
k ö z é l e t i h a v i l a p IV. évfolyam 2014. január

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
Az elmúlt években, még a

fenntartása alatt sorra meg-
újultak a megye idõsellátó ott-
honai. A

bentlakásos
otthonok már jó néhány éve
megszépült környezetben, a
kor és az EU elvárásainak meg-
felelõen, kényelmes és kor-
szerû intézményekként állnak
az idõs emberek rendelke-
zésére. Két adósság azonban
még maradt az ellátásra szo-
ruló idõsek felé: a

és a otthonok
felújítása. ,
a Zala Megyei Közgyûlés el-
nökével, országgyûlési képvi-
selõvel beszélgettünk.

– Az említett két szociális
otthon igen rossz állapotban
van már hosszú évek óta.
Ugyan a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó
Szervezet mûködteti õket, ne-
kem is régi szívfájdalmam,
hogy nem sikerült még korsze-
rûbbé, az idõs emberek szá-
mára méltóvá, kényelmessé

Zala Megyei Önkormányzat

zalabaksai, zalako-
mári, sármelléki

zalaszent-
gróti türjei

Manninger Jenõvel

Megújulnak az idõsotthonok
Zalaszentgrót és Türje következik

tenni ezeket az intézményeket
– mondja Manninger Jenõ. –
Az igazsághoz azonban hozzá-
tartozik, hogy 2010 elõtt nem
volt olyan pályázat, ahonnét
anyagi segítséget remélhet-
tünk volna. Most azonban ez a
probléma is meg fog oldódni,
hiszen az intézmények a TIOP
(Társadalmi Integrációs Opera-
tív Program) támogatásával ha-
marosan át fognak alakulni.

– A Zalai idõsellátás fejlesz-
tése Zalaszentgróton projekt
159.135.680 forintot nyert, míg
ugyanez Türjén 145.403.700
forintból valósulhat meg. A két
pályázat célja, hogy a türjei
mûemlék épület, valamint a
szentgróti 1950-es években
emelt épület átalakítása, felújí-
tása megvalósulhasson. A hely-
zet nem egyszerû, hiszen a
türjei otthonnál érintett az
épület tulajdonosa, a Csornai
Premontrei Kanonokrend,
amellyel 2004-tõl ötven évre

– Mennyi pénz áll a ren-
delkezésre a két épület átala-
kításához? szóló bérleti szerzõdése van a

fenntartó Kolpingnak. A tulaj-
donos azonban hozzájárult a
fejlesztéshez. A felújítás célja,
hogy magasabb színvonalú
szolgáltatást tudjon nyújtani a
türjei otthon és ezáltal a lakók
életminõsége is javulhasson.
Nagyon rossz infrastrukturális
adottságok jellemzik az épüle-
tet, hiányosságok, melyek kö-
vetkeztében a jogszabályoknak
való megfelelés is komoly gon-
dot okoz. Az otthon túlzsúfolt,
a 75 gondozott számára nem
kényelmes az intézmény. A két
intézményt érintõ beruházás
párhuzamosan fog indulni, és
mivel a zalaszentgróti otthon
jelentõsen bõvülni is fog, így
15 fõt Türjérõl át lehet költöz-
tetni majd oda. Így mindkét
otthon, kényelmesen, korszerû
és megszépült állapotban áll
majd az idõsek rendelkezésére.

– A zalaszentgróti otthon-
nál mit fog érinteni a beru-
házás?

– A szentgróti otthon épü-
lete bizony teljesen elavult,
elöregedett, ebben a formában
nem felel meg az idõsellátás
elvárásainak. Mind a burkolata,
a nyílászárói, erõsen felújításra
szorulnak. De sürgõs felújítást
igényel az épületgépészeti és
elektromos alapfelszereltsége
is. Ugyanakkor a ház környe-
zete, kertje, az otthon funkció-
jához rendezetlen és kihaszná-
latlan. Az épület teljes felújítá-
sa és 500 m -es bõvítése való-
sul meg a pályázati forrásból.
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Közel 160 millió forintból valósul meg a zalaszentgróti otthon
felújítása.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Kehidakustányban
460 négyszögöl terület

mûvelésre kiadó.
Tel: 88/438-296
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Rajz: Farkas László

Hétköznapi hatás

– Jocókám, ezt még most az egyszer írd a többihez!
Komolyan, ha jön a harmadik rezsicsökkentés, rendezem az
összes restanciám.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

A hagyományoknak megfe-
lelõen január 7-én a Hevesi
Sándor Színházban tartott új-
évi fogadást a

.
, a közgyû-

lés elnöke beszéde elején ki-
emelte:

– Lezárult az önkormányza-
tok és az önkormányzatokkal
kapcsolatban volt intézmé-
nyek rendszerének átalakítása.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy
a megyében jól alakult, kö-

