ben kapta meg a Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség (IATA)
engedélyét.

Olga Gyevjatkina
Jakutyi-

ja

Jakutföld

Április 14-én indítják az elsõ gépet Moszkvából – jelentették be
a tájékoztatón.

Megyénk fürdõvárosai és
kiemelt turisztikai célpontjai:

és kínála-
tával ismerkedett a kínai

tartomány városá-
nak tizenhárom fõs delegációja.

A kínai várossal
vette fel

a kapcsolatot, a megyegyûlés
delegációja a közelmúltban
tett látogatást a tartományban
és a városban. A delegációt a
hévízi gyógytónál fogadta

, a megyegyû-
lés elnöke. Manninger Jenõ el-
mondta: a város, illetve turisz-
tikai cégek vezetõi a zalai köz-
gyûlési vezetõk és vállalkozók
januári, kínai útját viszonoz-
ták. A küldöttség egy német-
országi turisztikai vásárról
érkezett egy napra Hévízre,
ahol négy gyógyfürdõhely és
Keszthely kínálatáról, lehetõ-
ségeirõl kaptak áttekintést.

alpolgármester, a
delegáció vezetõje arról szólt:

Hévíz, Zalakaros, Lenti, Kehi-
dakustány Keszthely

Jiang-
su Vuhszi

Zala Me-
gye Önkormányzata

Manninger Jenõ

Fang Vei

A megye turisztikai kínálatával ismerkedtek

Vuhszi Kína kilencedik legna-
gyobb települése, a GDP alap-
ján az elsõ 20 város között sze-
repelnek. Jiangsu tartomány-
ban pedig övék a legnagyobb
GDP-vel rendelkezõ város, si-
kerük az információtechnoló-
giai iparnak köszönhetõ, ám a
turizmusuk fejlesztését is célul
tûzték ki.

Mint mondta: zalai látoga-
tásuk során a gyógyturisztikai
és fejlesztési lehetõségeket sze-
retnék megismerni elsõsorban.

Ehhez kínáltak lehetõséget
a meghívott városok elõadói is,
akik prezentáció segítségével
mutatták be településük tu-
risztikai lehetõségeit.

a hévízi adottsá-
gok mellett Hévíz meglévõ
kínai kapcsolatairól is szólt,
a gyógytó bemutatása pedig
láthatóan komoly érdeklõdést
keltett a vendégekben, akik az
elõadásokat követõen a tóval
és a belvárossal is megismer-
kedtek.

Kepli
József János

Manninger Jenõ a kínai küldöttség vezetõjével.

Hévíz képviseli hazánkat
Európai virágos városok versenye

Szentgrót és Vidéke – Hévízi ajánló
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Március 8-án, a Nemzetközi
Nõnapon a férfiak, s a fiúk
egy-egy szál virággal köszöntik
fel az ismerõs hölgyeket szerte
az országban és a nagyvilágon
egyaránt.
a község és a

Kehidakustányban
önkormányzata

Nõkrõl, nem csak nõknek!

Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület hagyományosan –
immáron másodízben – egy ki-
csit más módon kedveskedett
a lányoknak, asszonyoknak.

Idén is megszervezésre ke-
rült a ,,Nõk hete” rendezvény-

sorozat, melynek keretében
számos, a nõk napjához illõ
programmal csalogatták a szer-
vezõk kicsiket, nagyokat, és
nem csak a nõket!

A rendezvénynek keretet
adva a mûvelõdési ház emele-
tén kiállítás nyílt, mely idén is
a településen élõ hölgyek
ügyes kezét dicsérte. Munkáik-
ból, a szebbnél szebb horgo-
lásokból, szõttesekbõl, haszná-
lati és dísztárgyakból dekoratív
és hangulatos kiállítás kereke-
dett. Az ízlésesen megalkotott
tárgyak között megtalálhatóak
voltak a alkotásai,
akik a foltvarrás különbözõ
technikájával készült újdonsá-
gaikat mutatták be. Idén elõ-
ször vett részt a kiállítók kö-
zött a

, valamint az
.

Mindkét intézményben folyik
kézmûves foglalkozás, mely-
nek keretén belül kerámia tár-
gyakat, szõtteseket, fonott ko-
sarakat, csuhé bábukat, hímzé-
seket, és más technikával ké-
szült szép dolgot készítenek.

Egészen különleges kiállí-
tást nyílt a rendezvény elsõ
napján

, a település általános isko-
lájának nyugdíjas rajztanárá-
nak munkáiból Üvegvarázs cím-
mel. Az általa hideg üvegfestés-
sel készített képekben gyönyör-
ködhettek az érdeklõdõk már-
cius végéig a Kehida Termál
Gyógy-és Élményfürdõ folyo-
sóján. A megnyitón

tartott verses tárlatvezetést.

Kehida-folt

Zala Megyei Szocioterá-
piás Intézmény
Õszikék Idõskorúak Otthona

Senkóné Bazsika Ró-
zsa

Gergely Já-
nos

A hét programjai közt sze-
repelt sport, elõadás, kon-
cert… Kezdetként a mozgásé
volt a fõszerep.

már közel 2 éve
tart zumbat a településen. A
rendezvény keretében tartott
extra óra célja volt, megismer-
tetni és megszerettetni a moz-
gás ezen formáját.

lélekgyó-
gyász az „Anyaság és nõiesség
összehangolása” címmel tar-
tott elõadást, ami családias, vi-
dám hangulatú beszélgetésben
ért véget.

Zalaszentgrótról és környé-
kérõl érkeztek azok az elõ-
adók, akik csütörtök este egy-
egy tartalmas és igazán kitûnõ
produkcióval álltak színpadra.
A nõk a pódiumon címû mûsor-
ban fergeteges hangulatú pro-
dukcióval szerepelt a gi-
tárcsoport, a nép-
tánc csoport, az da-
loskör, és

modern gi-
tárzenével,

, és egy-
egy szép vers elmondásával.

A hét minden programja
kitûnõ hangulatban zajlott, a
látogatók igazán pozitív vissza-
jelzésével.

Kár, hogy az élményeket
szép emlékként igazán keve-
sen raktározhatják el, hiszen a
rendezvényeket kevés érdeklõ-
dõ tisztelte meg. Pedig azok
színvonala, hangulata élményt
adó lehetõsége sokkal na-
gyobb látogatottságot is meg-
érdemelt volna!

Bunnáné
Barcza Tímea

Fülöp Csenge

Fõnix
Csillagfürt

Õszirózsa
Pánczél Rebeka

Pánczél Viktória
Bíró Zsófia, Nyírõ

Tamara Legény Lívia

Senkóné Bazsika Rózsa

3 generáció! A család hölgy tagjai ,,ügyes kezû” hölgyek.

Az idén is volt
a házigazdája az ESDU World
Tour kvalifikációs versenyé-
nek. A magas színvonalú
programon a közel ezer ver-
senyzõ 127 produkciót mu-
tatott be.

A versenyzõi
már 5. alkalommal vettek részt
ezen a minõsítõ versenyen
hip-hop kategóriában, gyer-
mek csapatban és felnõtt for-
mációban.

A verseny eredményei:
gyermek csoportunk a Hip-
Hop Kids címû táncukkal 1.
helyezést értek el. Táncosok:
Baán Kevin, Domján Domini-
ka, Csikós Fanni, Fáner Csen-
ge, Szép Szonja, Szép Zsófia,

Várpalota

Kehidámák

Kehidámák Várpalotán
Tarpál Adél, Korcsmáros Sára,
Szabó Laura, Kutasi Vera.

A 23 táncosból álló formá-
ció elõször mutatkozott be
produkciójával. A „Csináljunk
valami rosszat” címû táncukkal
a felnõtt mezõnyben nagy si-
kert arattak.

Meglepetésünkre szolgált,
hogy – a tavalyi kiváló világbaj-
nokokat megelõzve – a formá-
ciónk az 5. helyen jutott ki a
porecsi táncvilágbajnokságra.

A táncosok: Bertók Zsófia,
Cserép Letícia, Bognár Renáta,
Csûri Dóra, Fekete Bernadett,
Gergely Ramóna, Iberhart Dó-
ra, Kaszás Dóra, Kertész Viktó-
ria, Kocsis Virág, Korcsmáros
Anna, Kovács Dorina, Kulcsár

Violetta, Kutasi Bence, Lázár
Lívia, Lipics Larina, Major Eve-
lin, Molnár Diána, Takács Va-
lentina, Tomor Dóra, Török
Bettina, Németh Anna, Tar-
buza Nikoletta. Koreográfus:
Kálmán Károly. Klubvezetõ-
edzõ: Kaszás Ferencné.

