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Pünkösdvárás Sümegcsehiben

A hely visszatérésre ösztönzi a lelki útkeresõket.

„Sok van az Evangéliumban, ami megijeszt, sok, ami
nyugtalanít, sok, ami elragadtat, de a vége és eredménye
mindezeknek béke.” – írta Boldog John Henry Newman.
Az angol bíboros tiszteletére a világon elsõként szentelt templom és környezete ezt
a nagy-nagy békességet árasztja magából a sümegcsehi szõlõhegyen. A szemet gyönyörködtetõ természet, a tájba simuló szép, kicsiny templom –
Udvardi Erzsébet ihletett képeivel, a kálvária és kápolna,
közösségi, lelkigyakorlatos terek közelrõl s távolról vonzzák
a gyönyörködni, elmélyülni

vágyókat. Ezt a megilletõdöttséggel teli vonzást koronázzák
meg az itt elhangzó, mély tartalmú prédikációk, melyek
vissza-visszatérésre ösztönzik a
lelki útkeresõket.
Május 18-án, a verõfényes
pünkösd elõtti szombaton délelõtt keresztutat jártak a hívek,
majd P. Dr. Barsi Balázs atya, a
sümegi ferences rendház vezetõje – e szakrális hely megálmodója és életre keltõje –
celebrált szabadtéri szentmisét. A szertartáson részt vett
Rédey János helyi plébános és
Herpy György atya, aki Budapestrõl jött egy hét pihenésre
(Folytatás a 2. oldalon)
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Pünkösdvárás Sümegcsehiben
(Folytatás az 1. oldalról)
a sümegi kolostorba. Mint
minden Newman templomhoz
kapcsolódó alkalommal, ezúttal is megjelent Farkas Zsolt,
Sümegcsehi község polgármestere, a megszentelt hely
kitartó és lelkes támogatója.
Balázs atya prédikációjában hol visszafogottan, hol felcsattanó szenvedéllyel mutatott rá korunk eltárgyiasult világára, amiben nem „valaki”,
hanem már csak „valami” tárgy
az ember, továbbá az ünnep
csupán csak evés-ivás, ahonnan kimarad az Isten és így
kimarad az ember is. Szuggesztív erejû beszédében a magát
nagynak látó, de a Mindenhatóhoz mérten mégis törpe civilizációnkat Bábel tornyához
hasonlította. Az ószövetségi leírásban a történet maga a

Barsi Balázs celebrálta a
misét.
gúny. A toronnyal az Urat akarták elérni, de lám, a nyelvek
összekeverése a nagyratörõ, hiú
tervek meghiúsulását eredményezte. Világbirodalom épül, ami-

ben csak a mérhetõ számít, ahol
csak egy szám vagyunk, mint a
Gulágon, vagy Hitler táboraiban,
ahonnan kimarad a szeretet.
Csak a szeretet egyházának
van jövõje, Bábelnek nincs! –
szögezte le dr. Barsi Balázs,
korunk egyik legnagyszerûbb
ferences prédikátora.
A szabadtéri szentmise
után – a pár lépéssel lejjebb
fekvõ közösségi épületnél –
agapéra, szeretetlakomára hívták a jelenlévõket. Az összesereglett hívek otthon sütött finomságokat kínáltak egymásnak. Pár perc múlva elkészült
egy bográcsra való gulyás, amibõl Balázs atya, mint jó házigazda – a habitusra szakácskötényt húzva – maga meregette
tele a tányérokat.
A Newman-kertben sétálgatva fedeztük fel a kis temp-

lom oldalfalánál az idén februárban elhunyt templomfestõ mûvésznõ, Udvardi Erzsébet kegyeletes emlékkeresztjét.
Az ünnepi alkalommal ellátogatott Sümegcsehibe Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, a megyei 3.
sz. országgyûlési választókerület képviselõje, volt közlekedési államtitkár is. Vele a község
elöljárói a pünkösdváró szertartás után, kötetlen beszélgetés formájában vitatták meg
a község és a kistérség aktuális
gondjait, valamint fejlesztési,
pályázási kilátásait.
A délutáni órák közös
imádsága után a Newmankertben ünneplõ hívek a Pünkösdhöz illõ lelkülettel tértek
haza.
(b.é.)

60 év az ismeretterjesztés jegyében

Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.
Megtartotta éves közgyûlését
a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. Bánfalvi Péter elnök, valamint Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató sajtótájékoztató keretében ismertette az elmúlt év
eredményeit és a 2013-as év
legfontosabb teendõit.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy pénzügyileg és programok, képzések tekintetében
is eredményesnek ítélhetõ a
2012-es év a TIT számára. Bánfalvi Péter kiemelte, hogy az elmúlt esztendõben a bevételi
forrásaik meghaladták a kiadásaikat. A pénzügyi stabilitás

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

érintette az ismeretterjesztõ
programok, valamint a szakképzési feladatok sikeres megvalósítását is. Az elnök fontosnak
tartotta elmondani, hogy az
egyesület továbbra is ragaszkodik a hagyományos, személyes
találkozáson alapuló ismeretterjesztõ fórumokhoz.
Rózsás Csaba rövid statisztikai összefoglalójában elmondta: a 2012-es esztendõben 292 elõadást tartottak,
melyek jelentõs tömegeket
vonzottak, pontosan 10.593-an
vettek részt azokon.
A felnõttképzés tekintetében ugyancsak eredményesnek
mondható a múlt év, hiszen a
szervezett tanfolyamokon öszszesen 1093-an vettek részt,
479 fõ szerzett OKJ-s szakképesítést és közülük korábban
mintegy 100-an munkanélkü-

liek voltak – tette hozzá az ügyvezetõ igazgató.
Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugyanis
pontosan 60 évvel ezelõtt alakult a szervezet 272 taggal –
hangzott el a sajtótájékoztatón.
A jubileumi esztendõben 3x60
(60 év, 60 helyszín, 60 elõadás)
címmel nagyszabású programsorozatot is indítanak, amely
november 29-én ismeretterjesztõ nappal, és ünnepi elnökségi
üléssel zárul, amelyre nagy tisztelettel várják az érdeklõdõket.
Másik fontos lépésként az egyesület folytatja idén a TIP (TIT
Ismeretterjesztõ és információs
Pont hálózat kiépítését), ami jelenleg 5 helyen mûködik, de a tervek szerint az év végére már 20
helyszínen lehet elérni a TIP-eket.
Odonics Zsuppán Beáta

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
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Jubileumi Csány-napok

Tanár-diák vetélkedõ.
A zalacsányi iskola és napközotthonos óvoda 12 évvel
ezelõtt vette fel Csány László
nevét. A Csány-napokat éppen
10 évvel ezelõtt kezdték el
megszervezni – tájékoztatott a
kétnapos programsorozat elõzményeirõl Kópicz Csaba, az
intézmény igazgatója.
Az elmúlt egy évtizedben
mindig úgy szervezték a programokat, hogy május utolsó csütörtökjén a sporté a fõszerep,
míg a második napon a gyermeknapi rendezvényekre kerül
sor, amit egybekötnek a pedagógus nap megünneplésével.

