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Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin

A Cserép család jelmezben…

Amatõrök magas színvonalon
Díjazott a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus
Több, mint két évtizedes
mûködésének elismeréseként
a Zala Megyei Közgyûlés Zalai
Közmûvelõdésért Díjjal jutalmazta a Zalaszentgróti Városi
Kamarakórust. A díjat Zalaváron, a Történelmi Emlék-

parkban szeptember 7-én
megtartott megyenapi rendezvény és ünnepi közgyûlés
keretében vehette át Lovász
Gábor karvezetõ, zenepedagógus.
(Folytatás a 9. oldalon)

Számon tartják, várják, készülnek rá. Sümegcsehi polgárai
és a környéken lakók egyik legnépszerûbb mulatsága a hagyományosan október közepén,
visszatérõen vasárnap szervezett szüreti felvonulás és a hozzá kapcsolódó szórakoztató
programok.
Az idén is kegyeibe fogadta
az idõjárás az eseményre látogatókat. Október 13-án, igazi vénasszonyok nyarához illõ verõfényben gyülekeztek a lovasok,
hintók, szekerek, traktorok, népviseletbe, vagy maskarába öltözött felvonulók, a helyi és jövevény nézelõdõk, magyarok és
idegen ajkú betelepültek. A községi falu- és kézmûves ház elõtt
magyar népviseletbe öltözött
leányzók pogácsával kínálták a
megjelenteket.
Egy hófehér abrosszal letakart asztalon állt az ünnepség
egyik fõszereplõje, az új bor. A
szokásokhoz híven Nagy József
kanonok áldotta meg a fimon
nedût, majd az elsõ koccintás
után kezdetét vette a szüreti fel-

vonulás. A menet élén serdülõ
leányok vitték a hagyományos
szüreti koszorút, õket a Vonyarcvashegyrõl meghívott, Nivó-díjas Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar követte –
Kiss Tamás vezetésével. A lovasok szorgalmasan durrogtattak
ostoraikkal, a lovas kocsikon és
a motorizált parádés utánfutókon tarka csoportok integettek
az út szélén bámészkodóknak.
Sümegrõl düsseldorfi vendéglovasok érkeztek. A felvonuló
traktorok is szépen, kicsinosítva pöfögtek a menetben.
Az egyik lovaskocsin a házigazda, Farkas Zsolt polgármester mellett Manninger Jenõ, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
és Vigh László országgyûlési
képviselõ foglalt helyet. Amint
Manninger Jenõ megjegyezte, a
kocsikázás egyben jó alkalom
volt, hogy megszemléljék a szép
adottságú, rendezett falut.
A természet alkotta lelátón,
a kocsmadombon, az õsz terményeivel feldíszített színpaddal
(Folytatás az 5. oldalon)

A 210. évfordulón
Deák Ferenc születésének
210. évfordulóján nagyszabású
megemlékezõ mûsorral készült
Kehidakustány is. A ,,Haza bölcse” életének jelentõs részét töltötte a településen lévõ kúriában, valamint történelmi és politikai jelentõsége a mai napig
méltán aktuális lehet.

A Deák Ferenc Hagyományõrzõ Alapítvány fõ céljának tekinti a Deák-szellemiség méltó
ápolását. A rendezvényen megjelent az alapítvány kuratóriumának minden tagja (Bóbics
László, dr. Gyimesi Endre, dr.
Magyar Károly, dr. Szinkú
(Folytatás az 5. oldalon)

Lázár István köszöntötte a megjelenteket.
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Amit minden hónapban megérzünk
A rezsicsökkentés sikere
A kormány 2013 évben
célul tûzte ki, hogy a lakosság
havi kiadásait mérsékelni próbálja a rezsicsökkentéssel, hiszen 2002 és 2010 között az
áramdíjak megduplázódtak, a
gáz ára pedig háromszorosára
nõtt. Manninger Jenõ országgyûlési képviselõvel, a Zala
Megyei Közgyûlés elnökével
beszélgettünk.
– Nem kis felzúdulást váltott ki a szolgáltatóknál, amikor a kormány elkötelezte
magát a rezsicsökkentés mellett. A szolgáltatók összefogva
még bíróságon is támadták a
rezsicsökkentés
szabályait.
Megérte a küzdelem?
– Az a 2,2 millió aláírás,
amelyet gyûjtöttünk a rezsicsökkentés érdekében, megadta a felhatalmazást, hogy folytassuk és kiálljunk amellett,
amit elhatároztunk – mondja
Manninger Jenõ. – A kormány
véghezvitte a 10 százalékos
rezsicsökkentést az elektro-

Manninger Jenõ: – A rezsicsökkentés folytatódik!
mos áram- és a gázszolgáltatásnál, majd a hulladékszállítás
és a vízdíj számla is csökkent a
háztartások számára. A hulladékszállítási díjnál adódott egy
olyan probléma, amely fõként
a kisebb településeken élõket

érinti, hogy eleget téve egy
európai uniós elõírásnak át
kellett térni a kétheti szemétszállításról a heti ürítésre. A
heti szemétszállítás díja a rezsicsökkentés következtében
csökkent, de a családok számára mégis az eddiginél kicsivel
többet kell fizetni a gyakoribb
kukaürítés miatt.
– Mit lehet tenni az ügy
érdekében?
– Körzetemben ez a választók kb. 5 %-át érinti és körülbelül havi 800-1000 Ft-tal
több a költség, de ez is számít.
Magam is próbáltam a megoldást keresni, hogy fõként a
falusi, kis háztartásokban élõkénél, ahol bizony spórolnak a
szeméttel, ne kelljen hetenként a csupán félig telt kuka
ürítéséért is fizetni. Egyeztetéseket kezdeményeztem a
polgármesterekkel és a Zalaispa vezetõjével, és úgy tûnik,
meg is találtuk a megoldást:
Sümegcsehi és környékén jó

Mindenki éljen ilyen sokáig!
Múltidézés Batyk szépkorújával
Ma már egyre kevesebben mondhatják
el magukról, hogy megélték a második világháborút, az 56-os forradalmat, a tsz-ek alakulását és dolgos életük mellett jártak Olaszországban is. Batykon
Molnár Rudolfné Margitka július 25-én a 87.
életévébe lépett, de
szép kora ellenére ma
is szorgosan éli meg a
mindennapokat. Kertjét saját maga ásta fel,
és idén is részt vett a
családi szüreten.
– Sok rosszat megéltem, gyermekkoromban sem volt jó világ. A
szüleink dolgoztak, én
hat osztályos, a húgom Margit néni szívesen olvas újságot, így
már nyolc osztályos is- lapunkat is mindig végiglapozza.
kolába járt. Amint lehetett, mi net oda is kellett adnunk.
is mentünk napszámba dol- Összevonták a földeket, és az
gozni. Az 1956-os forradalom egész lakosságot behajtották a
elõtt, amikor férjhez mentem, tsz-be. 1 hold földet hagytak
jött a tsz-rendszer. A férjem a háztájiba, a férjem a tsz-ben
húsiparba ment volna munka- dolgozott az állatokkal, én meg
felvételre, de mire odaért, már itthon is. A forradalom idején
el volt döntve, hogy nem ve- a tsz felbomlott, a tábláját lehetik fel, be kell lépnünk a tsz- szedték felgyújtották – meséli
be. Voltak marháink, egy tehe- Margit néni, aki egész életét

végigdolgozta, s most özvegyi
nyugdíjából éldegél egymaga.
Az akkori „kistéeszben” kézzel arattak, Margit néni szedte
a markot, a férje kaszált, kimérték mindenkinek a kapálnivalót, kukoricát, krumplit,
cukorrépát ültettek. A forradalom után újjáalakult termelõszövetkezetekbe már aratógépek kerültek, de a kétkezi
munkára továbbra is szükség
volt. Batykon is volt bolt, viszont a szövetkezetben terményt kaptak fizetségül, de
otthon is termeltek, így élelmiszerre nem kellett költeni. Az
otthoni kenyérsütéshez szükséges lisztet a Hármasi, Pinkóczi vagy a zalabéri malomnál õröltették. Késõbb Margit
néni jórészt otthon dolgozott,
állatokat tartottak, így tudtak
megélni. Akkortájt 400 forintból lehetett venni ezer téglát, a
régi házuk 25 ezer forintba került, melyhez elõször csak
2500 forintot adtak foglalónak, majd apránként fizették
a többit. Szórakozni egymáshoz jártak ünnepkor batyus
bálba.
A forradalom történéseit
rádión keresztül követték. Mar-