A tavaszi idõszakban több
hazai és külföldi versenyen sze-
retnének részt venni.

Köszönjük a szülõk és támo-
gatók segítségét és kérjük, hogy
az idén is segítsék versenyzé-
sünket.

T.K.

A Kehidámák versenyzõi.

Fotó: Farkas Zsuzsa
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Türje- Batyk- Szalapa- Tekenye Intézményfenntartó Tár-
sulása Türjei Szent László Óvoda,
Egységes Óvoda Bölcsõde

Fáner Zsófia
Mlinárik László

pályázatot hirdet a

óvodavezetõ ( magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére.

Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Teljes munkaidõ.
A vezetõ megbízás határozott idõtartamra 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Zala megye 8796. Türje, Petõfi tér 2.
A hirdetett munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ve-

zetõi irányítása, tekintettel a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011.évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendeletben, valamint az állam-
háztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben és annak vég-
rehajtásról szóló 368/2011(XII.31.) korm. rendeletben fog-
laltakra.

Pályázati feltételek:
– Fõiskola, az Nkt.67.§(1) bek. a.) pontjában megha-

tározott felsõfokú, iskolai végzettség és a szakképzettség

– a pályázott területhez kapcsolódó munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

– Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség

– Büntetlen elõélet.
A meghirdetett munkakörrel kapcsolatban további infor-

mációt nyújt a 06/83/556-158-as telefonszámon,
illetve polgármester a 30/6122126-os tele-
fonszámon.

Információk:

Tájékoztató

Az önkormányzat szerveze-
ti és mûködési szabályzatának
értelmében a költségvetés el-
fogadását követõen valameny-
nyi részönkormányzatba ellá-
togat

polgármestere és be-
számol a helyben élõknek az
elmúlt esztendõben történt leg-
fontosabb eseményekrõl, vala-
mint az idei tervekrõl.

A környéken élõknek az el-
sõdleges és legnagyobb problé-
mája az, hogy a szemétszállítás
egy új szolgáltatóhoz került és
a helyiek elégedetlenek a szol-
gáltatás minõségével. Baracs-
kai József kifejtette: az állam-
polgárok elsõsorban arra pa-
naszkodnak, hogy a szemét-
szállítást végzõ cég minden
egyes lakásba kipostázta a sze-
métszállítás díját, olyan helyek-
re is, ahol évek óta lakatlanul
áll a ház vagy netán elhunyt
annak tulajdonosa. Ugyancsak
az érintett céggel kapcsolat-
ban panaszt emeltek amiatt is,
hogy a régi szolgáltatónál pél-
dául a nyugdíjasok által lakott
háztartások csökkentett díjat
fizettek és ezt a kedvezményt
most megvonták tõlük. Zala-

Baracskai József, Zala-
szentgrót

Közmeghallgatást tartottak Tüskeszentpéteren

szentgróton további gondokat
jelent az is, hogy a társasházak-
nál a szemétgyûjtõ edények
bérleti díját – a korábbi gya-
korlattal ellentétben – ráterhe-
lik a lakosságra, amit számos
háztartásban sérelmeznek.

A közmeghallgatáson felve-
tették a környékbeli hegyi
utak rossz minõségét ezen
évek óta szeretnének változtat-

ni. Tüskeszentpéteren külön
problémát jelent még az is,
hogy a falu közepén nagy ki-
terjedésû belvizes terület van.

Zalaszentgróton és környé-
kén több olyan lakatlan, elha-
gyott ház van, amelyek karban-
tartása állandó gondot okoz a
helyieknek. Az önkormányzat
jogilag nem tehet semmit,
minthogy felszólítja a tulajdo-
nosokat. Baracskai József ez-
zel kapcsolatban ígéretet tett
arra: pontosan feltérképezik,
hogy milyen szankcionálási le-
hetõségek állnak a rendelke-
zésükre.

A polgármester arról tájé-
koztatta a közmeghallgatás
résztvevõit, hogy a zalaszent-
gróti egészségházat továbbra is
az önkormányzat kívánja mû-
ködtetni. Az egészségházzal
kapcsolatban elmondta azt is,
hogy az intézmény irányításá-
ban változás történt a közel-
múltban, az eddigi vezetõ
megbízatását az önkormányzat
visszavonta és a korábbi he-
lyettest bízta meg a vezetõi fel-
adatok ellátásával. Baracskai
József a személycseréhez még
annyit tett hozzá, hogy sokkal
takarékosabb gazdálkodást vár-
nak az új vezetõtõl, mivel en-
nek hiánya okozta a legna-
gyobb gondokat az intézmény
esetében és emlékeztetett arra,
hogy az önkormányzat az el-
múlt évben több, mint 50 millió
forintot tett hozzá az egészség-
ház megújításához. A polgár-
mester elmondta azt is, hogy
szintén elvárás az új intézmény-
vezetõ részérõl a folyamatos és
aktív kommunikáció a fenntar-
tó önkormányzattal, hiszen kö-
zös munkával kötelesek együtt-
mûködni a helyben élõk gyó-
gyulásának érdekében.

Baracskai József leszögez-
te: Zalaszentgrót életében min-
denképpen pozitívnak értékel-
hetõ, hogy újra járási székhely
rangot kapott 34 év után.

Zsuppán Beáta

Baracskai József tájékoztatta a tüskeszentpéterieket. Mellette
dr. Tihanyi Ottó.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében

Egyesületünk „Tanórán kívüli foglalkozások Zala Megyé-
ben!” címmel programot indít, melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azono-
sító számú pályázaton 23.600.000 Ft támogatásban része-
sültünk – tájékoztatott , a

ügyvezetõ igazgatója.
– A támogatásból a megyében hét helyszínen hat általános
iskolában és egy óvodában valósulnak meg a tehetséggondozó
rendezvények. Az érdeklõdõ tanulók és óvodások - közel
hatszázan - szakkörökön, versenyeken, téma és mese heteken
vehetnek részt. A programjaink 2013. április 1.-jén indulnak és
2014. június 30-án fejezõdnek be.

Egy több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ programra
is felhívta a figyelmünket az igazgató:

Rózsás Csaba TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

– Április közepén indul a négyfordulós Öveges József leve-
lezõs verseny. A vetélkedés június 1-én nagyszabású családi
nappal zárul a Zalaegerszegen, ahol a legjobbak megyei dön-
tõben mérhetik össze tudásukat. A részletekrõl tájékozódni
lehet a honlapunkon: www.titzala.hu. Végezetül tájékoztatni
szeretném az olvasókat a felnõttképzési tevékenységünk aktuá-
lis eredményeirõl. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának képzési listájára – sikeres pályázatunk alapján –
felkerült négy képzésünkön a munkanélküliek támogatásuk
esetén térítésmentesen vehetnek részt. A négy OKJ-s képzésen
(földmunka, rakodó és szállítógép kezelõ, hulladékgyûjtõ és -
szállító, kisteljesítményû kazánfûtõ, targoncavezetõ+raktáros)
összesen 60 fõ vehet részt a Munkaügyi Központ támoga-
tásával ingyenesen.

Sümegcsehire

Sümegcsehi Polgárõrség Tûz-
oltó Egyesület

nem teheti
be a lábát idegen úgy, hogy
arról a településen ne értesül-
nének. Érkezésem után egybõl
tudták, hogy áthaladtam a fa-
luhatárt jelzõ tábla mellett, így
a helyi polgárõrség ezúttal is
jelesre vizsgázott. A települé-
sen tizedik éve mûködik a

, amely az idei
igazolványújítások után már 57

Általuk lett nyugodt település Sümegcsehi
tagot számlál. Átvették a falu
régi tûzoltószertárát, amit sze-
retnének felújítani, ott van az
irodájuk és szolgálati jármû
garázsa is. Az egykori rendõr-
autót öt éve a Belügyminiszté-
riumtól kapták használatra, na-
gyobb bevetés esetén pedig elõ-
kerülnek a saját jármûvek is.