– Idén sem volt ez másként,
hiszen a Csány-napok nyitásaként az iskola alsós tanulói játékos sor - és váltóversenyeken
vehettek részt, valamint a felsõsök labdarúgó- mérkõzéseken mérhették össze tudásukat – folytatta a igazgató.
Kópicz Csaba elmondta: pénteken reggel a diákok egy negyedórás – bensõséges hangulatú – verses, zenés mûsorral és
virággal köszönték meg tanáraik
áldozatos munkáját a pedagógus nap alkalmából. Az ünnepséget minden esztendõben a
szülõi munkaközösség szervezi.

Zenés elõadás.
A Csány-napok második napi programjai között szerepelt
a „Színház az egész világ” címmel megrendezett osztályonkénti vetélkedõ, amelyet a résztvevõ tanulók nagyon élveztek.
Az osztályok közötti vetélkedõ után a szülõi munkaközösség által készített lángossal
közös ebéden vendégelték meg
az intézmény 107 tanulóját és
tanáraikat. Az elmúlt évben
több, mint 500 lángos fogyott
– emlékezett az iskola igazgatója.
A 10. Csány-napok záró programjai között szerepelt többek

között agyagozás, bõrözés,
szörpivó verseny, traktorozás.
Fontos volt a rendezvény egyes
elemeinek megszervezésénél,
hogy minden korosztály megtalálja azt a programot, ami
számára testhezálló – hangsúlyozta Kópicz Csaba. – A 2
napos rendezvény népszerûségét mutatja, hogy ezen a két
napon azok a diákok is nagyon
jól érzik magukat és aktívan
kiveszik a részüket a programokból, akikre a tanév többi
részében gyakran rá kell szólni
fegyelmezetlenségük miatt.
Odonics Zsuppán Beáta

„Ez az emberek érdekében történik!”
Mintegy 2 millió ember
írta alá a Fidesz-KDNP rezsicsökkentést támogató ívét,
egyetértve az eddigi és a tervezett lépésekkel.
Ezzel kapcsolatban kérdeztük Vigh László zalai országgyûlési képviselõt, a Parlament
önkormányzati és területfejlesztési bizottságának tagját.
– A kormány eltökélt szándéka, hogy a rezsicsökkentést
végrehajtsa Magyarországon –
szögezi le Vigh László. – Azt
hiszem, az Európai Unió történetében ilyen lépésre még

nem volt példa, s akárhogy is
kutatok az emlékezetemben,
életemben olyasmire még nem
került sor, hogy az év elején
nem emelkedik, hanem csökken a rezsidíj. A magyarországi
áramszolgáltatók 2011-ben 31
milliárd forint nyereséget vittek ki hazánkból. A rezsicsökkentés folyamata nem áll meg,
hiszen még ebben az évben
mérséklõdik a víz- és csatornadíj, a hulladékszállítás, a kéménysöprés költsége is. Sõt, a
tûzifa árának csökkentése is
felvetõdött. A Fidesz-KDNP

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

Vigh László
koalíció aláírásgyûjtéssel méri
fel, hogy miképpen fogadja a
lakosság ezeket a kezdeményezéseket. A mintegy 2 millió támogató aláírás bizonyítja a
kormány helyes lépését.

– Akadnak azonban fanyalgók is… Van egy szûk ellenzéki réteg, amely szinte tiltakozik a rezsicsökkentés ellen. Annak pedig kifejezetten
szurkolnak, hogy nehogy kikerüljön hazánk a túlzott deficiteljárásból, amit az MSZPSZDSZ kormányzat rakott
súlyos teherként a vállunkra…
– Ezek az ellenzéki csoportosulások már nem is a Fidesz,
hanem Magyarország ellen harcolnak. Nekik az a jó, ami a
magyar embereknek rossz. Õk
abban reménykednek, hogy ez
majd szavazatokat hoz nekik a
2014-es választásokon, de ezt
kétlem. A rezsicsökkentést támogató aláírók negyven százaléka nem tagja, nem elkötelezettje, nem szavazója a Fidesznek. Közöttük szép számmal
vannak olyan baloldali érzelmû polgárok is, akik azt mondják: igen, ez az emberek érdekében történik!
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Tovább bõvíthetõ az együttmûködés
Hévíz a kínai-magyar kapcsolatok motorja
A Magyarország és Kína
közötti közvetlen légi járat
visszaállítását sürgette az ázsiai
ország nagykövete Hévízen.
Hsziao Csien szerint ezzel jelentõsen nõne a hozzánk érkezõ turisták száma.
A diplomata – munkatársai
kíséretében – több napot töltött Hévízen, a delegáció tagjai
megismerkedtek a város és a
térség turisztikai kínálatával,
majd hivatalos tárgyalást folytattak Papp Gábor polgármesterrel, illetve Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõvel, a
megyei közgyûlés elnökével.
Ezen jobbára gazdaságfejlesztési, idegenforgalmi kérdések
kerültek terítékre. Kína budapesti nagykövete ellátogatott
Keszthelyre, illetve Zalaegerszegre is; a megyeszékhelyen
magyar tulajdonú vállalkozásokkal ismerkedett.
Hsziao Csien Papp Gáborral és Manninger Jenõvel közösen tartott hévízi sajtótájékoztatóján úgy összegzett: az
utóbbi esztendõkben jelentõsen fejlõdtek a két ország közötti kapcsolatok, és ez nemcsak a kormányok közötti
együttmûködést jelenti, hiszen
például Zala megye és Hévíz is
partneri kapcsolatokat épített
ki Kínában.
Erre is alapozva szerinte jelentõsen bõvíthetõ a két ország közötti turisztikai kapcsolat.
Manninger Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke kiemelte: Zalának egyre intenzívebbek a
kínai kapcsolatai, amelyek leginkább a turizmus területén
kamatoznak, s fõként Hévízre
koncentrálódnak. Szerinte azonban tovább bõvíthetõ az együttmûködés, például a felsõoktatás területén, amelynek bázisa
a Pannon Egyetem Georgikon
Kara lehet.
Papp Gábor polgármester
kijelentette: a kínai-magyar kapcsolatok motorja Hévíz lehet,
hiszen a város nevét jól ismerik az ázsiai országban. Az elmúlt két és fél évben ugyanis
több mint 100 hivatalos dele-

gációt fogadott, amelyek hazavitték a fürdõváros hírét.
Most is Sanghajban tartózkodik egy hévízi fotómûvész,
Bakonyi Bence, aki egy Magyarországról szóló fényképkiállítást készít elõ, az ott készült
felvételeibõl pedig az év végén
itthon nyílik majd tárlat.
Varga Lívia