néhány településen sikerül
visszaállítani a kétheti szemétszállítást, hiszen nagyon sokan
ügyesen spórolnak a szeméttel, és tényleg elég a ritkább
kukaürítés. A kormány egyik
fontos célja, hogy a magyar
háztartások rezsikiadásait csökkenteni tudja, de ez azzal a
hosszú távú céllal is egybevág,
hogy lehetõleg valamennyien
törekedjünk arra, hogy kevesebb hulladékot termeljünk.
– Mekkora az az összeg,
amely a rezsicsökkentés következtében a családoknál
marad?
– Összességében elmondható tehát, hogy a rezsicsökkentés egy kisebb család esetében 3-4000 forintos, míg egy
nagyobb családnál 10.000 forint csökkenést is jelenthet havonta. De mivel az országgyûlés megszavazta a folytatást,
november 1-tõl a gáz és a villany ára további 10 százalékkal
csökkeni fog.

git néninek elõször asszonykorában volt biciklije, ami még
most is megvan. 1984-ben zarándokúton járt a Vatikánban.
Margit nénit közben a betegség is ledöntötte lábáról: 1971ben epekõvel mûtötték, a szervezetébõl eltávolított köveket
ma is õrzi. Látása és hallása a
korával romlott, de a lakásban
most is sürög-forog és gyakran
olvassa, nézi a híreket. Délelõtt
tesz-vesz, õsz lévén a leveleket
gereblyézi, de délután tekintete a tévére szegezõdik, ekkor
van a képernyõn kedvenc sorozata. Kislány korától fogva
keresztény életet él. Egy fia,
két unokája gyakran látogatják, akiket szintén a keresztény
életre nevelt. A családra jellemzõ a szép kor, húga is már 84
éves, szüleik 86 és 93 évet éltek meg.
– Mi békésen éltünk, mindenkivel jó viszonyban voltunk. Úgy gondolom, hogy
mindenkinek meg van írva
fent, hogy meddig kell élnie. A
sorsunkat nem tudjuk elkerülni, azt hordoznunk kell. A
mostani fiataloknak jót kívánok és azt, hogy mindegyikük öregedjen meg! –
teszi hozzá Margit néni, akinek
férje 9 éve hunyt el, de özvegyként megnyugvással viseli
az egyedüllétet.
Pataki Balázs
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A szépkorúakat ünnepelték Türjén
Ma már nem szokatlan,
hogy évrõl évre, egy szép
októberi napon, a koradélutáni órákban megtelik a türjei
mûvelõdési ház ezüsthajú
asszonyokkal és sokat megélt
idõsebb férfiakkal. Türje szépkorú polgárai ilyenkor nyugdíjas találkozóra jönnek össze.
A rendezvény – évekkel ezelõtt – a helyi, települési önkormányzat kezdeményezésére jött létre és vált a községi
eseménynaptár jeles dátumává. Mindenki számon tartja és
mindenki készül a maga lehetõségei szerint. A rendezvény
programját a helyi pedagógusok és az önkormányzat munkatársai szokták összeállítani, a
nótázáshoz nélkülözhetetlen
borocskát pedig – mint három
éve minden ilyen ünnepen – a
polgármester pincéjében fejtik. A fõétkezésrõl rendre a
házigazda önkormányzat gondoskodik. Így történt ez idén
október 17-én is.
„Tisztelettel hajtom meg fejem…” kezdte köszöntõjét a
türjei kultúrházban összegyûlt
szépkorúak elõtt Mlinárik
László, a község polgármestere. S a kedves szavak nem túloznak, hiszen a már hagyományosnak mondható nyugdíjas
találkozót valóban az idõsebb
polgártársak õszinte tisztelete
és megbecsülése hívta életre
és hatja át mind a mai napig. A
megható mûsor egy napra, az
ünnepi alkalomra szól ugyan,
de a mindennapokban is biztonságot adó intézményes, emberközpontú figyelem és segítõkészség jellemzi Türje Önkormányzatának munkáját.
– A hivatal mûködésén keresztül biztosítjuk, hogy nyugdíjasaink hozzájussanak azokhoz a normatív támogatásokhoz, melyet az ország szociális
ellátó rendszere lehetõvé tesz.
(Szociális étkeztetés, házi- illetve jelzõrendszeres segítségnyújtás.) Biztosítjuk, hogy csekély térítési díj ellenében képesek legyenek lakásukban
emberhez méltó életet élni.

Megtelt a mûvelõdési ház nagyterme az ünnepeltekkel.
Biztosítjuk a színvonalas egészségügyi ellátást elérhetõ közelségben. Nem engedjük, hogy
az otthon fenntartásához kapcsolódó kiadások (pl. szemétszállítás, helyi adók), kezelhetetlen módon emelkedjenek.
Jelenleg a környezõ települések árszintje lényegesen magasabb a türjeinél – sorolta a
faluvezetõ az általa legfontosabbnak tartott szempontokat,
majd a közbiztonságra, a téli
kihûlés veszélyeire is kitért,
hangsúlyozva, hogy csak a
ténylegesen váratlan események bekövetkeztekor van lehetõségük térítés nélküli napi
egyszeri étkeztetés adni, illetve a fûtési gondokon enyhíteni.
Ugyanakkor kiemelte, hogy
az önkormányzatnak is szüksége van az idõsebbek tapasztalataira, kitartására, szorgalmára és összefogására a település fejlõdésének érdekében.
– Továbbra is számítok segítségükre, véleményükre, bölcsességükre a jövõ élhetõbbé
tételében – zárta beszédét Mlinárik László.
Az ünnepi megnyitó után a
helyi óvodások, majd az iskolások léptek a színpadra. A legkisebbek utolérhetetlen bájjal
énekeltek, táncoltak, szavaltak.
Az iskola növendékei az idõsek iránti szeretetrõl, megbe-

csülésrõl összeállított megható mûsorukkal csaltak könnyeket a jelenlévõ nagymamák,
rokonok, ismerõs nénik, bácsik, szinte minden jelenlévõ
szemébe.
– Én szabályosan végigsírtam a mûsort – vallotta be
Nemes Györgyné Zsuzsa, egy
fiatalos nyugdíjas nagymama,
aki már harmadszor jött el a
találkozóra, mióta – érintettsége okán – meghívót kap.
A megilletõdöttséget kiváltó programok után a vidám
hangulatról a szentgróti néptánccsoport helyi tagjai, és a
Tapolcai Musical Színház gondoskodott.
A mûsor végeztével két türjei diák minden megjelent
nyugdíjasnak egy-egy szál szegfûvel kedveskedett, majd a

táncterembe, terített asztalokhoz invitálták a vendégeket.
A friss rántott-és sült húsok
elfogyasztása után pogácsát kínáltak borkorcsolyaként a fehér- és vörösborokhoz.
Nagy Ferenc László és felesége, aki képviselõ-testületi tag,
egy-egy zacskó almát ajándékozott a több, mint kétszáz megjelent ünnepeltnek.
A község barátságos légkörének bizonyítéka, hogy több
külföldrõl betelepült nyugdíjas házaspár is részt vett a rendezvényen. Mivel legtöbbjük a
magyar nyelvet még nem beszéli, a 15 éve itt élõ Johann
Berenz tolmácsolta választott
lakóhelyük önkormányzatának
figyelmességébõl fakadó elégedettségüket.
A vacsora után borozgatva,
énekelgetve telt az este. Szabó
Lajos harmonikájával asztaltól
asztalig járva igyekezett eleget
tenni a mulatozók diktálta
nótakíséretnek. Szokás szerint
a minibusz is rendelkezésre
állt, hozta, vitte a távolabb lakó, vagy nehezebben mozgó
meghívottakat – egyszóval mindenkit, aki ezen az estén
igényt tartott rá.
S végül egy praktikus felhívás: mivel az önkormányzat
számára nem áll rendelkezésre
megbízható nyugdíjas nyilvántartás, Mlinárik László polgármester ezúton is kéri, hogy aki
a célcsoporthoz tartozik, de nem
kapott meghívót, feltétlen jelezze a hivatalnál a hiányosságot.