– Az egyesület avartüzek-
hez is kivonult már, mi hely-
ben vagyunk, és egybõl bevet-

hetõk. Vannak porral oltóink,
amik nem képviselnek nagy
technikát, de több esetben
elég volt, és végeztünk arra,
mire kiértek a hivatásosok.
Hála Istennek elég nyugodt
most a falu, inkább a bejövõk-
kel szokott gond lenni. Fõként
vasgyûjtés, gázolajlopási kísér-
let, fatolvajlás miatt kellett ré-
sen lennünk. Járjuk a szõlõhe-
gyeken levõ pincék környékét,
sõt még Döbröcére is átme-
gyünk, onnan is vannak tag-
jaink. Elég nagy területen moz-
gunk, ha két kört megyünk,
akkor is 30 kilométert kell
megtennünk naponta – árulta
el az egyesület
vezetõje, aki a település önkor-
mányzati képviselõje is.

A tagok párba osztva na-
ponta négy órát „járõrködnek”
a faluban, beosztásukat pedig
munkájuktól függõen kapják.
Rendszeresen megjelennek a
sümegcsehi rendezvényeken,
biztosítják az iskolai progra-
mokat, s tartják a kapcsolatot
az óhidi, zalaszántói kollégák-
kal is. A tagok között busz-
sofõr, rendõr, polgármester,
tanár egyaránt található. Zömé-
ben negyvenes-ötvenes korú
önkéntesek alkotják a csopor-
tot, legidõsebb tagjuk közelít a
nyolcvanhoz, de huszonévesek
és nõk is kijárnak õrködni. A

Kulcsár Attila,

megszûnt Zalaszentgróti Pol-
gárõrségbõl is átvettek tago-
kat, akik leginkább akkor se-
gítenek, amikor Sümegcsehi-
ben rendezvény van. A tele-
pülés a Zalaszentgróti Rendõr-
kapitánysághoz tartozik, de
együttmûködésük van a keszt-
helyi parancsnoksággal és jó a
kapcsolatuk a sümegi rend-
õrõrssel is.

– Voltak olyan akciónk,
hogy a szomszéd települése-
ken át kellett üldözni az el-
követõt, s elõfordult, hogy Za-
laegerszegig is mentünk egy
tolvaj után, de mostanság nem
veszélyes ez a környék. A válto-
zások után picit az önkéntes
rendõrség felé megy az irány-
vonal, de számunkra a közbiz-
tonság és az emberek nyugal-
ma a fontos. Folyamatosan ké-
pezzük magunkat és elõadá-
sokat szervezünk, tájékoztató-
kat tartunk – tette hozzá Kul-
csár Attila, aki kezdetektõl fog-
va együtt
fogja össze a csapatot.

Az egyesület tagjai a tíz év
alatt teljes felszerelésû ruhatá-
rat gyûjtöttek, igyekeznek or-
szágos és megyei pályázati
támogatásokkal fejleszteni, és
az önkormányzat mellett ma-
gánszemélyektõl is kapnak tá-
mogatást.

Egerszegi Józseffel

Pataki Balázs

Szolgálatban Kulcsár Attila és Keszey Ernõ.

Takács Ferencné Tér Má-
ria
Reszneken

Batykon
Mikosdpusztán Len-

gyárban batyki vasútállo-
máson türjei varrodá-
ban

Takács Lász-
lóné Adorján Péter

, aki 1923. február 28-án
született, 1950 óta

él . Dolgozott többek
között , a

, a
és a

. Jelenleg is Batykon él,
családjával. Egy lánya, három
unokája, négy dédunokája van.
A miniszterelnök oklevelét a
90. születésnapján

jegyzõ és
polgármester adta át, aki kö-
szöntötte is az ünnepeltet.

Szép kor!

Kedves Manci néni!
90. születésnapja alkalmá-

ból Isten éltesse még sokáig
erõben, egészségben, szeretet-
ben családja körében. Kilenc-
ven év tíz évre van a száztól,
ezzel nyugodtan dicsekedhet
bárhol. Boldogságban, egész-
ségben legyen gazdag, min-
dent megkapjon, amit az élet
még megadhat. És még azt
kívánom, hogy tíz év múlva ke-
resse fel az akkori batyki pol-
gármester és hasonlóan jó erõ-
ben, egészségben ünnepelhessen.
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A Türjei Mûvelõdési Ház-
ban immár 9 éve jönnek össze
rendszeresen az agyag szerel-
mesei, hogy népi
iparmûvész irányítása mellett
ismerkedjenek a kerámiázás-
sal. A türjei amatõr kézmû-
vesek heti egy-egy alkalommal
leshetik el a hagyományos
munkafogásokat és gyakorol-
hatják az agyagmûvességet.

A szakkör törzslétszáma tíz-
tizenöt fõ. A csoportban a gye-
rekektõl a nyugdíjasokig min-
denkivel szívesen foglalkozik
halk szavú, kedves oktatójuk.

Stekli Ilonát nem kell be-
mutatni a fazekasság iránt ér-
deklõdõknek sem a környé-
ken, sem országosan, de még a
határon túl sem. A mesterség
szeretete és a hagyományok
iránti õszinte érdeklõdés ve-
zérli ténykedését.

– Feltétlen meg kell említe-
nem, hogy Gébárton Csuti Ti-
bor volt a mesterem, akit az or-
szág tíz legjobb fazekasa közt
tartanak számon – emlékezett
hálásan tanárára Ilona asszony.
A példás szakképzés a növen-
dékben rejlõ tehetséggel és
szorgalommal társulva gyorsan
meghozta gyümölcsét, hiszen
az országban elsõként 3 éven
belül kiérdemelte a népi ipar-
mûvész címet.

Azóta már 130 zsûrizett
munkája van. Hagyományköve-
tõ használati tárgyaiban, azok
formáiban, mintáiban, színei-
ben a különbözõ tájegységek
fazekasságának motívumait vi-
szi tovább és idomítja korunk
igényeihez. Számtalan kiállítás-
ra hívják, legutóbb a Corvin
Mûvészklubba és az Erzsébet-
ligeti Színházba. Alkotásaiból
többet adományozott a helyi
iskolának, polgármesteri hiva-
talnak.

Látogatásunk idején, egy
március elejei szombaton, a
„mûvház” nagytermébõl alkal-
milag kialakított mûhelyben 7
asszony gyúrta az agyagot, for-
mázta a tálakat, korsókat, kas-
pókat. Mindenki önállóan, sa-
ját elképzelés szerint, de a
szakértõ szem által kísérve
munkálkodott. Miközben a pa-
lalemezeken formálódtak a
munkadarabok, alkalom nyílt a
beszélgetésre.

Zalaegerszegrõl jár a szak-
körre a türjérõl elszármazott

. Néhány éve egy kiállítá-
son találkozott volt osztálytár-
sa, Ilona és tanítványai mun-
káival, így kapott kedvet a fa-
zekaskodáshoz.

– Gondoltam, megpróbá-
lom és legnagyobb megdöbbe-
nésemre tartós szerelem lett
belõle – meséli, s amíg mi meg-
csodáljuk az éppen elkészült,
ízléses ajtó- és ablakdíszeit,
már egy tál alját kezdi kialakí-

Stekli Ilona

Gergye Ferencné, Gyökeres
Ágnes

Szombati vidám fazekasok
tani. – Nagyon makacs alap-
anyag az agyag és az égetõ ke-
mencében még sok minden
történhet. Amikor kész van a
darab, gyakran eszembe jut
unokám (gyermekien önkriti-
kus) mondása: „Amikor elkép-
zeltem, sokkal szebb volt.”

Egy jól megtermett, hagyo-
mányos liszttároló edényt csi-
szolgat, simítgat

. Õ már 2004-
tõl hûségesen jár kerámiázni.

– Igyekszem a házi munkát,
fõzést úgy idõzíteni, hogy szom-
bat délutánonként jöhessek.
Nagyon jó, segítõkész közös-
ségre találtam itt – mondja,
majd õ is a szakmáról beszél. –
Alaposan ki kell gyúrni a leve-
gõt az agyagból, mert ha ége-
téskor szétdurran, mások mun-
káját is veszélyezteti.

– Kedvenc alkotása?
– Egy szép halas tál, amit a

hévízi kiállításon meg is akar-
tak venni. Természetesen szó-
ba sem jöhetett, hogy eladjam.

nyugdíjas tanítónõ ugyan-
csak elutasította az általa alko-
tott, hal motívumos étkészle-
téért ácsingózó vevõket.

– Nem tudtam volna meg-
válni tõle, az a legszebb mun-
kám. Ajándékba persze szíve-
sen adok a kerámiáimból. Az
teljesen más dolog – állítja
határozottan.

– Mit készít a legszíve-
sebben?