Zala megye és Hévíz is partneri kapcsolatot épített ki Kínában.
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Tekenyei hírmorzsák
Május 4-én délután az
anyák és nagymamák köszöntésére gyûlt össze Tekenye lakossága. A lelkes közönség
nagy szeretettel fogadta a 25
bátor fiatalt, akik Dézsenyi
Melinda tanárnõ vezetésével
készültek fel az ünnepségre. A
versek mellett furulya és gitárjátékkal örvendeztették meg a
hallgatóságot, a dalokat pedig
Laposa Julcsitól tanulták.
Az Idõsek Klubjának tagjai
május 12-én egy jól sikerült,
élményekben gazdag kiránduláson vettek részt. Megnézték
Pannonhalma, Gyõr és Pápa
nevezetességeit. Pannonhalmán
konvent misét hallgattak, majd
találkoztak Várszegi Asztrik
apát úrral. Gyõrben a székesegyházat tekintették meg, Szent
László király hermájának (ereklyetartója) és mártír Apor Vilmos püspök síremlékének
megtekintése után az óvárosban tettek sétát. Pápán a nagytemplomban idegenvezetõ kísérte körbe a csoportot. A csoport ezúton is köszöni Szalay
Csabának a szervezést, az
egyes városokkal kapcsolatos
történelmi események és nevezetességek részletes ismertetését, és hálásak Farkasné
Gyöngyinek, aki végig nagy figyelemmel gondoskodott a
klubtagokról az út alatt.
Pünkösd vasárnapját az
éneklõ-verselõ kislányok cso-

portjai tették színessé és emlékezetessé, amikor délelõtt
köszöntõjükkel járták a házakat, felelevenítve ezzel egy
újabb hagyományt. A programot, a hagyományápolást Laposa Julcsitól tanulták.
Másnap a már hagyományos Pünkösdi Pikniket rendezték a falu nevezetes helyén,
a Jégveremnél. A program
azért is nagyon különleges esemény, mert ilyenkor a helybéliek családias hangulatban, kötetlen beszélgetéssel töltik
együtt az ünnep hétfõ délutánját. A gyereknapi programokkal egy idõben elfogytak az
otthonról hozott finomságok.
Az önfeledt cseverészés mellett helyben készült pincepörkölt és frissen sült szalonna
illata lengte be a völgyet.
Tekenye egyik legfontosabb témája a szennyvíz-pályázat, amely a vízjogi engedélyezési és a tartalmi-formai
hiánypótlás szakaszában van,
az érdemi döntést a közeljövõben várják. Azok a lakosok, akik a Lakossági Takarékpénztár befizetési formát választották, már megkapták az
értesítést arról, hogy az önkormányzat megnyitotta a bankszámlájukat és az elsõ havi
részletet átutalta részükre. A
megtakarítási számlájuk tehát
aktív, így a havi részleteket tudják fizetni, ami abban az esetum
ik
ar
ng
Hu

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

ben az övék marad, ha nem
jönne létre a beruházás.
A Tekenyei Tájfutó Klub
ifjú versenyzõi április 26-án a
megyei tájfutó diákolimpián
álltak rajthoz, ahol szép sikereket értek el és heten továbbjutottak az országos megmérettetésre. A két éve aktívan
mûködõ egyesület sokadik
szép eredményét érte el, mely
siker a település lélekszámához mérve is megsüvegelendõ. A klub továbbra is várja a sportág iránt érdeklõdõket, akik szeretnék rendszeres mozgással tölteni szabadidejüket. A részletes eredmények (zárójelben a kategóriánkénti helyezések, kiemelve
az országos döntõbe továbbjutottak):

Elsõ osztályosok között Horváth Dorina (10.), Tarsoly Borka (7.), Tarsoly Milán (6.). A
2.b-bõl Tarsoly Adél (9.), a 3.bbõl Tarsoly Panka (2.) és Magyar Gergõ (4.), a negyedikes
Dézsenyi Krisztián (5.). A felsõsök között Farkas Tamás (7.),
Hetényi Dominik (8.), Magyar
Júlia (6.), Magyar Krisztián
(3.), Mukics Annamária (1.)
és Szabó Patrik (5.). A középiskolásoknál Szabó Rebeka (4.),
Hetényi Anita (2.)
Az országos döntõt május
25-26-án Bükkszentkereszten
rendezték, ahová a megyei
szövetség és a Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és Futó
Egyesület támogatásával utazott a csapat.
Pataki Balázs

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001
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Adósságkonszolidáció és egészségügy

Baracskai József
Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót polgármesterét kérdeztük aktuális témákról:
– Mondana pár szót a kormányzati konszolidációban
nem érintett önkormányzatok hírekben megjelent kárpótlásáról?
– A helyi önkormányzatok
adósságállományának részleges konszolidációjáról szóló
1540/2012. kormányhatározat
Zalaszentgrót Város Önkormányzatát nem érintette, így
örömmel értesültünk arról,
hogy a Belügyminisztérium a
Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével elõterjesztést készít a kormány számára, hogy az adósságkonszolidációval nem érintett települések is megerõsíthessék gazdálkodásukat. A kormányzati
döntéshez a város javaslatát a
képviselõ-testület április végi
ülésén egyhangúan elfogadta.
A központi javaslatok közé beemelésre került mindazon elképzelés, amely az elmúlt évben, illetve években megfogalmazódott a város vezetése részérõl, azonban arra költségvetési helyzet okán lehetõségünk
nem volt, illetve azon ügyek,
amelyekben benyújtott pályázataink negatív eredménye zárta el fejlesztéseink útját. A testület közös álláspontként kinyilvánította azon elvárását,
mely szerint a konszolidációban nem részesült önkormányzatokhoz hasonló arányú kompenzáció igényét tartja indokoltnak és elfogadhatónak, melyért természetesen minden fórumon szót is fogok emelni.
– Az Egészségügyi Központ
önkormányzati fenntartásának februárban meghozott
döntését követõen lényeges változások következtek be, mely
új helyzetet eredményezett.
Melyek ezek a változások?
– A testület 2013. február
14-i ülésen tárgyalta a városi
önkormányzat
egészségügyi
központja által biztosított járóbeteg-szakellátási feladat vállalásának ügyét. Akkor a testület
szándéknyilatkozatot fogadott
el a központ 2013. május 1-tõl
történõ fenntartásának és mûködtetésének folytatásáról. Az
akkori jogszabályi rendelkezések értelmében 2013. április