Elismerték munkájukat
Türjén 1991-ben
alakult a Faluvédõ
Egyesület. Azóta folyamatosan erõsítik
a közbiztonságot a
településen. A több
évtized alatt mûködésükben akadtak
sikeres és kevésbé
sikeres idõszakok.
Az Országos Polgárõr Szövetség tagjaként végzik munkájukat, a szervezet
vezetõje 2010 óta Simon Tamás. A polgárõr szervezet tevékenysége hatékony
és egyre eredményesebb a településen. Simon Tamás az elismeréssel.
Sikeres munkavégzésüket elis- tagjának köszönjük munkámerte az Országos Polgárõr ját! – méltatta az egyesüleSzövetség is: a szervezet ve- tet Mlinárik László polgárzetõje átvehette a „Polgárõr mester.
Érdemkereszt” bronz fokozatát.
A szervezet tevékenységé– Gratulálunk a kitünte- rõl a következõ számban résztéshez, a szervezet minden letesen beszámolunk.
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Béremelés a közszférában
pedig 12 ezer forintot jelent az
emelés. Hévízen is hasonlóak a
számok: 23 orvosnak 33 ezer,
172 szakdolgozónak 14 ezer
forinttal nõtt a fizetése. Ez tehát itt a térségben mintegy
500 embert, és így családot
érint kedvezõen. És ha a következõ években a gazdasági növekedés megfelelõ lesz, s akad
költségvetési forrás, akkor az
egészségügyben további béremelések várhatók.

Manninger Jenõ
Kézzel fogható és érzékelhetõ a béremelés az egészségügyben és az oktatásban. Ezt
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ számokkal is bizonyította a témában tartott tájékoztatóján.
Mint mondta: a legfontosabb az egészségügyben történõ bérrendezés volt, hiszen
az uniós átlaghoz viszonyítva
ott jelentõs a lemaradás.
– Azzal, hogy szeptember
1-jével visszamenõleg és egy
összegben fizették ki a béremelést, jelentõs lépést tettünk a rendezés felé, mostantól pedig a megnövelt járandóságot kapják havonta az egészségügyi dolgozók. Megnéztük,
hogy ez például a keszthelyi
járásban, számokban mit jelent
– mondta Manninger Jenõ. – A
keszthelyi intézményben, átlagosan, 29 szakorvosnál 32 ezer
forintot, 238 szakdolgozónál

Útfelújítás
térségünkben is
Harminchárom milliárd
forintos országos útfelújítás
indul, melynek keretében
országszerte több mint 520
kilométeren 287 kritikus
állapotú szakaszon javítják
majd a fõ- és mellékutak
hibáit.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, megyei
útügyi biztos elmondta, hogy
e célra Zalában mintegy
1,8 milliárd forintos keret
áll rendelkezésre.
A felújítandó utak között szerepel a Karmacs-Zalaszentgrót közötti összekötõ út 5,3 km-es szakasza 362
millió forintos költséggel.

A képviselõ az oktatás területérõl is idézett számokat. A
pedagógus szakmában a bértábla változása és az életpályamodell garantálta a korábbinál
magasabb fizetést.
Úgy fogalmazott: itt a béremelés szabályozottabb, és a
minõséget jobban preferáló
munkához lesz kötve. A tanárok nagy részénél mindez nem
is jelenthet gondot, hiszen például a nagy többség eddig is

2013. október
bent volt az iskolában 32 órát,
sõt, akár jóval többet is.
A képviselõ elmondta: a
jövedelme azon keveseknek
csökkenhetett, akiknek korábban nagyon sok túlórájuk volt.
Nekik az új rendszerben kevesebbet is kell dolgozniuk.
Manninger Jenõ szerint
vannak, akik ellenzik a pedagógus béremelést, de meg kell
érteni, hogy a gyermekek jövõje a legfontosabb. A legtöbb
európai országban is az a
gyakorlat, hogy a pedagógusok
az átlagnál egy kicsit többet
keresnek.

2013. október
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Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin
(Folytatás az 1. oldalról)
szemben várta a közönség a
felvonulókat. A jó hangulatról a
vonyarci fúvósok gondoskodtak, változatos, élénk ritmusú
zenével, népszerû dallamokkal.
Produkciójukat szó szerint belengte a közelükben sütögetett
gesztenye semmivel össze nem
téveszthetõ illata.
Farkas Zsolt nyitotta meg a
szüreti ünnepet, majd Manninger Jenõ és Vigh László köszöntötte a község lakóit.
Novák Ferenc kisbíró humoros intelmeit rímekbe szedve kacagtatta meg a helybelieket. A sümegcsehi diákok táncos mûsora, majd a szintén
helyi népdalkör magabiztosan,
jó hangzással elõadott dalai
szórakoztatták a kis téren álldogáló, valamint a kocsma teraszán ülõ lelkes nézõket.
A testvértelepülés Csehibõl
vagy negyvenen látogattak Sümegcsehibe az ünnepi alkalomra. Nem jöttek üres kézzel, férfi
kórusuk fellépett, a csehi asszonyok pedig népies humorú jeleneteket adtak elõ.
A színpad melletti díszhelyen egy fiatal pár, Talabér Attila és felesége foglalt helyet.
Egykoron szokás volt ugyanis,
hogy a szüreti felvonulás a falusi bíró és felesége színe elõtt
haladjon el. Napjainkban, megegyezés szerint a községben
legutóbb házasodottak töltik be
a hagyományos tisztet. Talabérék már évekkel ezelõtt egy
párt alkottak, bizonyság erre a
szép leányuk.

– Régóta élünk együtt, de
idén áprilisban, egyházi indíttatásra hivatalosan, Isten elõtt is
összekötöttük az életünket –
tájékoztatott az ifjú férj.
A jókedvû sokadalomnak
mindig kedves színfoltjai a sokszínû, ötletes maskarába öltözött felnõttek, gyerekek. Egy
láthatóan összetartozó csapat
így mutatkozott be: „Mi vagyunk
a Cserép család.”
Idén szerepcserés öltözékekben jelentek meg. Cserép
Attila nõi ruhájának mély dekoltázsában férfias szõrzettel
díszelgett, míg testvére, Bernadett kackiásra festett bajusszal
tetõzte be férfi öltözékét. Házastársaik, gyerekek, az unokahúg, szintén maskarában. Megállapíthattuk, hogy az ilyen jópofiságok adják mindenkor a
mulatság sava-borsát.
– Legalább 10 éve, hogy elõször beöltöztünk. Korábban minket hoztak a szüleink, mi már a
következõ generációval szerettetjük meg a jelmezes felvonulást – magyarázta Cserép Attila.
– Tavaly voltunk elõször családként, összehangoltan öltözve, méghozzá az Addams Family-t másoltuk le a tv-bõl. Az a
jelmez még több munkát, három hetes készülõdést igényelt.
A falu sokat profitál az ügyes
kezû, kreatív Erzse Istvánné,
Zsuzsi munkáiból. Ezúttal önmagának és Kulcsár Attilánénak kreált jó fantáziával skót
jelmezt.
– Tudjátok, hogy a skótokon
nincs alsónadrág?