– Amit éppen mások nem!
– mosolyog huncutul. – Én min-
denben azt szeretem csinálni,
ami nem kötelezõ Ha minden-
ki kaspót készít, én kancsót,
vagy fordítva. Ugyanígy voltam
a kötéssel, horgolással is.

Érdekességként megemlí-
tik, hogy a hetedik X-en túli
Ági néni a növendékei között
munkálkodik. A Türje Telepü-
lési Emlékéremmel nemrég ki-
tüntetett pedagógus – két ki-
vétellel – mindenkit tanított a
csapatban, sõt vannak három
generációs tanítványai is. Elég
csak a szakkör-vezetõt és csa-
ládtagjait említenünk, ugyanis
Ilona, majd a lánya, és végül az
unokája is diákja volt.

, – Ági néni-
vel együtt – csupán 2 eszten-
deje jár a fazekasok közé.

– Egy utcában lakunk a
tanító nénivel, egymást bíztat-
tuk, hogy jöjjünk el, nézzük
meg mit csinálnak a szakkör-
ben. Aztán maradtunk…

Vera kaspókat készít a leg-
szívesebben, de többen emlí-
tik, hogy milyen szép kará-
csonyi fenyõfás szalvétatartó,
tálca és dísztárgy került ki a
keze alól. Húsvéti nyuszikat
látunk

elõtt.
– Három éve úgy beszéltek

rá, hogy jöjjek el a szakkörbe,

Druskóczi
Gyuláné, Zsuzsa

Hujber Lászlóné (Ági né-
ni)

Ághné M. Vera

Zsuzsa, Bognár Sán-
dorné

de ma már nem is tudnám
nélkülözni ezt az elfoglaltságot
– mondja. – Elképzelek egy
dolgot, aztán sikerül valami,
ami talán nem is egészen az
eredeti gondolat – utal a kéz-
mûvesség egyik jellemzõjére
Zsuzsa.

Nincs két egyforma darab,
nincs mértani tökély. És ez az
egyediség adja a tárgyak szép-
ségét, értékét.

(Nemrég egy francia bor-
gazdaság csálé nyakú boros-
üvegekben dobta piacra egyik
termékét, evvel is vonzóbbá
„kézmûvesebbé” téve a nedût.)

A leghátsó asztalnál egy-
más mellett két fiatalasszony
dolgozik, széles mosollyal fo-
gadják az érdeklõdést. Talán
õk a legvidámabbak a csapat-
ban. – És a legügyesebbek! –
„árulkodnak” a többiek.

– Azon nevetünk, hogy
macskakörmözhetnénk az ed-
dig elhangzottakat – mondja

, miköz-
ben fürge ujjakkal gyümölcsös
tálat alakít. Közben elárulja:
évekkel ezelõtt ötödikes kis-
lányát hozta agyagozni azzal a
„hátsó gondolattal”, hogy egy-
úttal õ is kipróbálja a régóta
vágyott szakmát. Többekhez
hasonlóan ez esetben is az
anyuka volt a kitartóbb. Az
ügyes kezû tanítvány Ilona mû-
helyében már a korongozást is
kipróbálta. Mellette az egykori
kolléganõ (akivel korábban egy
üzletben dolgoztak)

éppen
varrós cserépkosárkát készít,
áttört mintával.

– Otthon már valamennyi,
kerámiával helyettesíthetõ mû-
anyag edényünket lecseréltük.
A fûszertartóktól a díszekig,
minden innen került ki –
mondják.

Tény, hogy bármilyen anyag-
nál gusztusosabb, étvágyger-
jesztõbb egy kerámia tálban,
tányéron gõzölgõ étel, vagy
illatozó, friss sütemény.

Nézegetjük a most alakuló
és a már kész kerámia tárgyakat.

Török Györgyné Kati

Guitp-
rechtné Fáner Ildikó

– Egy kiállításon elsõ szem-
pillantásra nem láttam a kü-
lönbséget a mester és a tanít-
ványok kancsói, tálai között –
mondom ki hangosan a gon-
dolataimat.

– Ilona minden hibát elta-
kar a mázzal – szerénykednek
az asszonyok. – Mi nemhogy a
mester kezét, egymás jelleg-
zetes fogásait is megismerjük a
késztermékeken. Mindenkinek
megvan az „ujjlenyomata”, sa-
játos kézjegye.

Az itt látott félkész reme-
kek még sokára nyerik el vég-
leges formájukat és küllemü-
ket. Stekli Ilona nemcsak egy
csodás hagyományt ápol és ad
át hitelesen heti 4-6 órában,
hanem személykocsijával hoz-
za-viszi a tanítványai alkotásait,
saját kemencéjében kiégeti,
mázzal vonja be a munkada-
rabokat. Mindezt a szakma és
a lelkes követõk iránti sze-
retetbõl.

A szakkör mûködésének
anyagi oldaláról nem sok szó
esik. 2004-ben, a kezdetekkor
egy pályázat révén még a taní-
tást is megfizették egy rövid
ideig. Napjainkban az önkor-
mányzat megvásárolja az agya-
got, biztosítják a helyet, ami
önmagában sem kis dolog. A
szakköri tagok – mindegyikük
által nélkülözhetõ – csekély
havi összeggel járulnak hozzá
Ilona otthoni villanykemencé-
jének áramdíjához, továbbá az
egyéb anyagokhoz, költségek-
hez. Többen említették, hogy
jó lenne egy-két fazekas ko-
rong, amin tovább, magasabb
technikai szinten tanulhatnák
a fazekasságot. Egyöntetû meg-
gyõzõdéssel vallják, hogy Stek-
li Ilona népi iparmûvésznek
csak megköszönni tudják a
rájuk fordított idejét, energiá-
ját. Remélik, hogy eredményes
pályázatok révén, vagy néhány
mecénás támogatásával fedez-
hetõvé válik hagyományõrzõ
szenvedélyük, valamint meste-
rük fáradozása.

(bé)

Kilenc éve irányítja Stekli Ilona a szakkör munkáját.



2013. március 9Szentgrót és Vidéke

Folytatódik a közmunkaprogram
Négy területen dolgoznak Pakodon

A tavalyihoz hasonlóan idén is 3,3 hektárnyi erdõt telepítenek.

Tavaly már sikeresen mû-
ködött a Start köz-
munkaprogram, melyet így
idén is folytatnak. A múlt év-
hez képest változás, hogy a ke-
retösszeg csökkent, a bérek vi-
szont emelkedtek. Pakodon a
munkanélküliek száma megkö-
zelíti a 10 százalékot, a regiszt-
ráltak 7-8 százalékot tesznek
ki, utóbbiaknak most egyhar-
mada kap munkát. Az önkor-
mányzat a tavalyihoz hasonló
célterületeken foglalkoztatja a
dolgozóit, akiknek március el-
sejétõl az év utolsó napjáig tart
a munka. A gombaprogram át-
nyúlik a jövõ évre: február 28.-
ikával ér véget.

– Az idõjárás miatt egy ki-
csit elõbb kellett volna indulni

Pakodon
a programokkal, és akkor a
dolgozóink még hasznosabb
munkát végezhetnének. A köz-
munka Pakodon idén is négy
elembõl áll. A belterületei utak,
árkok és átereszek karbantar-
tását jó lett volna elkezdeni
már a hóhelyzet elõtt, de a ta-
valyi munka hasznát így is
megtapasztaltuk, érdemes volt
annyit dolgozni. Második terü-
let a hegyi utak és horhosok
rendben tartása, mely a telepü-
lés kiterjedt szõlõhegyei miatt
is fontos feladat. A tavalyi
munkákban a földutak miatt a
víz jelentõs kárt okozott, de
idén a vízelvezetésre figyelve
még hatékonyabban fogunk
nekilátni a munkáknak. Har-
madik programként Dötkkel

közösen folytatjuk az elhanya-
golt területeken tavaly elindult
erdõtelepítéseket. Az egészsé-
ges életmód jegyében pedig
folytatjuk a már bizonyított
gombaprogramot, melyet ezút-
tal is az önkormányzati pincé-
ben indítunk el. Tavaly segé-
lyezésként a rászorulóknak is
juttattunk a gombából. A gom-
batermesztéssel a közétkezte-
tésben, intézményeinkben is
változatos ízvilágot varázso-
lunk – számolt be

, Pakod polgármestere.
Az önkormányzatnak hosz-

szú távú elképzelése, hogy er-
dõtelepítésekkel a jövõ nemze-
dék számára teremtsen érté-
ket, és a gázfogyasztást kiváltsa
fatüzelésû energiafelhaszná-
lásra. Az intézmények fûtése,
energiadíjaiknak költsége ez-

Halek Lász-
ló

zel az elõrelátó tevékenységgel
csökkenthetõ. A munkások ta-
valy már 3,3 hektárnyi terüle-
tet takarítottak le, és telepítet-
tek be, idén ugyanekkora er-
dõsítést terveznek, immáron

együttmûködve. A te-
lepítendõ tölgyerdõ az erdõ-
gazdálkodási szabályok szerint
létesül, így gondozása képzett-
séget igényel, melyhez szak-
ember támogatását is igény-
be veszik. Tavaly a négy terü-
leten 25 fõ munkálkodott,
idén Pakodról 24, Dötkrõl 4
dolgozó vesz részt a prog-
ramban. Pakodon a belvíz-
programban és a mezõgazda-
sági utaknál hat-hat fõ, az erdõ-
telepítésben tízen, a gombater-
mesztésben ketten dolgoznak
majd.