30-ig a kormány által kijelölt
szervvel kötött volna megállapodást az önkormányzat. Vélelmezhetõ, hogy sok hasonló
cipõben járó sorstársunk döntött velünk azonosan, azaz az
intézménye és vagyona megtartása mellett tette le voksát.
Az önkormányzati határozatok
azt eredményezték, hogy a
megküldött nyilatkozatok alapján a kormányzat újraértékelte
a helyzetet, amely alapján a
februári döntés alapját képezõ
jogi szabályozást lényegileg teljesen megváltoztatta. Az újragondolt szabály egyértelmûen
kimondja, hogy 2013. február
15-ét megelõzõen meghozott,
az állam számára történõ átadásáról szóló önkormányzati
döntések nem kerülnek alkalmazásra és a döntési kötelezettség teljesítésének elmulasztása jogkövetkezményekkel
nem jár, mely azt gondolom eloszlatta néhány képviselõtársam félelmét a végérvényes
döntés lehetõsége kapcsán. A
törvény részletes szabályozást
ad az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények vonatkozásában. A jogalkotó most is megadja a lehetõséget a teljeskörû járóbeteg
szakellátás és vele a teljes ingó
és ingatlan vagyonnak az átadására az állam részére. Az átadás mechanizmusa a döntés
meghozatalát követõ 3 hónapos átmeneti idõszak után a 4.
hónap elsõ napjától kezdõdõen realizálódhat, mely idõtartamra vonatkozó esetleges önkormányzati finanszírozást is
biztosítani szükséges. A testület foglalkozott a májusi ülésén
az elmúlt közel 2,5 hónapos
gazdálkodással, melynek folyamatos vizsgálata elengedhetetlen. A második félévben ismételten foglalkozunk az egészségügyi központ mûködésével,
ami alapján már teljeséggel láthatóak lesznek azok a tendenciák, amelyek az intézmény
gazdálkodásában, a képviselõk
részérõl megfogalmazott elvárásoknak megfelelve az új vezetõ részérõl már elindításra
kerültek. Bízom abban, hogy
közös erõvel új utakat bejárva
a szentgróti egészégügy jövõjét helyben tarthatjuk és irányíthatjuk.
Dr. Al-Yari Mohamed intézményvezetõ-helyettest 2013.
március 1-tõl bízták meg az
Egészségügyi Központ irányításával. Az elmúlt idõszak mozgalmas volt, hiszen már részbeszámoló benyújtásával adott
számot az intézkedéseirõl és
eredményekrõl.
– Mi változott az intézményben?
– Elsõ körben szeretném a
szentgrótiakat megnyugtatni,
mivel a márciusi számban
megjelentekkel szemben kizárólag csak egy kolléga mondott fel indoklás nélkül, míg a
többi szakorvos továbbra is
végzi a rábízott feladatot. Tehát
nem kell tartani az orvosok
esetleges hiányától. Megítélé-

sem szerint a vezetõváltást követõen a városi önkormányzat
egészségügyi központja zavartalanul mûködik tovább, melyben megerõsített, hogy helyreállt a dolgozók bizalma, a háziorvosi kolléganõkkel és kollégákkal kiváló szakmai és emberi kapcsolatom változatlan,
míg vállalkozó szakorvosaink
együttmûködésükrõl biztosítottak. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik a munkámban, mint barátot és mint
orvost eddig támogattak és segítettek. Az elõzõ vezetés során keletkezett egyes szakrendeléseken, az ÁNTSZ részérõl
is jelzett anomáliákat, jogsértõ
állapotokat megszüntettük. Kiemelem, hogy meghatározó
feladatomat képezi, hogy a
közremûködési szerzõdéseket
egységessé tegyem, kiemelten
kezelve a korábbi vezetõ részérõl nem érintett helyettesítést,
távollétek és díjazás ügyét. Elengedhetetlen szempontként
érvényesül
mûködésükben,
hogy kizárólag megfelelõ engedélyekkel rendelkezõ szakorvosokkal köt az intézmény
szerzõdést. Örömömre szolgál,
hogy az indokolatlanul szétválasztott tüdõgyógyászat és tüdõgondozói szakrendelést a
testület döntésével ismét egyesítette, amely szakmailag és
gazdaságilag is indokolt. A lakosság igényeihez igazodva