A 210. évfordulón
(Folytatás az 1. oldalról)
Mihály, Nógrádi László), valamint Szalay István önkormányzati tanácsadó (Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal), aki dr. Szentes
Tamás fõpolgármester-helyettes
köszöntõ beszédét tolmácsolta.
Az ünnepséget Lázár István, a település polgármestere,
valamint az alapítvány elnöke
nyitotta meg, majd Nógrádi
László beszéde hangzott el.
A település általános iskolájából a 7. osztályos Kator Dávid
Vörösmarty Mihály versét szavalta el, majd a megemlékezés
koszorúinak elhelyezése következett a Deák Ferenc szobor
elõtt.
,,A mi Deák Ferencünk” címmel anekdota mûsort hallhattak
a megjelentek, melyet a korábbi
anekdota mondó verseny kiemelkedõ résztvevõi adtak elõ a
térség általános iskoláiból.
A rendezvényt a Bálint Csaba elõadó mûvész tolmácsolásában elhangzó Szózat és, „Szép

vagy, gyönyörû vagy Magyarország” dallamai színesítették.
Rendhagyó tárlatvezetés zárta a megemlékezést, majd a
meghívott vendégek részére
bemutatták az október 17. - vel
indult www.deakferenc.hu weblapot, valamint azt a Deák Ferenc életérõl és munkásságáról
szóló könyvet, mely ezúttal kicsit más megvilágításból enged
betekintést a ,,Haza bölcse”
mindennapjaiba. A szokásostól
eltérõen nem egy száraz könyvet képzeltek el a szerkesztõk,
hanem egy kicsit lazább, könynyedebb olvasmányt. A könyv
tematikája Deák életének elõrehaladtát követi születésétõl a
haláláig. Megjelennek benne
élete legfõbb állomásai, kedvenc ételei, írásai, róla, neki szóló írások, anekdoták. A könyv
kereskedelmi forgalomba nem
kerül majd, de el fog jutni a térség általános iskoláiba, könyvtárakba, valamint hozzáférhetõ
lesz minden érdeklõdõ számára.
H.K.

Manninger Jenõ is köszöntötte a település lakosságát.
– Rajtunk sem! – kiáltják
egyszerre a kegyes füllentést.
Görbõrõl egy férfigyanús
„kismama” tolta babakocsiban
túlkoros csemetéjét, miközben
megtapasztalhatta, milyen dolog tûsarkúban botladozva hoszszan róni az aszfaltot.
A bõkezûen osztott igazi
finom házi szilvás gombócokat kóstolva, a három üstben
fõtt, ízletes gulyást eszegetve,

vagy sült gesztenyét rágcsálva
talán kevesen gondoltak a rengeteg munkára, ami a vigasság
kulináris élvezeteit eredményezte, anyagi fedezetét biztosította.
Ezúton is köszönet illeti a
közremûködõket !
A fellépések sorát a mihályfaiak operett gálamûsora zárta,
helyet adva az éjszakába nyúló
önfeledt mulatozásnak.

Szolidaritás a székelyekkel
2013. október 27-én délben,
a Székelyek Nagy Menetelésével
egy idõben a keszthelyi Helikon
parkban álló székelykapunál
szolidaritási gyûlést tartottak a
nemzeti egységért felelõsséget
érzõ polgárok. Az igen mérsékelt elõzetes tájékoztatás ellenére szép számú közönség gyûlt
össze az Igazság kapujánál. Megjelent – többek között – Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képvi-

selõ, valamint Ruzsics Ferenc,
Keszthely város polgármestere.
A Székely Himnusz eléneklése után, a székely sors rövid
felidézését követõen a jelenlévõk áthaladtak az Igazság kapuja alatt, aláírták a Székely Autonómia civil támogatását tanúsító íveket. Az ünnepséget a Boldogasszony Anyánk kezdetû,
õsi népének és a Himnusz eléneklése zárta.
(volant)
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Dalkörök találkozója Pakodon
sebbé tették a pakodi fiatalok
ötletes és igényes munkái is. A
terményekbõl, kézimunkákból
álló bemutatót csak hétfõn, az
iskolások segítségével bontották el, hogy a diákok is láthassák a termények sokszínûségét.
– A rendezvénnyel igyekeztünk megszólítani az iskolásokat, óvodásokat is, a dalcsokrok után a gyerekek munkái ki-

A gálamûsort közös énekléssel zárták.
A Margaréta Kulturális Egye- séges- és gyümölcsöskertek,
sület tagsága és Pakod Önkor- szõlõk terményeit, összegyûjmányzata idén is megtartotta teni erdõ és mezõ növényeit –
a hagyományos „Hálaadás Nap- szólt a rendezvényen megját és a Dalkörök Baráti Talál- jelentekhez a szervezõ egyekozóját”. Az október 12-én tar- sület elnöke, Vízvári Ottóné
tott rendezvényen ökumeni- Éva.
A dalárdák között színpadkus istentisztelettel adóztak a
dologidõben megtermelt zöld- ra lépett a zalaistvándi evanségeknek,
gyümölcsöknek, gélikus énekkar, a türjei Hétmelyet a szentmise végén Hor- színvirág Énekegyüttes, a póváth Zsolt plébános és Koczor kaszepetki Vadkörtefa Énekkar, a kemendollári Hóvirág
György lelkész áldott meg.
– Negyedik éve zajló, már Nyugdíjas Klub Énekkara, a
hagyománnyá vált õszi rendez- zalabéri Búzavirág Népdalvényünk a jó gondolat táptala- kör és a házigazda pakodi
ján született. A megélhetést se- Margaréta Dalkör. A gálamûgítõ, szorgos munkával meg- sort a csoportok közös énektermelt termények a testi, kö- léssel zárták, majd megtekinzösségeink éneklése a lelki tették a helyiek által kiállított
táplálékot adják. Örömmel tölt terményeket, melyek között
el bennünket, hogy a márciusi szerepeltek bogyós gyümölhavazás, a szeszélyes idõjárás, a csök, tökfélék, takarmánynöváratlan fagyok, az aszályos vények, burgonyafélék, fûszernyár ellenére sikerült kitartó készítmények és befõttek.
munkával megtermelni a zöld- Idén a kiállítást még színe-
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

www.zalatajkiado.hu

2013. október
állítás keretében lettek bemutatva. A rajzokon, festményeken, ragasztott képeken megjelennek az évszak jellegzetes
terményei. A jövõben a fiatalokat is szeretnénk egyre jobban
bekapcsolni a település rendezvényeibe – emelte ki Halek
László polgármester, aki részvételükért emléklapokat ajándékozott a színpadra lépõ csoportoknak.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Prószafesztivál Aranyodon

Sül az aranyodi prósza.
Magyarország nyugati megyéiben, Vasban és Zalában
általánosan ismert és kedvelt
étel a prósza. A reszelt krumpli
és liszt összedolgozásából kiinduló házias receptek a továbbiakban tájegységenként eltérnek egymástól olyannyira,
hogy a kisült sós, vagy édes, a
tejfölös, vagy szilvás stb. finomságok talán nem is hasonlítanak egymásra.
Az Aranyodon szeptember
közepén megtartott Prószafesztivál egyedi volt a maga sajátosságaival és nem hasonlított a megye más rokonnevû
rendezvényeihez. Természetesen az elsõ markáns benyomást itt is a frissen sült, illatozó prószák keltették az érkezõkben, de beljebb haladva, a
rendezvénysátorban letelepedve hamar kiderült, hogy a szervezõk igen változatos programot állítottak össze. A helyi és
környékbeli elõadók változatos mûsorszámai között kvízkérdéseken töprenghettek a
fejtörésre hajlamosak. A kul-

túrház termében az aranyodi
városrész asszonyainak alkotókedvét igazoló kézimunka kiállítás is remek látnivalót biztosított. A gyermekeknek játszóház, arcfestés, ugráló vár,
szörpváltó verseny jelentett
korosztályos szórakozást. Nagy
sikere volt a kicsik és fiatalok
körében a veszprémi Petõfi
Sándor Színház társulatának
két tagja, Módri Györgyi és
Máté P. Gábor színmûvészek
által ösztönzött, nagy derültséget kiváltó, interaktív bohóckodásnak is. A felnõtteket Hertelendy Attilának, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
mûvészének operett mûsora
csábította nótára.
Túlzás nélkül állítható,
hogy az elsõ „Aranyodi Prószafesztivál” közönsége igen jól
szórakozott. Kiemelt köszönet
és elismerés illeti a rendezõket, valamint a prószasütõ lányokat-asszonyokat, Korcz Tímeát, Simonné Korcz Máriát
és Kányási Nikolettet.
(volant)
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2013. október