Dötkkel

Pataki Balázs

A szép kor megéléséhez
szükséges a jó genetikai adott-
ság, a szeretõ családi háttér. Jó
példa erre

famíliája, ahol többen is
elérték kilencedik ikszet. A csa-
ládban 92
évesen a falu legidõsebbje, öcs-
cse, Gondos József és neje pe-
dig idén érik el kilencvenediket.

Gondos Józsefet március 23-
án családja körében köszöntöt-
te polgármes-
ter, aki tolmácsolta a települé-
sen élõk jókívánságait és a Ma-
gyar Kormány köszöntõjét is.
Józsi bácsit ma is nagy, szeretõ
család veszi körül, 3 gyermeke
mellett 4 unokával és 5 déd-
unokával büszkélkedhet. Be-
szélgetésünket a családtagok
kíváncsi kérdése indította: –
Mi lehet a hosszú élet titka?

– Elõször is a fiatal arra tö-
rekedjen, hogy a templomba
járjon el, és hallgassa meg a
tisztelendõ beszédét. 14 éves
koromig iskolába jártam, aztán
elkezdtem napszámba járni.
Apám cselédember volt, és a
mi idõnkben is voltak jómódú-
ak, akik a szegényebbekkel dol-
goztattak. Földeken dolgoztam
és az itteni gazdaságban száz

Zalacsányban Gon-
dosék

id. Adorján Gézáné

Nagy Lászlóné

Jubileum szeretetben, gondoskodásban
Zalacsányban a 90 éves Gondos Józsefet köszöntötték

tehenet tartó istállóban is.
Örülök annak, hogy egy sze-
gény lányt vettem el – kezdte
mondandóját az alsókustányi
származású ünnepelt.

Józsi bácsi nem felejtett el
arról sem mesélni, amikor fal-
ba rakott tûzhellyel fûtöttek, s
amellett melegedtek. Beszélge-
tésünk alatt szóba került a né-
metországi hadifogság is.
1945-ben vitték el Galántára,
az ott kialakított három csen-
dõrzászlóalj egyikébe került,

majd onnan vitték tovább
egyik táborból a másikba. Egy
év távollét után ért haza, mi-
közben elkezdõdött a földek
kiosztása.

– Az elsõ lány 1947-ben szü-
letett, nagy családot szerettem
volna, így aztán gondoltam:
„teszek hozzá” még kettõt,
hogy három legyen. 1948-ban
született a fiam, rá három évre
második lányom. 14 éves ko-
romtól fogva dolgoztam, itt-
hon is voltak tehenek, marhák.

1983-ban mentem nyugdíjba,
de ameddig az egészségem en-
gedte, sokáig kijártam a szõlõ-
hegyre is – mesélte vidáman, a
végére pedig kiderült a hosszú
élet titka is: – Aki sokat „hun-
cutkodik”, az sokáig él! – vál-
tott ki derültséget a papa a csa-
ládi körben.

Gondos József és neje az
idei születésnapok mellett má-
jusban is jubilál: 70. házassági
évfordulójukat tartják.

Pataki Balázs

Nagy Lászlóné szerettei körében köszöntötte az ünnepeltet.

Betanított fizikai munkára keresünk

férfi dolgozókat változó munkarendbe.

Érdeklõdni:
8790 Zalaszentgrót, Vörösmarty u. 2.

Tel.: 83/360-601, 30/589-2420

Laskay Kft.
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Március 9-ére egy kis meg-
hitt baráti dalkör találkozót
szerveztünk a

tagjaival, hogy a Nõna-
pot (a faluban kissé rendhagyó
módon) lányok, asszonyok ak-
tív közremûködésével ünne-
peljük. A kis összejövetelbõl
végül egész nagy program ala-
kult: kilenc éneklõ csoport

Mákvirág Nép-
dalkör

Tavaszköszöntõ népdalkör találkozó Zalaszentlászlón

fogadta el meghívásunkat, köz-
tük több is neves díjak tulaj-
donosa! A mûsort tavaszi dal-
csokor közös éneklésével
kezdtük, ami – majdnem száz
szép hangú énekestõl hallva –
felemelõ érzés volt! A fellépõk
(a szentlászlóiakon kívül) za-
labéri, bókaházai, cserszegto-
maji, alsópáhoki, türjei, zala-

apáti zalaszentmihályiés da-
loskedvû férfiak, nõk, lányok
és fiúk voltak. Tréfás jelenetek,
hangszerekkel kísért énekek,
dalos játékok színesítették az
estet a szép népdalokon kívül.

Méltó módon zárult a Nõ-
nap a szentmihályi férfikórus
lendületes, forró hangulatú
nótáival, majd a zalaszentlász-
lói asszonyok finom sütemé-
nyeivel, boraival!

Feltett szándékom, hogy a
jövõben szorosabbra kössük

kapcsolatainkat, valamint an-
nak elérése, hogy (amennyire
ez csak lehetséges,) ne a nagy
költség szabjon határt hason-
ló rendezvényeknek: akár ba-
tyus találkozó szervezésével,
ahol a meghívottak is hozzá-
járulnának a vendéglátók „ki-
adásaihoz”. Az együtténeklés
lehetne az elsõdleges cél is,
kapocs is.

,
a zalaszentlászlói Mákvirág

Népdalkör vezetõje

Bakosné Szalai Zsuzsanna

Az együtténeklés az elsõdleges cél.

Testvértelepülésünk,
polgármesterének,

alpolgármesterének és képvi-
selõ-testületének szívélyes meg-
hívására 2013. február 8-10-ig
részt vettünk a hagyományos
III. farsangi disznótoron, a Bu-
csin-tetõn. Kilencen utaztunk

a találkozóra.
Vendéglátóink, mint min-

dig, most is nagy szeretettel
fogadtak bennünket a többi
magyarországi testvértelepülé-
sek (Balatonszárszó, Fadd, Ten-
gelic) képviselõcsoportjaival
együtt.

A 12 órás fárasztó utat kár-
pótolta a természet bûvös ere-
je, a varázslatos, mesebeli táj, a
hulló hó, mely apró kicsi gyé-
mántfényeket villantott fel, az
ellenállhatatlan havasok, ahol
a fenyvesek élnek és az ünnepi
világ. S itt e kicsiny csodában,
a hópaplan alatt szunnyadt
Erdély, Székelyföld, a hûség
földje. Mindez a „csoda” lenyû-
gözõ volt! Bárcsak minden Ma-
gyarországon élõ magyar is lát-
hatná! – gondoltuk.

Szívet melengetõ volt ismét
találkozni erdélyi kedves bará-
tainkkal, régi ismerõseinkkel,

Gyer-
gyóalfalu

Türjérõl

Disznótor a Bucsin-tetõn
akik fáradhatatlanul, nagy-nagy
figyelemmel, szeretetteljes tö-
rõdéssel fordultak felénk. Saj-
nos az idõ hiánya miatt néhány
kedves családdal csak telefo-
non tudtunk beszélni. Vala-
mennyi program: a disznóvá-
gás, a motoros szánozás, a
sízés, a farsangi álarcos bál
(ötletes jelmezekkel, színvona-
las kulturális táncmûsorral)
élménydús volt. De szívesen
emlékezünk a szovátai well-
nessre is.

A Bucsin-tetõn mûködõ
meteorológiai állomás megte-
kintése – melyet az ott alkal-
mazásban lévõ
tanácsossal tekintettünk meg
– és mûködésének bemutatása
sok érdekességgel szolgált szá-
munkra. Megközelíteni csak
gyalogosan lehetett egy kita-
posott ösvényen, mert körül-
belül 1 méteres hó borította a
hegytetõt. Érdekesség még,
hogy a modern épületben
minden felszerelés a legkor-
szerûbb, legalábbis a laikusok
számára. Pedig nincs villamos
energia.