Dr. Al-Yari Mohamed
mind a kardiológiai szakrendelés, mind az ultrahang szakrendelés bõvítését kezdeményezni kívánom a megyei szakfõorvosok és a fenntartó önkormányzat támogatásával.
Gazdaságilag az elõzõ évhez
képest
szûkítettebb,
127.731.000 Ft éves tervezett
költségvetéssel rendelkezik az
intézmény és jelenleg nincs kifizetetlen számlánk. Sajnálatosan 529 ezer forintos összegben visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az elõzõ vezetés által jogtalanul felhasznált konszolidációs támogatás
kapcsán. OEP visszavonással is
kell számolnunk a 2012-es évi
hibás betegellátási kódolása
miatt 118 ezer Ft összegben.
Ezek tükrében kényszerû lépéseket kell megtenni a kiadási oldal csökkentése érdekében, melyre tekintettel számos
közremûködõi szerzõdést az
egészségügyi központ érdekeit
szem elõtt tartva elõnyösebb
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feltételekkel újrakötöttem, melyeknél külön is kiemelem,
hogy érvényesítésre került
azon elvárás a korábbi gyakorlattal ellentétben, hogy sem
ünnepnapokon, sem szabadság alatt nem számlázhat a közremûködõ kolléga. Megszüntettem egy költséges felesleges
nemzetközi telefonvonalat, valamint folyamatos tárgyalásban vagyok több szolgáltatóval
a díjak optimalizálása érdekében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a sokszor emlegetett TVK (teljesítményvolumen korlát) 2012-ben
nem került maradéktalanul kihasználásra, amely bevétel elmaradást eredményezett. A
részletek fejtegetése nélkül
fontos visszatérni a korábbi
cikkben megjelent „ajándékba
kapott szolgáltatásra”. A teleradiológiához (azaz a röntgen leletek számítógépes továbbításához) adott ERAD szoftvert a
közremûködõi
szerzõdéssel
rendelkezõ ICONOMIX Kft.
biztosította szerzõdéses kötelezettségként. Emellett új szerzõdés is köttetett a korábbi intézményvezetõ részérõl a jelenlegi betegleletet és ambuláns lapot kezelõ FÕNIX szoftverre. Ezen alkalmazás az intézménynek 2012. augusztus
15-tõl 2015. augusztus 14-ig
tartó
idõszakban
bruttó
8.229.600 Ft-ba fog kerülni.
Ezzel szemben a korábban mûködõ Visual Ixamb szoftver olcsóbb lett volna, hiszen ugyanezen idõszakra számolva öszszesen 4.200.000 Ft-ot jelentett volna. Tény tehát, hogy
sem szakmailag, sem gazdaságilag nem megindokolható
új program beszerzése, hiszen
ezzel közel 4 milliós többletköltség keletkezik 3 év alatt.
Fontos változtatni azon a korábbi gyakorlaton is, hogy a
szakellátások tárgyi feltételét
jelentõ eszközök bérlését felváltanám saját beszerzéssel.
Kitérnék még az Opel gépjármû ügyére is, hiszen az
ÁNTSZ által adott álláspont értelmében nem elõírt mûködési feltétel, tehát annak a
fenntartó általi tulajdonlása
nem ütközik jogszabályba. A
gyakorlat mára beigazolta,
hogy az autó önkormányzati
üzemeltetése nem csorbította
a betegellátást, hiszen az változatlanul megvalósul, a fenntartási költségek mára nem terhelik az intézményt, valamint
ez a megoldás segíti a hivatal
munkáját is.
Úgy gondolom, hogy a
Egészségügyi Központban elindult pozitív változások mind
szakmailag, mind költségvetési
szempontból kedvezõek, tartalmazzák a fenntartó részérõl
megfogalmazott elvárásokat,
amit az elmúlt idõszakra adott
beszámolóm fenntartó részérõl történõ elfogadása is igazol.
Még egyszer köszönöm
kollégáim, munkatársaim és
barátaimnak eddig nyújtott segítségét és bíztató támogatását. Hiszem, hogy közös erõvel
és felelõsségérzettel van esély
arra, hogy a helyi Egészségügyi Központ mûködésével
szakmailag kiszolgálja és garantálja a betegek érdekeit.

2013. május
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A településnek termelik a zöldségeket

mxm lakberendezés rovata

Start közmunka Zalaszentlászlón

A dolgozók a foglalkoztatás végén szakmát is kapnak.
A korábbi években már
mûködött Zalaszentlászlón a
Start közmunka program, melynek keretein belül a település
regisztrált munkanélküli lakosainak biztosított az önkormányzat munkát. Tavaly is sikeresnek bizonyult a foglalkoztatás, így 2013. márciustól újfent elindult az év végéig tartó
program.
– Jó visszhangja volt a
munkanélküliek között ennek
a munkalehetõségnek, idén
annyival léptünk elõbbre, hogy
a mezõgazdasági munkák mellé behoztuk a kertészetet is. A
településen fõzõkonyha üzemel, ahol felhasználják a különbözõ zöldségféléket. Az alapanyagok egy részét megpróbáljuk a munkaprogrammal
megtermelni. A kormány a
nálunk foglalkoztatott hat fõnek hetente komoly képzést
biztosít, melynek végén a dolgozók szakmát kapnak. Olyan
embereket kerestünk, akikhez
a kertészkedés közel áll, és

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

nem röstellik a kétkezi munkát
– számolt be a programról
Feketéné Tarpál Ibolya polgármester.
A program tervezésekor az
önkormányzat megrendelte a
szükséges vetõmagokat, permetezõt, szerszámokat, kistraktort. Zalaszentlászlón februárban 65 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, közülük négy nõ és két férfi foglalkozik márciustól az önkormányzati zöldségtermesztéssel. A Türje-Batyk-Zalaszentlászló közös hivatal már kézzelfogható eredményt hozott:
a kertészetben a Batykon már
jól bevált csepegtetéses öntözést valósították meg, melyhez
segítségükre volt Adorján Péter ottani polgármester is. Május végére üzemelték be az öntözõrendszert, mellyel fõként
a nyári aszályt szeretnék köny-

nyebben átvészelni. A magokból kikelt zöldségek közül a
legtöbb paprika, paradicsom,
uborka és zöldbab palántából
került a földbe, mellette ültettek még többek között
hagymát, sárgarépát is, utóbbiakat már kézzel öntözik.
– Egy kertészet alapjait sikerült idén elindítani, kíváncsian várjuk az eredményeket,
de a siker a hozzáálláson nem
fog múlni. A dolgozók mindegyike kertészkedett már, de
itt ez most kicsit nagyobb területen folyik. Tavaly már ültettünk krumplit, ezt annyira
bõvítettük ki, hogy egész évre
elég legyen. A zöldségekbõl
megmaradó esetleges felesleget szociális vagy piaci alapon
próbáljuk majd meg szétosztani – egészítette ki a polgármester.
Pataki Balázs

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Zalaszentivánon
Zalaszentivánon
25-30 kg-os minõségi húsmalacok
négyesmentes állományból,
június végi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/ kg
Érdeklõdni: Hegyi József • 30/478-6485

Fõzni jó!
TIBOROS
Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és a
határidõ minden idejét felemészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott valami. Nem is csoda, hiszen
alig volt otthon. Teltek az
évek. Múlt év végén megbetegedett. Otthon kellett maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni arról, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart változtatni. Azonban ezekbõl
nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy
lakberendezési
áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az eredménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint minden igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt, hogy ezt
miképpen lehet megvalósítani, már nem. Nem akart
csak trendi lenni, Tibor egy
Tiboros otthont akart magának, ami tükrözi az egyéniségét. Ezért kénytelen
volt beismerni, segítségre
van szüksége. Olyan céget
keresett, amely nem csak
tervez, de gyárt is. Ezért találkoztunk.
3D-s látványterveken mutattuk meg, hogy milyen
lesz az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszélni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Szenzációs szentgrótiak
Bajnoki aranyérem több évtized után