Felkarolta, összefog ja a tekenyei ifjúságot
Díjazták Pém Attiláné tevékenységét
Október 10-én a Helikon
kastélymúzeumban tartott versés prózamondó találkozó keretében a Zalai Gyermek és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának elnöke, Csótár András átadta a Zalai Gyermekekért Közösségi Díjakat. A gyenesdiási
Varázshangok az Egészségért
Egyesület mellett a tekenyei ifjúságért végzett önzetlen és
példaértékû szervezõ és építõ
munkájáért Pém Attiláné érdemelte ki az elismerést. Marika
fõállásban a türjei postahivatalt vezeti, és helyi lakosként
régóta mozgatórugója a 2010ben önálló településsé vált Tekenye közösségi életének. Irányításával megújult a tekenyei
Ifjúsági Klub, ami nemcsak a
már lelakott és gazdátlanná
vált épület rendbetételét, bebútorozását, csinosítását jelentette, hanem felkarolta a fiatalokat, megmozgatásukkal részt
vesz a település szépítésében,
építésében, közösségi programokat szervez.
– Még Zalaszentgróthoz
tartoztunk, amikor a fiam abba
a korba ért, hogy eljárt csavarogni. A könyvtár elõtt itt tûzoltószertár volt, amit a fiatalok
klubhelyiségként használtak.
Összefogtunk és közös erõvel
felújítottuk az épületet, ahol
egy klub jött létre. Többen is
adtak használati tárgyakat, és
német falubelienktõl kaptunk
elektronikai készülékeket. A

közös munka eredményeként
jó kapcsolat alakult ki köztem
és a fiatalok között. Lényegében egy olyan helyet szerettem
volna nekik, amire büszkék lehetnek, amirõl érzik, hogy az
övék. Igyekszem mindenkinek
beszerezni a könyveket, akár
más könyvtárból is meghozatom. Sokan olvasnak a településen, de többen internetezni,
beszélgetni jönnek be. Nem
azért csinálom, hogy díjat kapjak érte. Nagyon meglepõdtem, amikor szóltak, hogy díjátadásra vagyok hivatalos.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy
érdemesnek találtak erre a díjra. Többet jelent nekem ez,
mint a szakmámban kapott elismerés, mert ez az emberséget ismerte el – osztotta
meg gondolatait Pém Attiláné
Marika.
Marika a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok részére
támogatást kért az önkormányzattól, ruhát, élelmet szerzett
számukra, de elõfordult az is,
hogy korrepetálást, felkészítést szervezett és tartott szabadidejében a középiskolásoknak. Mindeközben az önkormányzat kialakította mozgókönyvtári helyiségét és csatlakozott a térségi szolgáltatáshoz, melynek pályázat útján elnyert gazdája szintén Pém Attiláné lett. Marika kezdetektõl
jelen volt a könyvtár megszervezésében. Nemcsak rendsze-

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

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

Pém Attiláné a gyerekek gyûrûjében.
rezi és gyûjti a könyveket, szépíti a helyiséget, hanem programokat szervez az olvasóknak, mesedélutánt tart, rajzversenyt, kézmûves foglalkozást
hirdet a gyermekek részére, segít nekik a tanulásban.
– Marika nem a jutalom és
a kitüntetés reményében végzi
feladatait. Munkája és családja
mellett kedves megértéssel és
kifogyhatatlan
buzgósággal
igyekszik szolgálni környezetét. Szinte hivatásává vált a fiatalokkal való együttgondolkodás és együttmûködés, az értük érzett felelõsség és szerepvállalás (kisiskolásoktól egészen a szárnyaikat bontogató
ifjakig). Az önkormányzat
ezen elõterjesztéssel kívánta
kifejezni elismerését és köszönetét a tekenyei ifjúságért vég-

zett példaértékû és kitartó
munkájáért – fejtette ki Dézsenyi Melinda tanár, az elismerésre jelölõ képviselõ-testület tagja.
A fiatalok szerdánként délután 5 és 8, vasárnap 3 és 6
óra között látogatják a kis
klubkönyvtárat, így a nyolcadikas Kasper Dávid is, aki szakácsnak szeretne továbbtanulni és itt kölcsönzi ki a receptkönyveket is:
– Nagyon szeretek itt lenni,
a kötelezõ olvasmányokat, szakácskönyveket innen szoktam
kivenni, és jó programok vannak. Vasárnapra már mindenki
megtanulja a leckét és akkor
többen szoktunk lenni, hamarosan töklámpást fogunk készíteni – árulta el a fiú.
Pataki Balázs

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Kedves TEKENYEI hallgatók!
Tekenye Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához, melynek célja a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatási tanulmányainak támogatása.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papíralapon a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) kell
benyújtani. A pályázat rögzítésének és a Hivatalhoz történõ benyújtásának határideje:
2013. november 15.
A pályázati feltétele és a pályázattal kapcsolatos teendõk
részletesen megtalálhatók a fenti holnapon, felvilágosítás kérhetõ a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen vagy a 83/562-972-es telefonszámon.
Tekenye Község Önkormányzata
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A Nap is segít Szentlászlónak

Tovább gyarapodott a falu vagyona.
Szeptember 9-én az uniós
pályázatokat irányító és felügyelõ állami szervek hivatalosan is megvalósultnak nyilvánították, szakszóval aktiválták a
zalaszentlászlói energiakímélõ beruházásokat, azaz a melegvíz elõállítására szolgáló
napkollektoros berendezéseket. A mûszaki létesítmények
kül- és beltéri egységeinek
megtekintése után kerestük
meg Feketéné Tarpál Ibolya
polgármester asszonyt, hogy a
sikeres fejlesztés elõzményeirõl, a létesítési folyamatról és a
laikus szemmel nem látható,
de létezõ pozitívumokról kapjunk elsõ kézbõl tájékoztatást.
– A beruházást még az elõzõ polgármester és képviselõtestület kezdeményezte – szögezte le tárgyszerûen a polgármester asszony, majd egy vastag, hasas iratköteget, a beruházási dokumentációt bontogatva folytatta a történetet.
– Az uniós pénzügyi, támogatási berendezkedésnek meg-

felelõen un. KEOP (Környezet
és Energia Operatív Program)
pályázatot nyújtottak be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az NFÜ-höz. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
két, belterületi helyszínen (két
helyrajzi számon), a község fõzõkonyhájánál és az Öregek
Bentlakásos Otthonánál kívánt
energia-korszerûsítési beruházást megvalósítani, két, különálló pályázati anyagot kellett
készíteni és benyújtani. Az
egyik létesítmény költségét 13
millió Ft-ra, a másik beruházás
fõösszegét 19 millió Ft-ra tervezték. Ezekhez összesen 15%
önrészt kellett biztosítanunk
és tartalékolnunk több költségvetési éven át úgy, hogy
nem kívántuk eladósítani a
községet. A dokumentumokat,
az un. pályázati dossziékat be
is fogadta az NFÜ, de különféle adminisztratív-pénzügyi
nehézségek miatt – átmenetileg – lefékezõdött a központi
ügyintézés. A „csipkerózsika