A vidáman, és tartalmasan
eltöltött idõ és a tapasztalat-

Vaszi László

csere mindannyiunk számára
felejthetetlen élményt jelentett.

Még most is fülünkben
cseng gyönyörû,
szívhez szóló szavalata, felidé-
zõdik a vendéglátók kedves
mosolya, az élõzenés nótázás

, evés-ivás hajnalig,
humora, kitartása,

kaca-
ja, óvatossága és termé-
szetesen, aki mindezt fáradha-
tatlanul fotózta, rögzítette

bácsi.
A hideg és a nagy hó

ellenére valamennyien nagyon
jól éreztük magunkat. Nosztal-

Gál Mihály

Bege Lacival, György István-
nal Jancsi,
T. Laci Feri
Marietta, Piri, Gabi, Éva

Laci

Dani

giáztunk az elõzõ évek esemé-
nyein, amelyet filmen vissza is
tudtunk nézni.

A távolság és a hosszú fá-
radságos út ellenére valameny-
nyien azzal a gondolattal ér-
keztünk haza, hogy vissza kell
menni családokkal, barátokkal,
mert Erdély vár, minket
hazavár.

Ezúton is elismerésünket
és hálás köszönetünket fejez-
zük ki polgár-
mester úrnak, kedves vendég-
látóinknak és az õ munkájukat
segítõknek a kitûnõ vendég-
látásért!

Gáll Szabolcs

(m)

Felejthetetlen út volt.

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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Közlekedésbiztonsági fi-
gyelemfelhívó rendezvényso-
rozat indult Zala megyében
2013. márciusában. A

mun-
katársai készítették elõ a prog-
ramot. Zala megye adatai az
országos statisztikával össz-
hangban javuló tendenciát mu-
tatnak. Mind országosan, mind
helyileg növekvõ arányt foglal-
nak el a kerékpárosok a bal-
eseti számsorokban, úgyis mint
a baleset okozói, úgyis mint
sérültjei. Ennek a kihívásnak
kíván megfelelni a zalai rend-
õri vezetés!

A kerékpáros balesetek
visszaszorításában tevékeny sze-
repet kell vállalni a helyi kö-
zösségeknek, polgármesterek-
nek, a lakosságnak, de fõként a
kerékpárral közlekedõknek.

Mit mutatnak a statiszti-
kák? Íme, a teljesség igénye
nélkül:

– Rengeteg a rosszul fel-
szerelt, gyakran fék, világítás,
hangjelzés nélküli kerékpár.

– A kerékpáros társadalom
rendkívül hiányosan tartja be
„látni és látszani” elvét.

Zala Me-
gyei Rendõrkapitányság

Figyeljünk egymásra!
– A kerékpárosok ellenõr-

zése, valamit a rájuk vonatkozó
baleseti statisztikák magas al-
koholos befolyásoltsági arányt
és szintet mutatnak.

Mit lehet tenni? Leghaté-
konyabb változást a kerékpá-
ros társadalom szemléletválto-
zása hozhatna. Ehhez figye-
lemfelhívásra, tájékoztatásra,
esetleg a láthatóságot fokozó
eszközök, felszerelések biztosí-
tására van szükség.

A településeken közleked-
ve még mindig gyakori a vi-
lágítás, fényvisszaverõ nélküli
közlekedés rossz látási viszo-
nyok között is. Ezeknek a ke-
rékpárosoknak tudomására kell
hoznunk, hogy potenciális ál-
dozatok. Nem dizájnos kerék-
pár-felszerelésekre gondolok.
Egy láthatósági mellény, fény-
visszaverõ csík, prizma életet
menthet akkor is, ha éppen
kiégett az izzó, vagy lemerült
az elem. Természetesen a tu-
datformáláshoz hozzájárulnak
a rendõrség meghökkentõ
büntetési tételei is.

Mi történt Türjén? Az elõz-
mény: 1 km-es útszakaszon rö-

vid idõintervallumban két ke-
rékpáros közlekedõ szenvedett
halálos közúti balesetet. Türje
lett a figyelemfelhívó rendez-
vény sorozat elsõ helyszíne. A
közútkezelõ helyezte ki a két
speciális kerékpáros baleset
figyelemfelhívó táblát az útsza-
kaszra. A kerékpárosok ellen-
õrzése ezen a napon csak a fi-
gyelemfelhívást szolgálta. Mû-
szaki állapotot minõsítettek,
fényvisszaverõ mellényeket, ke-
rékpárlámpákat, prizmákat, kar-
szalagokat osztottak. Mintegy
60 fõ, elsõsorban a kerékpáros

társadalomhoz tartozó lakos
hallgatta végig a közlekedés-
biztonsági elõadást a mûvelõ-
dési házban (képünkön).

Településvezetõként bízom
abban, hogy a figyelemfelhí-
vás, az egymásra figyelés, vala-
mint a közlekedõk felelõsség-
teljes hozzáállása révén meg-
fordul a baleseti statisztika.

Kívánom, hogy a kedvezõ
változásokban csekély szerepe
legyen a drasztikus rendõri
büntetéseknek!

polgármester
Mlinárik László

A szõlõhegy birtokos vagy
bérlõ gazdáinak bizonyos ön-
kormányzattal rendelkezõ in-
tézménye a hegyközség. Kiala-
kulása a XVI. században kez-
dõdött. A 1888.évi tv. már kö-
telezõvé tette felállításukat. A
zalai borvidék a Balaton bor-
régió része.

soha nem tartozott a
hegyközségi rendszerhez. Ki-
tûnõ minõségû vörös- és fe-
hérborok régen és ma is ké-
szülnek a türjei pincékben.
Türjén hegybíró választás hí-
ján több mint egy évtizede
„hegykirály” választás történik.

Az egy évre szóló titulust
megválasztása óta az elsõ és
egyetlen türjei hegykirály,

tölti be. Sok esz-
tendeje kihívója se volt. Hegy-
királyi eskütételére vélhetõen
kevesen emlékeznek.

Azóta minden évben a min-
denkori települési önkormány-
zattal együttmûködve megren-
dezi a települési borversenyt,
borbírálatot. A nívós zsûri tag-
jai minden esztendõben visz-
szatérnek, hogy véleményt
mondjanak az új évjárat nedûi-
rõl. Ezek a vélemények folya-
matosan hozzájárulnak a türjei
gazdák borkezelési kultúrájá-
nak fejlõdéséhez.

Türje

Sza-
bó István

Jókedv és borbírálat Türjén
2013-ban február 2-án ke-

rült sor a rendezvény megtar-
tására. Az önkormányzat mun-
katársai mellett önkéntes segí-
tõk is közremûködtek a min-
ták átvételében, felszolgálásá-
ban. A zsûri borlovag elnöke

egyetemi ta-
nár ezúttal elhozta 8 borász-
tanulóját is, hogy ismerkedje-
nek a mintákkal.

A megmérettetésen 57 bor-
minta vett részt. A 2012-es évet
általánosságban jó évjáratnak
értékelik a magyarországi bo-
rászatok. Ez a zsûrielnök szak-
mai összefoglalójában nem kö-
szönt vissza. Ezzel együtt a
pincetulajdonosoknak nincs
okuk elégedetlenkedni.

A legnagyobb várakozás a
Türje Község legjobb fehér-,
illetve vörösbora 2013. díj oda-
ítélését kísérte. A díjakat

polgármester
nyújtotta át. Fehérbor kategó-
riában türjei bo-
rosgazda olaszrizling bora ér-
demelte ki a nívós díjat. Vörös-
bor kategóriában

helyi borosgazda othelló
fajtájú nedûje vitte el a pálmát.

dr. Brazsil József

Mli-
nárik László

Varga János

Antal Ká-
roly

Újszerû volt a rendezés-
ben, hogy erõsödött a rendez-
vény kulturális színvonala. A

énekkar fellé-
pése sok év óta hagyománynak
tekinthetõ. Most is kiérdemel-
ték a tapsot. A helyi
csoport több mint két eszten-
deje gyakorol a település mû-
velõdési házában. Oktatójuk

. Az
utóbbi fél esztendõben már
nyilvános fellépesen is meg-
mutatják tudásukat. A vendé-
gek szûnni nem akaróan kö-

„Hétszinvirág”

hastánc

Benke Jánosné, Sárika

vetelték a ráadás számokat.
énekes-orgonis-

ta térítés nélkül ajánlotta fel
játékát a táncolni vágyoknak.
Felváltva játszottak

, aki harmonikájával rég-
óta kíséri az éneklõ társaságokat.