Fotó: Kovács György
Zala megye bajnokcsapata. Álló sor (balról): Komoróczi Bálint, Balogh Zoltán, Fodor Attila,
Ferenczi Dávid, Láncz János, Rumi Anikó masszõr, Rózsa László vezetõedzõ, Szarka Péter
edzõ, Komoróczi Kristóf, Balogh Ádám, Lakatos Christopher, Virágh Marcell. Guggolnak:
Tóth Zsolt, Gájer Péter, Tóth Dániel, Gájer Ferenc, Csarmasz Mátyás, Páli Norbert, Jankovics
Péter. A képrõl hiányzik: Éder Tamás.
Imponáló teljesítménnyel
– Mikor nyert utoljára baj- ugyancsak harmadosztályú
szerzett aranyérmet Zalaszent- nokságot a Zalaszentgrót?
Andráshidával vívja. (A mérgrót labdarúgó-csapata a me– Az ezerkilencszázhetve- kõzésre lapzárta után került
gyei I. osztályú bajnokságban. nes évek közepén, s akkor fel sor – a szerk.) Hogyan foglalAz értékelést a csapat edzõ- is jutott az NB III-ba.
ná össze a szezonbeli szejével, Rózsa Lászlóval készített
– A bajnoki aranyérem már replést?
interjúval kezdjük, következõ zsebben, s a Magyar Kupában
– Az elmúlt években minszámunkban megszólaltatjuk a is derekasan helytállt a csa- dig az élbolyban végeztünk, de
klub vezetõit is, elsõsorban az pat, hiszen kiverte az NB III- lemaradtunk a dobogóról. Most
együttes jövõjét firtatva.
as Hévízt. A megyei döntõt az eltökélt szándékunk volt az
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érmes helyezés elérése. Ahogy
jöttek az eredmények, egyre
éhesebb lett a csapat a sikerre.
A statisztika önmagáért beszél:
egy vereség mellett négy döntetlen csúszott be, a többi mérkõzést megnyertük. A gólkülönbségünk is egészen imponáló.
– Gólerõs a csatársor,
stabil a védelem… S fegyelmezett a csapat.
– Ráadásul nagyon fiatal
játékosokból áll, akiknek kilencven százaléka zalaszentgróti kötõdésû. Nagyon jó közösséget alkottak a pályán, s
azon kívül is. A támadó focira
helyeztük a hangsúlyt, s ezt a
közel száz gól is jelzi.
– Zalaszentgrót közönsége
megszerette a csapatot. Több
nézõje volt (van), mint néhány NB I-es együttesnek.
– Szeretném megköszönni
a város vezetésének, polgármesterének a támogatást, s a
klub irányítóinak, hogy mögöttünk álltak. Köszönet a játékosoknak, s nem utolsó sorban
a szurkolóknak, akik végig
bíztatták csapatot. Ismételten
bebizonyosodott, hogy ha jönnek az eredmények, akkor
jönnek a nézõk is. Ráadásul idegenbe is. Szinte valamennyi idegenbeli találkozónkra 100-150 szurkoló elkísért bennünket. Ez sok mindent elmond.
(e)

Környezetbarát óvoda Türjén

A gyerekek a sok program mellett az udvaron is jól érzik
magukat.
Az iskolák óvodáktól való
szétválása januártól Türjén is
komoly feladatot adott az intézményvezetõknek. A Türjei
Szent László Óvoda, Egységes
Óvoda-bölcsõde 62 gyermeket
lát el, mellette Batykon 22 fõvel tagóvoda mûködik. Az óvoda létszámát négy település adja, a türjei gyermekek mellett

Batykról egy, Szalapáról öt,
Tekenyérõl kilenc csemete jár
az intézménybe. A jövõre negyven éves épületben 2001-ig
három, majd 2009-ig kettõ csoport mûködött, majd a harmadik helyiségben újra kiscsoportos-bölcsõdés szobát alakítottak ki. A szülõk mielõbbi
munkába állását segítendõ, hogy

az intézményben négy éve már
a bölcsõdéseket is fogadják,
jelenleg négy kisgyermek jár
ebbe az egységes óvoda bölcsõdei elõkészítõ csoportba.
– A nagycsoportból õsztõl
mind a tizenkilencen iskolába
mennek, ami az iskolának is jó
létszám. Az óvodát a négy település társulásban mûködteti,
ahol 6 óvónõ, három dajka és
egy gondozónõ dolgozik. Az
intézmény életét a szülõi munkaközösség is segíti, tagjai a
különbözõ ünnepségek, programok, kirándulások szervezésében, támogatásában is segédkeznek. A Türjei Iskoláért
és Óvodáért Alapítvány alkalmanként színházi belépõjeggyel,
ajándékkönyvekkel támogatja
a kulturális programokat. Négy
éve madárbarát, három éve
Zöldóvoda címet nyertünk, így
sok idõt töltünk a szabadban,
az udvaron is sok madárodúnk
van – árulta el Hosszúné Ható
Ildikó vezetõ óvónõ.

Az óvodaépület 2010 nyarán komoly felújításon esett át,
akkor a vizesblokkok, nyílászárók cseréje, külsõ szigetelés,
festés, tetõcsere, elõtér újraburkolása, villanyrendszer korszerûsítése történt meg. A januári átállás ezidáig komoly
feladatokat adott, de a parketták szétszáradását, töredezését és az udvari elavult játékok folyamatos lecserélését
szeretnék elkezdeni.
Az intézményben május 31én megtartották az évzárót,
melyet követõen a létszám felére csökken. A családokban az
iskolás gyerekek mellé kiveszik
a kisebb gyermekeket is. Július
29-tõl augusztus 26-ig az intézmény zárva lesz, ebbõl három
hét takarítással, egy hét szabadsággal telik. Szeptemberre elkészül a munkaterv, amely a gyerekeknek az állatok világnapjától az anyák napjáig szinte kéthetente tartogat programokat.
Pataki Balázs
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Gyûjtenek, adakoznak, a településért dolgoznak
15 éve szépítik Zalabér egyházi értékeit
A Zalabéri Templomért
Magánalapítvány jórészt a
helyi egyházközség tagjainak
összefogásával 1998-ban azzal
a céllal jött létre, hogy adományok gyûjtésével segítse az
egyházközség, a helyi plébános munkáját, és a templom,
az egyházi mûemlékek felújítását szorgalmazza.
– Az elmúlt 15 évben az
egyházközségben minden munkát mi kezdeményeztünk, valamennyi alkalommal sikerült
anyagilag is hozzájárulni ezekhez a feladatokhoz. Nagyon
nagy köszönetet kell mondanunk a község hívõinek, mert
elsõsorban õk voltak azok,
akik kisebb-nagyobb adományokkal segítették munkánkat.
Az emberek hajlandóak a jóért
tenni, csak meg kell találni
hozzájuk az utat. Ebben a faluban nagyon jótékony, segítõkész emberek élnek, akik rengeteget dolgoztak társadalmi
munkában a céljaink eléréséért. A Zalabérben található
értékekre mindenki büszke