álom” végeztével, 2012. õszén
az irányító hatóság megnyitotta a finanszírozási forrásokat. Ekkor azonban korrigálnunk kellett a korábban benyújtott és már elfogadott pályázatok egyes számait, ugyanis idõközben megváltoztak a
feltételek és körülmények –
elég csak az ÁFA 27%-ra emelkedésére utalni. A közpénzfelhasználás szigorú jogi szabályainak és a transzparencia (átláthatóság) követelményeinek
megfelelõen ki kellett választani a kivitelezést menedzselõ
szervezetet, megfelelõ referenciákkal bíró vállalkozót kellett
találni – mindezeket a pénzügyi, mûszaki és hatékonysági
optimum, valamint az irányító
hatóság kívánalmainak szem
elõtt tartásával. Ez már egy lendületes szakasz volt az egész
bonyolult és meglehetõsen bürokratikus folyamatban.
– Mit lehet tudni a telepített napkollektorokról?
– A szakemberek a vákuumcsöves napkollektor mellett
döntöttek. (A vákuumcsõ ugyanolyan hõszigetelõ, mint a közismert turista termosz.) A termelt energia az éghajlati és
meteorológiai
viszonyoktól
függ, azaz nyáron nyilvánvalóan több, és a napos órák menynyisége is erõsen befolyásoló
tényezõ. A magyarországi viszonyok között nyáron még a
melegvíz „túltermelése” is elõfordulhat. Ilyenkor a mûszaki
ügyeletesnek takarnia kell a vákuumcsöveket, nehogy károsodjanak. A rendszer megkövetelt élettartama 25 év. A napkollektoros melegvíz termelõ
rendszer megtérülése ennél
hosszabb lenne, ha az uniós támogatást nem nyertük volna
el. Ugyanakkor ne felejtsük el,
hogy más melegvíz elõállítási
módokhoz képest rendkívül
környezetbarát a kollektoros
technológia.
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– S mindez mit hoz az önkormányzat „konyhájára”?
– Egyértelmûen csökkentjük az önkormányzat kiadásait
s ezáltal több marad az egyéb,
közösségi szolgáltatásokra. Azt
bárki beláthatja, hogy ha a mosogató-, vagy a fürdõvíz ingyen
lesz 60 fokos, illetve télen nem
5 Celsius fokról, hanem –
mondjuk – 40 fokról kell felmelegíteni, akkor sokkal kevesebb gázt fogyasztunk, tehát
kisebb lesz a gázszámla. Hasonló megtakarítást érünk el,
mint az önkormányzati szervezéssel, közmunkában termelt
krumpli, hagyma, répa és
egyéb zöldség felhasználása révén. E terményeket abban a fõzõkonyhában használjuk fel,
melynél most a melegvíz szolgáltatást racionalizáltuk a napkollektorok által. Napi átlagban 140 adag ételt fõzünk az
iskolásainknak, óvodásainknak
az Öregek Otthonában élõknek és az egyéb szociális, vagy
közétkeztetési fogyasztóknak.
Itt jelentõs megtakarítás képzõdik. Hasonlóan jelentõs költségcsökkenés várható az Öregek Otthonának számláinál,
hiszen a 47 fõ bentlakó szépkorú melegvíz igénye nem csekély. Mivel a napkollektorok
újak, nem régen telepítették
azokat, ma még nem tudunk
számszerû, tapasztalati adatokkal szolgálni. Egyelõre csak
annyit állapíthatunk meg,
hogy a két napkollektor rendszer mûködtetési költsége elhanyagolható. Most, hogy a beruházási folyamat mind a fizikai megvalósítást (kivitelezést), mind az adminisztratív
mûveleteket (pl. elszámolást)
tekintve befejezõdött, a létesítményeket aktiválták. Ez anynyit jelent, hogy a melegvíz
termelõ napkollektorokat az
önkormányzat leltárba vette,
tehát a falu vagyona tovább
gyarapodott. Polgáraink is
büszkék arra, hogy lépést tartunk a régiónkra jellemzõ fejlõdéssel.
V.B.

Deák Ferenc emléknap
Második alkalommal került
megrendezésre a Deák Ferenc
életérõl és munkásságáról szóló ismereti vetélkedõ és emléknap a Lorántffy Zsuzsanna
Református Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolájában. Délelõtt a felsõ tagozatos osztályok feladatokat
kaptak, természetesen a ,,Haza
bölcsérõl”. Elsõként egy keresztrejtvény formájában, melynek megfejtése útmutatást adott
a következõ feladathoz. Technikai munka következett, hiszen minden osztálynak egyegy jellegzetes tárgyat kellett
készíteni Deák életébõl. Majd

a kúriában egy rendhagyó történelem óra után, élõ társasjátékban mérhették össze tudásukat.
Az összesítés után a 8. osztály bizonyult a legjobbnak, de
természetesen minden osztály
jutalomban részesült, hiszen
valamennyien
lelkiismeretesen kivették részüket a feladatok megoldásából.
A gyõztes osztály a keszthelyi Helikon Kastély Múzeumba látogathat el, ahol két
kiállítás megtekintésére lesz
lehetõségük Kehidakustány
Község Önkormányzata és a
Kehidakustányi
Turisztikai
Egyesület jóvoltából.

A rendhagyó történelem órát Gergely János tartotta.
Az általános iskola minden
osztálya részt vett a délutáni
koszorúzással egybekötött meg-

emlékezõ rendezvényen a Deák Ferenc Kúria és Múzeumnál.
H.K.
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Amatõrök magas színvonalon
Díjazott a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus
(Folytatás az 1. oldalról)
Zalaszentgróton az állami és
egyházi ünnepek, nagyobb és
szûkebb városi rendezvények
már elképzelhetetlenek a Városi
Kamarakórus fellépése nélkül.
Friss, kellemes hangzású dalaikkal nem csak a helyi és környékbeli programokat színesítik, sokan várják nívós önálló koncertjeiket is. A kiváló akusztikájú
kallósdi, kicsiny Árpád-kori mûemléki körtemplomban évente
rendezett hangversenyeik különösen népszerûek a hazai
közönség és a környékben letelepedett, külföldi zenebarátok
körében.
A kórusba tömörült, lelkes
amatõrök magas zenei színvonalat céloztak meg, aminek meglétét az ország több városában
és külföldön is bizonyították.
A megyei szintû elismerés
apropóján kértük meg Lovász
Gábor karvezetõt, a vegyeskórus alapítóját, a zalaszentgróti
Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatóját, hogy
beszéljen az eltelt, idestova 22
évrõl.
– Hogyan jött a kórusalapítás ötlete? A rendszerváltáskor nem volt éppen nagy felfutása a kórusmozgalomnak.
Ezidõtájt a vox humana, azaz
az emberi hang elhalkult.
– Talán, mert egyszólamú a
népzenénk, nem szoktunk többszólamú énekléshez, mint például a olaszok – adta mindjárt
szakmai magyarázatát a jelenségnek a karnagy, majd folytatta: – Szolnoki Tibor barátommal, kollégámmal beszélgetve

Lovász Gábor
jött szóba, hogy egy ekkora városban biztosan össze lehet
hozni egy kórust. Az elképzelést tettek követték, így hamarosan heten lettünk – 2 szoprán, 2
alt, 2 tenor és 1 basszus hanggal
megalakítottuk kicsi, döntõen
pedagógusokból álló kórusunkat. Szeptemberben alakultunk
és karácsonykor már fel is léptünk. A létszám gyorsan nõtt,
egy-két év alatt már húszan lettünk. Volt, amikor 35 fõt is elért
a kórusban éneklõk létszáma,
de az átlag úgy 20-25 ember.
– Vannak még alapító tagok? Nagy a fluktuáció?
– Az elsõ hét tagból már
csak én és a feleségem maradtunk, de alapítóknak tekintem
azokat a jó néhány kitartó énekesünket, akik az elsõ évektõl,
illetve nagyon régóta a biztos,
állandó magját képezik a kórusnak. A fluktuációnak fõként a