Fogyott a bor, a sütemény,
szólt a zene, emelkedett a han-
gulat. A résztvevõk az 1-tõl 85
évig terjedõ korosztályt képvi-
selték. Ahogy haladtunk az éj-
szakába, a legfiatalabb korosz-
tály eltávozott. A többiek éjfél
közeledtéig énekeltek táncoltak.

Simon László

Szabó La-
jossal
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A 2013-as Víz Világnapja a
nemzetközi együttmûködésre
igyekszik felhívni a figyelmet.
A már tizenegy
éve ünnepli meg a jeles ese-
ményt, idén pályázatokkal és
konferenciával kívánta felhívni
a szolgáltató a figyelmet ter-
mészeti kincsünk fontosságára.

Az UNESCO a 2013-as mot-
tó megalkotására nemzetközi
pályázatot írt ki, a nyertes az
indiai „Water,
water everywhere, only if we
share” jelszava lett, melyet sza-
bad fordításban így mondhat-
nánk: „A víz volt, van és elég
lesz, ha részeddel megelégedsz”.

A Zalavíz Zrt. a 2013-as Víz
Világnapja alkalmából egyfor-
dulós pályázatokat hirdetett,
„Együtt a vízért” szlogennel. A
pályázatokkal a fiatal korosz-
tály szemléletét igyekeztek for-
málni, ennek megfelelõen
négy korcsoportban mérhet-
ték össze kreativitásukat és
rajztudásukat a gyerekek.

– A Víz Világnapja ünnep-
pé emelt nap – mondta

, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója. – Ezen a napon az
egész világ megemlékezik az
éltetõ vízrõl. Vízszolgáltató cég-
ként elsõsorban a vízszennye-
zés ellen vesszük fel a harcot,
emellett a víztakarékosságra is
fel kívánjuk hívni a lakosság
figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért mun-
kálkodnak, hogy a csapból
mindig folyjon a tiszta, egész-

Zalavíz Zrt.

Mega Kumar

Nagy
András

Együtt a vízért
A Víz Világnapjáról emlékeztek meg

séges ivóvíz, az elhasznált,
szennyezett víz pedig megtisz-
títva jusson vissza a folyókba,
tavakba. Hazánk – azon belül
Zala megye – kitûnõ adottsá-
gokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
nünk vizeink megóvásáért, ál-
lapotuk javításáért. Becsül-
nünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont. Örömömre szol-
gál, hogy a környezettudatos
gondolkodás hazánkban is
egyre népszerûbb, különösen
az ifjú nemzedékek körében.

A felnõtt korosztálynak má-
sodik alkalommal került meg-
rendezésre a Pécsi Tudomány-
egyetem Zalaegerszegi Kép-
zési Központjában a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ közös kon-
ferenciája, „A víz az élet” el-
nevezéssel. Az érdeklõdõk a
víz sokrétû felhasználásáról
szóló szakmai elõadásokat hall-
hattak, egyebek mellett szó
esett lélektani-, élettani hatásá-
ról, gyógyászati funkciójáról,
védelmérõl és az árvízi védeke-
zésrõl. Az elõadás tematikája úgy
került kialakításra, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy bár a víz
látszólag mindenhol ugyanolyan,
a valóságban nincs két egyfor-
ma víz, hiszen eltérõ kémiai
tulajdonságokkal rendelkezik.

A konferenciát Doszpoth
Attila alpolgármester és

, a Nem-
Bá-

nyainé Budai Katalin

zeti Környezetügyi Intézet
Nyugat-dunántúli Kirendeltsé-
gének vezetõje nyitotta meg, a
házigazdák nevében pedig

igazgató és Nagy
András vezérigazgató üdvözöl-
te a hallgatókat.

A 2013-as Víz Világnapi
programsorozat március 22-
én, pénteken 10 órakor zárult
a Zalavíz pályázatainak díj-
kiosztójával. A több mint száz
beérkezett pályamû közül ke-
rültek kiválasztásra a legjobb
alkotások, a megyeszékhelyi
intézmények tanulói mellett a
vidéki iskolákból és óvodákból
is érkeztek pályamunkák. Az
óvoda rajzpályázat gyõztese

(Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Zalaegerszeg)
lett, az általános iskolás rajz-
pályázatot (Ady
Endre Általános Iskola, Zala-
egerszeg) nyerte, az általános
iskolás képregény pályázatok
közül és

dr.
Csidei Irén

Gergán Eszter

Koleszár Júlia

Fehér Márta Rónási

Réka

Nemes
Dóra

Zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda

, (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, Lenti) pálya-
munkája bizonyult a legjobb-
nak. A fotópályázaton

(Nyugat-magyarországi
Egyetem) képei nyerték el a
zsûri tetszését, a képzõmûvé-
szeti alkotások közül pedig a

kiscsoportosainak alko-
tása lett díjazott.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az em-
berek természetesnek a csap-
ból folyó tiszta ivóvizet, hiszen
a környezettudatos gondol-
kodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
ni vizeink megóvásáért, álla-
potuk javításáért. Becsülni és
óvni kell a vízvagyont, hiszen
„A víz az élet”.

Nagy András az éltetõ víz fontosságáról szólt.

Válogatott versenyzõket fel-
vonultató nemzetközi verseny-
re került sor 2013. március 9-
én telt ház elõtt a

a helyi karate egyesület szer-
vezésében. A Szentgrót Kupá-
ra 13 város 168 versenyzõje
nevezett. A karatékák négy
versenyszámban, egyéni kata
(formagyakorlat), egyéni ku-
mite (küzdelem), csapat for-
magyakorlat és csapat küzde-
lemben küzdöttek meg az
érmekért.

A viadal érdekessége, hogy
gyerekek, utánpótlás és felnõtt
versenyzõk, kezdõk, középha-

zalaszent-
gróti városi sportcsarnokban

Szentgrót Kupa karate verseny
ladók és a profik is verse-
nyeztek ezen a kupán.

A zalaszentgróti egyesület ki-
tett magáért, hiszen 20 érmet
nyertek ezen a rangos versenyen.

A szentgrótiak eredményei.
Leány formagyakorlat, arany:
Török Eszter, ezüst: Bokor
Vanda, Kozmáné Molnár Va-
lentina, bronz: Bokor Laura.

Fiú formagyakorlat: arany:
Hetényi Milán, ezüst: Kapocsi
Bence, Kozma Ákos, bronz:
Komlósi Dominik, Fáner Zol-
tán, Bakos Péter.

Csapat formagyakorlat, fér-
fi, ezüst: Sági Dávid-Kovács Pé-
ter-Bogdán Krisztián.

Csapat formagyakorlat leány,
bronz: Rózsa Fanni-Bokor Van-
da-Bokor Laura.

Leány küzdelem, ezüst: Bo-
kor Laura, bronz: Török Eszter.

Fiú küzdelem, arany: Heté-
nyi Milán, ezüst: Kozma Ákos,
Bakos Péter, bronz: Bogdán
Krisztián, Rozina Róbert,
Komlósi Dominik.

A szentgróti versenyzõk Komáromy József edzõvel.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
II. évfolyam 2012. július
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Elõzõ számunkban olvas-
hattak arról, hogy

vissza-
vonta az

irányító
vezetõi megbízatását.

polgár-
mester lapunkban részletezte
a döntés hátterét, annak okait.
A történtekrõl szerkesztõsé-
günknek küldött levelében

képviselõ is el-
mondta véleményét.

Ezúttal az érintett, dr. Petz
Zsuzsanna fejti ki álláspontját
az ügyrõl.