lehet, így szeretnénk a lakosság további segítségét kérni a
jövõbeni munkáinkhoz – fejtette ki Szeghy Józsefné, Ági az
alapítvány elnöke, aki hozzátette: a pénzügyi dolgokban
Molnárné Marika, egykori gazdasági vezetõ rengeteget segít
nekik.
Az egyházközség szorgalmazta 1998-tól az 1700-as években épült templom felújítását,
melyhez egy ingatlan eladásából nyertek forrást. Ekkor alakult meg az alapítvány azzal a
céllal, hogy az adományokat
összegyûjtse, egy kézbe fogja.
A munkálatokra lakossági, alapítványi és önkormányzati támogatásokból 2002-ig 3 millió
forintot adott át az alapítvány.
A munkáknál nem tudtak pályázati pénzeket felhasználni,
helyette adakoztak és rengeteg
társadalmi munkát végeztek. A
lakosságnak régi vágya volt,
hogy a toronyóra újra megszólaljon, és hogy a templomkert
megszépüljön. E célból pályáztak a FVM-hez, ahol 1,9 milliót

A felújított Szent János kápolna…
nyertek, melyet 600 ezer forinttal egészítettek ki. 2005ben új célt tûztek ki: a hegyi
Szent Antal kápolna felújítását.
Ennek érdekében festõmûvészek munkáinak felajánlásával
jótékonysági bált rendeztek, az
árverésbõl, a bevételbõl 459
ezer forintot sikerült összegyûjteni. 2008-ban felújították
a hegyi kápolnát, a gyûjtés
mellé a munkákhoz pályázati
úton 1,7 millió forintot sikerült nyerni. Az újabb célokat
az élet hozta: betörtek a templomba, ahonnan szobrokat vittek el. Az épület védelmében
négy helyi lakos elkészítette a
templom riasztóberendezését,
hangosító rendszerrel modernizálták a misék zenejátékát,
vetítõrendszerrel tették olvashatóvá a miseénekeket. A felújított volt iskolaépület bútorzatához is sikerült az alapítványnak hozzájárulnia, a bebútorozáshoz 110 ezer forinttal
járult hozzá.
Idén május 18-án szentelték fel az alapítvány által felújított Szent János kápolnát,
mely annak idején a folyók,
hidak, hajósok, vízimolnárok,
halászok védõszentjérõl, Nepomuki Szent Jánosról kapta
nevét. A 230 ezer forintból
megújuló épület munkáira az

Szent János szobra.
összeg egyharmadát adta a
lakosság, ebbõl renoválták a
Szent János szobrot és újították fel a kápolna tetõszerkezetét. Az alapítvány munkáját
egykoron a Pakod-Zalabér hegyközség is támogatta, manapság
a megyei és a zalabéri önkormányzat is segíti. Zsuppán
József polgármester hozzátette, hogy a Zalabéri Templomért Magánalapítványra a
támogatásokon túl a település
programjain is mindig lehet
számítani, így a június 8-iki hegyi búcsú borversenye idén is
az alapítvány szervezésében
zajlik majd.
Pataki Balázs

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
kö zéleti

havilap

II. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Megfogyva bár, de törve nem!
Elszántak a zalacsányi focisták

Hasznosak a felsõbb osztályú csapatok elleni edzõmérkõzések is.
Zalacsányban korábban három sportegyesület is mûködött, köztük a Zalacsány FC
közel fél milliós tartozást halmozott fel, melyet a 2011-ben
újonnan létrejövõ sportegyesületnek kellett rendeznie. A
Zalacsány SE így a 2011 õszén
a megyei III. osztály Középcsoportjában tiszta lappal indult, és végül az elõkelõ 3.
helyezést érte el.
– Nálunk mindig teljesíteni
kell, és utána kapnak jutalmazást a játékosok. A tavalyi szereplést méltányolva meghívtuk
hozzánk a ZTE csapatát, amely
teljes kerettel érkezett hozzánk. Õsszel átkerültünk a Keleti-csoportba, ahol kisebbek

a távolságok, így takarékosabban tudunk gazdálkodni.
Nagyon erõs a bajnokság, sok
volt NB-s focista játszik itt.
A mi bajnokságunk talán a
harmadosztály csoportjai közül is kiemelkedik, így célként a 10. helyet céloztuk meg.
Ha a társaság megszerzi a
kitûzött helyet, akkor kérhet valamit, ami talán újra egy
NB I-es csapat vendégszereplése lehet – avatott be a helyi
sportéletbe Balázsi Mihály, a
sportot támogató Baráti kör
elnöke.
A helyi futballt sokan szeretik, de Zalacsányban nincsenek elnökök, a focicsapat életét hárman koordinálják. Ba-

lázsi Mihály mellett Szabó Péter tiszteletbeli elnökként,
Czémán István pedig kapcsolattartóként képviseli a focistákat a labdarúgó szövetségben. A csapatot elképesztõ sérüléshullám sújtja, a tavalyi
kezdõcsapatból 7 játékos esett
át különbözõ mûtéteken, idén
pedig öt meghatározó ember
hiányzik sérülés miatt. A 23
fõs keret helyett a bajnokságot
a csapat tizenhárom játékossal
kénytelen befejezni.
– Talán miénk a megye legtakarékosabb csapata, hiszen
200 ezer forintból gazdálkodunk, ami bõven elég. Az önkormányzat támogat bennünket azzal, hogy karban tartja a
pályát, az iskolában pedig korszerû körülmények között öltözhetnek a játékosok. A pálya
sajnos magántulajdonban van,
ami miatt nem tudunk pályázaton indulni. Minden évben
próbálunk egy lépcsõt feljebb
lépni, mérkõzéseinkre száznál
is többen váltanak jegyet. A bevételt a csapat javára forgatjuk.
Mi nem veszünk cipõt, nem
fizetjük az utazást, nem csábítgatunk pénzekkel senkit, de
igyekszünk olyan közeget teremteni, hogy aki itt játszik, az
jól érezze magát – árulta el
Balázsi Mihály.