Szentgrót köszönete…

Zalaszentgróton 2001 óta
Szalay Csaba kezdeményezésére minden évben megemlékeznek a „Haza bölcse”, Deák
Ferenc születésnapjáról. Idén az

oktatási intézményeket összefogó Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium csatlakozott a kezdeményezéshez és az
iskola névadójának tiszteletére
rendezett ünnepség zárásaként
nagy létszámban vett részt a
fáklyás meneten és koszorúzáson. A menet a Batthyány-kastély parkjában álló kopjafától
indult a városháza mellett lévõ
Deák-szoborhoz. Itt Szalay Csaba emlékeztette a résztvevõket
arra, hogy mi mindent köszönhet Zalaszentgrót a 46 évig
Kehidán élõ Deák Ferencnek,
miért illendõ a helyieknek megemlékezni elsõ országgyûlési
követükrõl.
Szavai után Beke László igazgató, önkormányzati képviselõ
és dr. Tihanyi Ottó önkormányzati képviselõ a város nevében
megkoszorúzták Deák Ferenc
mellszobrát (felvételünkön).
-yCs-

végzõs diákok távozása az oka.
Nagyon változatos életkorú és
zenei képzettségû a tagság, a
középiskolásoktól a nyugdíjasokig, a professzionális zenészektõl a kottát nem ismerõ mûkedvelõig, széles skálán mozgunk.
Az lenne a jó, ha minden szólamban lennének zenei hivatásúak is.
– Komoly kihívás tehát, hogy
a dalok egységesen, szépen szóljanak. A repertoár is meglehetõsen széles, nagyon különbözõ korokat és eltérõ stílusokat
ölel fel.
– Madrigálokkal kezdtük a
tanulást, ugyanis ezek a mûvek
könnyûek, énekszerûek, jól elõadhatók. Az elsõ komolyabb mû
Mozart: „Ave verum corpus”-a volt.
Persze ez nem véletlen, hiszen az igazgató irodáját is Mozart, a „tökéletes” komponista
arcképe díszíti. A kórus templomi felkéréseknek is eleget
tesz, az énekesek már négy szerzõ miséjét tanulták be és éneklik – természetesen latinul. Repertoárjuk fele egyházi énekekbõl áll, de zenei választékukban
megtalálható a dixieland, a musical részlet, (Óz) a néger spirituálé, sõt még egy Beatles átdolgozás, a „Yesterday” is kiválóan hangzik az elõadásukban.
Húszéves évfordulójukra opera
kórusokat tanultak meg Verdi,
Rossini, Donizetti mûveibõl.
Bármit énekeljenek is, az összetartozás kellemes légköre, az
együtt éneklés öröme sugárzik
a csapatból.
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– A latin mellett szívesen
éneklünk élõ idegen nyelveken,
például németül, angolul. A
nyelvi korrepetálást a kóruson
belül meg tudjuk oldani.
– Külföldön is szerepeltek
már?
– Igen. Ausztriában: Mariazellben, Badenben és Bécsújhelyen voltunk.
A zalaszentgróti kamarakórusnak elévülhetetlen érdeme,
hogy a város kulturális életében
betöltött aktív szerepe mellett a
90-es évek elején életre hívta
Zala megye, majd más megyék
részvételével a „Kisvárosok Kórustalálkozóját”. Letenye, Lenti,
Pápa, Szentgotthárd, Celldömölk, Komló kórusaival találkoznak csaknem évi rendszerességgel, hogy megismerkedjenek egymással, dalaikkal, ötleteket, kottát cseréljenek. A
találkozók emlékplakettjei az átvarázsolt iskolaépületben, a házi hangversenyterem falait díszítik. A Megyei Közgyûlés díját
hangsúlyos helyen, a terem bejáratánál tekinthetjük meg.
– Hol lesz a legközelebbi
fellépés?
– Zalabérben pávakörök találkoznak novemberben, ahova
mi is meghívást kaptunk. Mi
nem népdalköri kategóriába tartozunk, ezért – stílusosan – népdalfeldolgozásokkal készülünk.
A többszólamú átiratok –
például népdalokból – gyakran
a karvezetõ keze alól kerülnek
ki. Csak gratulálhatunk a kórusnak és vezetõjének. Lovász karnagy már 22 éve áldozza idejét
és energiáját a felkészülésekre,
próbákra és fellépésekre – a zenei szakember professzionális
igényességével és az amatõrökre jellemzõ önzetlen lelkesedéssel.
(bé)

Sümegcsehi megemlékezés
A Himnusz elhangzása után
Farkas Zsolt, Sümegcsehi polgármestere
köszöntötte
az
1956-os ünnepi megemlékezésen résztvevõket. Beszédében
méltatta az 1956-os hõsöket,
hogy nélkülük nem lehetnénk
szabadok. Az ünnepi köszöntõ
után a Fazekas József Általános
Iskola diákjai színdarabot adtak

elõ az 1956-os eseményekrõl.
A színdarabot Pacsi Krisztián
történelemtanár rendezte (képünkön).
A diákok mûsora után a
település vezetõi elhelyezték az
emlékmûnél az emlékezés virágait, majd a Szózat után a jelenlévõk gyertyát gyújtottak az emlékmûnél.
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Szánjunk elég idõt egészségünk megõrzésére
Beszélgetés Zalacsány háziorvosával
Elõzõ számunkban
beszámoltunk a zalacsányi Kutasi János jubileumáról, aki
1987-ig látta el a településen a háziorvosi teendõket. Utódja,
dr. Varga László gyermekorvosként kezdte pályáját, három
Zalaapátiból
évig
járt át helyettesíteni,
s már 25 éve gyógyítja itt a betegeket.
Zalacsány, valamint a
hozzá tartozó Örvényeshegy mellett Tilaj, Tilajújhegy, Almásháza és Ligetfalva lakosai alkotják
a közel 1300 fõs körzetet. A kisfalvakban
jórészt elöregedett a
népesség, s a régióban a légúti, keringé- 1300 ember tartozik Varga doktorhoz.
si rendszeri, daganatos beteg- mál táplálkozás mellett is javaségek statisztikái az országos- solt heti 2-3 alkalommal 23000 egységnyit szedni. Fonsal megegyezõek.
– Tavasztól õszig az idény- tos a szénhidrátok, fehérjék,
jellegû munkák miatt érezhe- zsírok helyes arányának betartõen csökken a betegek létszá- tása, és a napi 4-500 grammnyi
ma rendelõnkben. A betaka- tartósítószer-mentes nyers vagy
rulás befejezése után fõként a párolt zöldség elfogyasztása.
Gyorsan változó világ vesz
mozgásszervi és az idény jellegû légúti betegségekkel or- bennünket körül. Az emberi
voshoz fordulók száma emel- szervezet alkalmazkodó képeskedik. Az elmúlt évek tapasz- ségét a nagy számú informátalatai alapján a novemberben ció, élmény, behatás igénybe
beadott influenza elleni védõ- veszi, kimeríti. Ezen hatások
oltás jelentõsen csökkenti a kezelését az új generációnak el
légúti szövõdményes esetek kell sajátítani.
– A mi jól felszerelt, korszámát a lakosság körében. Az
oltás után két héttel már ki- szerû rendelõnkben évi 10-12
alakul a védettség. A krónikus ezer orvos-beteg találkozásra
betegeknek javasoljuk a három kerül sor. Szerdán a kisfalvakhónapra történõ gyógyszer- ban vagyunk, a többi napon
Zalacsányban, csütörtökön van
felírást – tanácsolja a doktor.
A klasszikus védõoltás mel- csecsemõ-tanácsadásunk. Töblett fontos a normális táplálko- ben a vérhígító kezelés miatt
zás és a szabadban történõ havonta járnak hozzánk, az
idõtöltés. A táplálék-kiegészítõ eredményeket az önkormányés multivitaminok fogyasztását zat segítségével szállítjuk Hémérsékelni kell, mert túlzott vízre és vissza. Igény esetén a
bevitelük a májfunkciókban vizsgálatoknál laborleletet vekimutatható eltéréseket okoz- szünk, melyet a kiértékelés
hat. Lábadozás fázisában segí- után életmódi tanácsadással
tik a szervezetet, de nem kell egészítünk ki. Szûrõvizsgálaõket folyamatosan szedni. A tokra ekkora betegszámnál
kisbabáknak fél éves kor alatt a egyelõre nincs kapacitásunk,
K és D vitaminon kívül nem de remélhetõleg ez a jövõben
szabad más vitamint adni, változhat – egészíti ki Varga
mert fejlõdõ szervezetük még László.
Fontos, hogy akinek bizonincs felkészülve rá. Minden
korosztálynak fontos a kellõ nyosan orvoshoz kell mennie,
mennyiségû D vitamin bevitel. ne percekkel a rendelés vége
Országunkban október 15 és elõtt szánja el magát, hanem
április 15 között a napsütéses idõben jelezze szándékát. A
órák száma és a napsütés erõs- rendelés alatt a sürgõsség, az
sége nem elegendõ D vitamin elõjegyzés és a sorrendiség
nélkül a kívánatos csontoso- elvét nehéz egyszerre teljesídási folyamatokhoz. Ezért nor- teni, s mellette olykor a tele-