„Tisztelt Szerkesztõség!
Az újságból értesültem, hogy

a betegszabadságom 4. napján
a hátam mögött sürgõsséggel

polgármester
indítványára visszavonták a ve-
zetõi megbízásom, mely dön-
tés miatt

fordultam.
Számos állítás hangzott el

ezzel kapcsolatban. Az Egész-
ségügyi Központ idei mûkö-
déséhez az Önkormányzat kb.
38 millió Ft-ot adott, mely az
elõzõ évekhez hasonló összeg,
azzal a különbséggel, hogy jó-
val több, azaz 24 szakrendelés
és 191 aktív szakorvosi óra
mûködött belõle, az addigi 161
helyett. (A tájékoztatás kedvé-
ért pl. az iskola 2012-ben 223
millió, az óvoda 102 millió, a
polgármesteri hivatal 154 mil-
lió Ft támogatást kapott.) Az
elõirányzott költségvetésben
szereplõ összeget a képviselõ-
testület szavazta meg, az elköl-
tés módjának a részletes is-
merete mellett. 2012-ben az
Egészségügyi Központ 10 mil-
lió ponttal több volumenbõl
gazdálkodhatott, mint az elõzõ
évben, számos új szakrendelés
nyílt, a pályázatban vállalt te-
leradiológiai rendszer mûkö-
déséhez a kb. 10 millió Ft ér-
tékû rendszert az Iconomix
Kft. ajándékba adta az intéz-
ménynek. Kifizettük az intéz-
mény »elmaradásait« (ugyanis
az elõzõ Varga-Al-Yari vezetés 7
millió Ft kifizetetlen számlával
és üres kasszával adta át a
stafétabotot), 7 szaktevékeny-
ségnél csökkentettük a köz-
remûködõi díjakat, töredékére
csökkent az üzemanyag és
anyagköltségünk, a szerzõdés-
állományunkban ahol lehetett
új, csökkentett díjút kötöttünk,
stb. aminek következtében az
év végére kb. 5 millió Ft tar-
talékunk keletkezett. (Ilyen
még nem volt az intézmény

Zalaszent-
grót képviselõ-testülete

Egészségügyi Köz-
pontot dr. Petz Zsu-
zsanna

Baracskai József

dr.
Tihanyi Ottó

Baracskai József

Munkaügyi Bíróság-
hoz

„Tudtom nélkül döntöttek és intézkednek”…
Dr. Petz Zsuzsanna vezetõi megbízatásának visszavonásáról

történetében! Pontos adatok-
hoz már nem férek hozzá.) Ide
tartozik, hogy megszüntettem
egy képviselõ hozzátartozó-
jának a papíron napi 15,8 órás
(!) elfoglaltságot jelentõ szer-
zõdését, ami miatt számos tá-
madás ért a pozícióban lévõ
férj részérõl.

A szerzõdéseimet a polgár-
mester úr készítette és írta alá
az intézmény számláival együtt,
a megállapodásunk alapján. A
ZalA-Kar Munkatársai a már
lezajlott és mindent rendben
találó ellenõrzés után egy
rendkívüli ellenõrzést is tartot-
tak, ahol számos szabálytalan-
ságot tártak fel a munkálta-
tómmal kapcsolatban (ez ese-
temben a képviselõ-testület és
polgármester), véleményem
szerint kriminális elemektõl
sem menteset és pl. hiányol-
ták, hogy Al-Yari Mohamed
doktor egy éven át nem írt alá
jelenléti ívet, amit a könyvelõ
nem vett észre (furcsa, hogy az
elõzõ években mindig írt a
doktor) stb. Hivatkozik a pol-
gármester úr egy szakértõi vé-
leményre, de ilyen nem ké-
szült, hisz erre fél millió Ft-ot
csak most kért a testülettõl.
Készült viszont egy kontrollin-
gos elemzés tele valótlan állí-
tásokkal, amit a készítõi ügy-
védi felszólításra sem voltak
hajlandóak aláírni. A polgár-
mester úrral mindig mindent
egyeztettem, néhány hónapja
azonban semmire nem emlék-
szik, aminek az okát nem tu-
dom. Mindig minden megke-
resésére válaszoltam, bár véle-
ményem szerint ezek módja és
száma a munkahelyi zaklatást
is kimeríthetik, nem is beszél-

ve a lejáratásomra alkalmas
valótlan állításokról. A válto-
zó jogszabályok miatt a mun-
kánk megnõtt, míg eddig kb.
300 iktatott oldal volt az intéz-
ményben egy évben, addig eb-
ben az évben ez a szám 1700
feletti (amely nem tartalmazza
a nagyszámú gazdasági anya-
got)! Az egészségügyrõl és ró-
lam a hátam mögött rend-
szeresen folytak tanácskozá-
sok és olyan események tör-
téntek, amik a biztonságos be-
tegellátást veszélyeztették. Rész-
ben emiatt és amiatt, hogy a
késõbbiekben nehogy megvá-
dolhassanak azzal, hogy csök-
ken a betegforgalom, a felettes
szakmai szervhez fordultam.

A megyei és járási tisztifõ-
orvos szerint »az orvosszakmai
tevékenységet elsõsorban az
intézet önkormányzati mûköd-
tetésének anomáliái befolyá-
solhatják, ennek felügyelete
tekintetében pedig a Zala Me-
gyei Kormányhivatal a felügye-
leti jogkör gyakorlója«, ahon-
nan meghívást kaptam a tisz-
tiorvosokkal együtt, hogy se-
gíthessenek a munkában, amit
ezúton is köszönök.

Egyébként természetes, hogy
állásfoglalás miatt jogi ügyek-
ben az illetékeshez fordul egy
vezetõ, ha képtelen választ
kapni a feletteseitõl.

Az intézmény ügyvédje azt
írta a polgármester úrnak: »az
intézmény vezetõje jogszabály-
ellenes magatartásra még a
fenntartó önkormányzat, vagy
a munkáltatói jogokat gyakor-
ló utasítására sem kötelezhe-
tõ«. Ma sem írnám alá azokat
az iratokat, amiket akkor és ez
nem bizalmi kérdés. (Pl. táp-
pénz alatt kiküldetést kifizet-
ni, labor szakvizsga nélkül alá-
írni, leigazolni az ÁNTSZ felé,
hogy rendelkezik szakvizsgá-

val, akinek ilyen nincs, elide-
geníteni az eü. vagyonát, ami-
kor moratórium tiltja azt, alá-
írni, hogy megterhelheti az
önkormányzat az elkülönített
OEP számlát stb.)

Nem tudok jogszabálysér-
tésekrõl, bár a gazdasági veze-
tõ egy éves táppénze komoly
nehézséget okozott egész év-
ben. Bárkinek kérdése volt
bármivel kapcsolatban, szíve-
sen válaszoltam volna rá, erre
egyszerûen nem volt lehetõsé-
gem a képviselõk felé, mert
hónapok óta a tudtom nélkül
döntöttek és intézkednek az
egészségüggyel kapcsolatban.

Nagyon büszke vagyok arra
a munkára, amit elvégeztem!
Sajnálatosak azok az atrocitá-
sok, amik emberi méltóságo-
mat és alapvetõ emberi jogai-
mat súlyosan sértették. Legin-
kább azt sajnálom, hogy egy
megkezdett munkát nem fejez-
hetek be, pedig a pályázatom-
ban és egyéb anyagokban is meg-
írtam, hogy minimum 2 évre
van ahhoz szükség, hogy olyan
pályára álljon az intézmény,
ami az önfenntartáshoz vezethet.

Az intézmény mûködésével
kapcsolatban csak

és
vette a fáradtságot,

hogy tájékozódjon és segítsen.
Köszönöm a betegek, kollé-

gák aggódó leveleit és a tele-
fonokat. Pillanatnyilag a (régi-)
új igazgató-helyettes Al-Yari
doktor egy elfogadhatatlan
ajánlatot tett részemre. Több
kollégám felmondott és töb-
ben tervezik ezt.

A munkatársaim odaadó
munkáját megköszönve szeret-
ném biztatni õket egy hívõ
orvos, A. Schweitzer szavaival:
»embernek lenni nehéz, de
másnak lenni nem érdemes.«

dr. Tihanyi
Ottó, Gerencsér István Vaj-
da László

Dr. Petz Zsuzsanna

Dr. Petz Zsuzsanna
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Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon

25-35 kg ,

négyesmentes állományból

100-130 kg-os

élve: , hasítva:

körüli húsfajta süldõk

minõségi hússertések
700 Ft/kg

500 Ft/kg 700 Ft/kg

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Szentgrót és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hungarikum

Hungarikum

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

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
AJÁNLATAI:

HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei

MONTENEGRÓ (félpanzió)

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei

LONDON és a királyi rezidenciák

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

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

Máj. 10-12. 34.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 43.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Jún. 7-9. 39.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Máj. 28-Jún. 2. 68.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 79.500 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Jún. 25-30. 112.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 129.900 Ft/fõ

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

április 13-án (szombaton)
10 órakor a

házhoz szállítással:

Zalaboldogfán:

zalaszentgróti piacon 650 Ft/db

700 Ft/db

650 Ft/db