A csapatban most öt játékos helyi lakos, de két, a környéken jól csengõ nevet sikerült elcsábítani Zalacsányba.
Lichtenberger László edzõként, Szvoboda Sándor a pályán játékmesterként segíti a
csapatot. Köréjük érkeztek
meghatározó focisták, akiknek
hetven százaléka fizikai munkával keresi kenyerét. Az egyesület a környéken zajló munkákra elsõdlegesen mindig
próbálja az együttes szakembereit megnyerni, ezzel honorálják a csapat iránti elkötelezettséget. A játékosok között
találni 16 évest és harmincas
évei végén járót is, akiknek
heti két edzési lehetõség van a
vasárnapi mérkõzés elõtt.
– Az elsõ félév elúszott, de
a téli szünetben tudtunk igazolni, így azzal már elégedettebb vagyok. Sajnos elveszítettünk nyerhetõ mérkõzéseket
is, Sümegcsehi ellen 2-1-re vezettünk aztán két kihagyott
ziccer után 3-2-re kaptunk ki.
Karmacs ellen tíz helyzetet kihagytunk, õk meg 1-0-ra nyertek. Az utolsó mérkõzéseket
talán „be tudjuk húzni”, és akkor elérhetjük a tizedik helyet
– mondta Czémán István, aki
egyben a csapat kapusa is.
Pataki Balázs

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

honlapját,

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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A Kehidámák újabb sikere!
A klubtagok szülei által
szervezett jótékonysági bál sok
érdeklõdõt vonzott a kehidai
közösségi házba. A program
egyórás táncbemutatóval kezdõdött. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a produkciókat.
A bál kedves színfoltja volt,
hogy megünnepelték négy
táncos születésnapját. Hajnalig
tartott a jó hangulat.
Az I. Lenti Táncversenyen 9
tánccal, 35 versenyzõvel (képünkön) hip-hop és show tánc
kategóriában indultak. A kiválóan szervezett, hangulatos
versenyen a következõ eredmények születtek:

Szólók: – 1. hely: Korcsmáros Anna gyermek hip-hop
szóló – 2. hely: Csûri Dóra junior hip-hop szóló, – 3. hely:
Tarpál Adél gyermek showtánc szóló.
Csoport: 1. hely: Junior formáció, Csináljunk valami roszszat címû tánc, 1. hely: felnõtt
csapat, Próbababák címû tánc,
2. hely: gyermek csapat: HipHop kids címû tánc 2. hely: junior csapat, Házibuli címû
tánc, 3. hely:junior csapat,
Érezd az ütemet címû tánc, 3.
hely gyermek show tánc, Football kids, koreográfusok:
Horváth Anikó, Kámán Károly.

Szentgróti érmek

A táncosok: Baán Kevin,
Domján Dominika, Csikós
Fanni, Fáner Csenge, Fáner
Anna, Szép Szonja, Szép Zsófi,
Tarpál Adél, Korcsmáros Sára,
Szabó Laura, Kutasi Vera,
Nagy Szonja, Bertók Zsófia,
Cserép Leticía, Bognár Renáta,
Csûri Dóra, Fekete Bernadett,
Gergely Ramóna, Iberhardt
Dóra, Kaszás Dóra, Kertész
Viktória, Kocsis Virág, Korcsmáros Anna, Kovács Dorina,
Kulcsár Violetta, Kutasi Bence, Lázár Lívia, Lipics Larina,

Major Evelin, Takács Valentina, Tomor Dóra, Török Bettina, Németh Anna, Tarbuza
Nikoletta. Klubvezetõ, edzõ:
Kaszás Ferencné.
Már szervezõdik a nyári hagyományos tánctábor. Idõpont: 2013. 07. 29. – 08.04. Új
tagok felvétele a klubba csak
ezen a héten lehetséges. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.
Köszönik a szülõk és a támogatók segítségét és kérik,
hogy továbbra is támogassák a
klub munkáját.

A csapatformagyakorlat gyõztes csapat Sági Dáviddal. Mindkét versenyt õk nyerték ebben a versenyszámban.
A helyi karate egyesület
május 12-én Ajkán rendezte
meg nemzetközi versenyét, a
2013. évi Sun Dome Kupát.
Ezen a nemzetközi versenyen
2 ország, három stílusszövetség, 12 város, 187 gyermek, kadet és felnõtt életkorú versenyzõje indult, életkor és három
tudásszint szerinti csoportban,
köztük a Zalaszentgróti Shotokan Karate SE csapata. A
rendezvény egyben szintfelmérés is volt a felnõtt válogatott versenyzõk részére a
2013. június 7-9. között Bukarestben megrendezésre kerülõ
18 év feletti WUKF karate világbajnokságra.
Eredmények. Formagyakorlat. Arany: Sági Dávid – Zalaszentgrót (csapat formagyakorlat válogatott társaival).
Ezüst: Polgár Aliz – Zalaszentgrót, Komlósi Dominik – Zalaszentgrót, Sági Dávid – Zalaszentgrót. Bronz: Bokor Laura
– Zalaszentgrót, Török Eszter
– Zalaszentgrót, Rakos Máté –
Zalaszentgrót, Hetényi Milán –

Zalaszentgrót, Kapocsi Bence
– Zalaszentgrót. Küzdelem.
Ezüst: Kapocsi Bence – Zalaszentgrót. Bronz: Török Eszter
– Zalaszentgrót, Komlósi Dominik – Zalaszentgrót, Hetényi
Milán - Zalaszentgrót, Török
Eszter - Zalaszentgrót (csapat
küzdelem válogatott társaival).
Ezt megelõzõen, május elején Kartalon rendezték meg a
II. Galga-SZAC Kupát, amely
idén nemzetközi méretûvé
nõtt, hiszen román és ír versenyzõk is indultak. A versenyt
megtisztelte jelenlétével Liviu
Crisan, a WUKF nemzetközi
karate szövetség fõtitkára, Shihan Shibamori Kando, az
IWKU wado-ryu karate szervezet technikai igazgatója és
Rostás Tibor, a wado-ryu szövetség magyarországi vezetõje.
Ezen a versenyen Sági Dávid, a Zalaszentgróti Shotokan
Karate-do Egyesület versenyzõje csapat formagyakorlatban
válogatott társaival elsõ, egyéni formagyakorlatban második
helyezést ért el.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft
(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve
Jún. 29. - Júl. 3.
73.350 Ft/fõ
BAJORORSZÁG másképpen
Júl. 19-22.
53.900 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)
Júl. 19-21.
28.400 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30. - Aug. 4.
113.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 5-11.
123.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:
Zakopane-Krakkó-Auswitz
Aug. 1-4.
49.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)
Aug. 18-20.
28.900 Ft/fõ
Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
Aug. 24-29.
101.900 Ft/fõ
Velence és szigetei
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

HIDRAULIKUS TÖMLÕK GYÁRTÁSA!

Mezõgazdasági, építõipari gépek,
gépkocsik hidraulika tömlõinek gyártása,
egyedi igények alapján, rövid határidõvel,
szükség esetén helyszínen történõ készítéssel!
Hétfõtõl vasárnapig, a nap 24 órájában!

László Attila
Zalaszentgrót Bercsényi M. u. 27.
Tel.: 30/975-8391

www.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