fonhálózatot is megviselik a
bejövõ hívások. A rendelõben
dr. Varga László munkáját Vajdáné Erika ápolónõ, Hosszuné Kriszta adminisztrátor és
Kámán Zsuzsanna védõnõ
segíti.
Varga doktor az országos
átlaghoz hasonlóan a kívánatos
beteglészám közel kétszeresét
látja el a mindennapi gyakorlatban. Õsztõl tavaszig a hurutos megbetegedések miatt növekszik fõként az ellátást igénybe vevõk száma. Kikapcsoló-
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dásként a természetet járja,
gyalogosan már teljesítette az
országos kék túra útvonalát
Kõszegtõl Sárospatakig, kerékpárral a Sátoraljaújhely-Szekszárd útvonalat vette célba. A
három unoka mellett szeret a
kertben dolgozni, s büszke
750 bokorból álló levendula
ültetvényére. Egyetemista kora
óta szenvedélye a fotózás, környezetében pedig évrõl évre
megcsodálják kiállított képeit,
és várják a saját felvételeibõl
összeállított Zala-völgyi naptárat. Szereti a környéket, és hisz
abban, hogy a Zala völgyében
levõ „kis magyar Loire” szép
kastélyaival, s az épülõ golfpályával még vonzóbb lesz.
Pataki Balázs

Anekdotázók Kehidakustányban
,,Deák Ferenc életének és
korának egyik jellegzetes velejárói voltak az adomák, anekdoták. A »haza bölcse« különösen nagy szeretettel használta
ezeket, szívesen hallgatta a
híreket, történeteket, jó füle
volt a tanulságokra.”
A Deák-kúria adott otthont Kehidakustány Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület által
szervezett rendezvénysorozat
elsõ mozzanatának. A Deák Ferenc anekdota-mondó verseny
október elsõ napján került
megrendezésre, nagy sikerrel
és kitûnõ eredményekkel. Zalaszentgrót kistérség általános
iskolái felsõ tagozata számára
hirdették meg a szervezõk a
megmérettetést. 12 megadott
anekdota közül kellett választani és azt elõadni. Összesen
25 gyermek érkezett Zalaszentgrótról, Türjérõl, Sümegcsehibõl, Zalabérbõl és a helyi
általános iskolából. A zsûri
(Gergely János, Kalauz Júlia,

Köllõ Györgyné) jobbnál jobb
elõadásokat hallott, magasra
téve ezzel a döntés mércéjét. A
verseny kiemelkedõ jutalma az
október 17-én tartott, koszorúzással egybekötött megemlékezésen való szereplés lehetõsége volt. Ezt a következõ tanulók érdemelték ki:
Németh Fanni - Zalaszentgrót, Adorján Szabolcs - Türje,
Söjtöri Sára - Sümegcsehi, Pap
Rebeka - Kehidakustány, Karancz Eszter - Zalaszentgrót.
A zsûri a produkciók színvonalát és eredetiségét tekintve további négy helyet ajánlott
fel az ünnepi mûsorban:
Gelencsér Gábriel - Zalaszentgrót, Kator Dávid - Kehidakustány, Szép Leila - Zalabér, Pap Eliza - Kehidakustány.
A köszöntõ szavakon kívül
a versenyt megtisztelte jelenlétével Kehidakustány polgármestere, Lázár István, aki részt
vett a díjátadáson is.
H.K.

Németh Fanni remek elõadásában a „Nagyság átka” címû
anekdota.
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Agrár Foci Kupa Mihály-napi vásár

Záró csoportkép.
A helyi futballpálya adott
otthont az elsõ Agrár Kupa
kispályás labdarúgó-tornának.
A rendezvényen négy együttes
mérte össze tudását. A torna
ötletgazdája és fõ támogatója
Bóbics László, a NAK Zala
Megye szántóföldi osztályvezetõje, valamint Lázár István,
Kehidakustány polgármestere
volt. A NAK Zala Megyei kirendeltségének vezetése szakmai
támogatásával segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását.
A marketing feladatokat a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület TDM munkacsoportja
végezte.
A torna megnyitóján Lázár
István, majd Süle Katalin, a
Nemzeti Agárgazdasági Kamara Zala megyei kirendeltségének elnöke köszöntötte a csapatokat és a vendégeket. Ezt
követõen Vigh László országgyûlési képviselõ nyitotta meg
a rendezvényt. Kiemelte, hogy
az agrárium és a sport nagyszerûen megfér egymás mellett, s örömét fejezte ki, hogy
agrárkupát is rendeznek Zalában.
A tornán a NAK zalai válogatottja (Kaiser Márk, Bali

Ferenc, Kovács Márk, Takács
Ferenc, Keresztes Szilárd, Kotnyek Mátyás, Csordás Máté,
dr. Pintér László, Kondákor
Szabolcs, Pethõ János) alkotta
gárda mind a három mérkõzését megnyerve, 14-0-ás különbséggel lett elsõ. A következõ helyeket gólkülönbség
döntötte el. Az ezüstérmet a
NAK Budapest, a bronzot
pedig Kehidakustány együttese szerezte meg a pakodiak
elõtt.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ a tornát látva
elismerõen fogalmazott, mondván jó lenne hagyományt teremteni belõle.
Az eredményhirdetésnél a
díjakat Süle Katalin, Pintér
László országgyûlési képviselõ
és Obreczán Ferenc országgyûlési képviselõ, a MAGOSZ
fõtitkára adta át.
A torna zárása után kötetlen beszélgetés és zalavölgyi
vegyespörkölt várta a jelenlevõket, akik véleménye alapján
a következõ évben régiós, dunántúli, nyílt tornaként kerülhet sor az Agrár Kupa kispályás futballtornára.
H.K.

Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület novemberben ismét megrendezi Zalaegerszegen a munkavédelmi Ki mit tud?-ot.
A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középiskolások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából valósul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.
A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a programról készített kiadványt.

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

A kehidakustányi Deák
Ferenc Napköziotthonos Óvoda hagyományos Mihály-napi
vásárát az idei évben összekötötte az intézmény 35. születésnapjának megünneplésével.
Jelenlegi helyén az 1978-79-es
tanévtõl indult az óvoda mûködése két gyermekcsoporttal:
Farkas Edit és Tóth Katalin a 36 fõs kiscsoportban,
Soós Ferencné és Góczán Katalin a 30 fõs nagycsoportban
dolgoztak.
Schulcz Béláné intézményvezetõ meghívót küldött az
óvoda többi régi dolgozójának: Tér Imrénének, Tér Ferencnének, Tavasz Lászlónénak, Szládovics Bélánénak
(Farkas Elza), Tollár Kálmánnénak (Szûcs Anna).
Üdvözlõ beszédében köszönetet mondott Lázár Istvánnak, Kehidakustány polgármesterének, amiért mindig
szívügyének tekintette az óvoda sorsát, fennmaradásáért,
fenntartásáért sokat áldozott.

A meghívott vendégek között szerepeltek azok a szülõk,
akik 35 évvel ezelõtt voltak
óvodások, és jelenleg gyermekük jár az intézményben: Markó Béla, Szakál Lajos, Zanati
Szilvia.
Schulcz Béláné és Lázár
István egy-egy Gellért Erzsébet
keramikus által készített plakettet adott át azoknak, akik
az óvoda eddigi életében
részt vettek. Születésnap lévén
nem maradhatott el a torta
sem, melyet a polgármester vágott fel.
A jelenlévõ szülõk és vendégek ezután igazi vásári forgatagban érezhették magukat,
hiszen a gyermekek, nevelõik
és a szülõk által készített
szebbnél szebb tárgyak közül
válogathattak pár tallérért. Az
óvoda néphagyományõrzõ pedagógiai programjának megfelelve hagyományos étkekre,
prószára és pogácsára invitáltak mindenkit.
H.K.

Schulcz Béláné óvodavezetõ mellett Lázár István polgármester
felvágja a tortát.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
2013. november 1-tõl a

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

www.zalatajkiado.hu

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