Zala Megyei Ön-
kormányzat

Manninger Jenõ

Zala megye lehetõségei

szönet a folyamatban résztve-
võk együttmûködésének. Nyil-
ván voltak nehézségek, egy-két
megoldandó kérdés még ma-
radhatott, de közös érdekünk,
hogy a megyei intézmények jól
és hatékonyan mûködjenek,
ezt segítik a kormányzati in-
tézkedések is, a törvényalko-
tás, melynek eredményekép-
pen nem csak nagyobb mûkö-
dési fennakadások nem voltak,
hanem már a kormányzati
szektorban elsõsorban az okta-

tás, de az egészségügy és a
szociális területen is emel-
kedtek a bérek. Ma már az ön-
kormányzati rendszer sincs
válságban, elsõsorban azért,
mert a kormányzat átvállalta az
adósságok terheit. Kétségte-
len, hogy az új finanszírozás –
különösen a kisebb települé-
seknél – okoz nehézségeket,
így a jövõben a finanszírozást
itt pontosítani kell. Sikerként
beszélhetünk az önkormányza-
tok fejlesztéseirõl, az uniós
pénzek felhasználásáról, habár
különösen a kisebb települé-
sekre kevesebb jutott, így az új
ciklusban ezen javítani kell.

A közgyûlés elnöke elisme-
rõen szólt a zalai emberek
munkájáról:

– Komoly sikereket érnek
el az oktatás, a mûvészet terü-
letén és köztudomású, hogy
kiváló középiskoláink vannak.
Köszönet mindazoknak, akik a
tavalyi évben is öregbítették
hírnevünket.

Beszéde végén a tenniva-
lókat említette az elnök:

– A megyei önkormányzat-
nak a jövõben komoly fejlesz-
tési feladatai lesznek, átalakí-
tásuk után ide tartozhat a
Széchenyi Programiroda, ja-
nuár 1-tõl már résztulajdonos

az RFÜ-ben és nagyobb szere-
pet vállalhat a vidékfejlesztési
programokban is. Az elmúlt
évben elfogadtuk a Megyei
Fejlesztési Koncepciót, most
már a gazdasági részprogramo-
kat, és foglalkozunk a projekt
elõkészítésekkel is. Összessé-
gében azt mondhatjuk tehát,
hogy sokkal felkészültebbek
leszünk az uniós pénzek foga-
dására. A stratégiai célok vál-
tozatlanok, a megyei jogú vá-
rosok ipari tengelyeinek, s az
egészség- és gyógyturizmus
fejlesztése. Komoly elõrelépés-
re van szükség a kisebb tele-
püléseknél, ahol ma a mezõ-
gazdaság, a megújuló energia,
a helyi termelõk támogatása, a
falusi turizmus és a helyi vál-
lalkozók számára nem csak
uniós támogatás, hanem köny-
nyebb banki hitelezés biztosí-
tása együttesen eredményez-
het elõrelépést.

Manninger Jenõ beszédét
követõen kor-
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntõt.

A fogadáson a Hevesi Sán-
dor Színház mûvészei adtak
mûsort a meghívott polgár-
mestereknek, az állami és ön-
kormányzati hivatalok veze-
tõinek.

Rigó Csaba

Manninger Jenõ elismerõen szólt a zalai emberek munkájáról.
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2014-re kétfajta közmunka-
programot hirdettek: az egyik a
helyi sajátosságokra, újdonsá-
gokra támaszkodik, a másik pe-
dig egy ráépülõ program, mely
korábbi, 2-3 éves tevékenységre
alapoz. A korábbi évek program-
jainak köszönhetõen

térségében az utóbbi le-
hetõség nyílt meg.

– Létrehoztunk egy, építõ-
ipari szakmával rendelkezõ, kõ-
mûvesekbõl, festõkbõl, segéd-
munkásokból, villanyszerelõk-
bõl és asztalosokból álló brigá-
dot. Az elsõ két évben középü-
letek felújítását végezték. Egy
másik programban a felszíni víz-
elvezetõ árkok felújítását céloz-
tuk meg, ehhez már rendelke-
zésre áll a Leader-pályázatban a
közfoglalkoztatáshoz vásárolt
nagyértékû ásó-markológép. Az
idei programot kiegészítettük a
Leader-programban ismét nyer-
tes eszközfejlesztési pályázattal.
A támogatásból egy betonke-
verõt és egy betonelemek gyár-
tásához szükséges rázóasztalt
szereztünk be, melyet Zalabér-
ben telepítettünk le – fejtette ki

, a térség
25 önkormányzatát összefogó

. ügyve-
zetõje.

Zalaszent-
grót

Martincsevics István

Foglalkoztató ZalA-KAR Non-
profit Közhasznú Kft

A zalabéri betonbrigád
A térség településeinek termelnének

Az építõbrigádba idén 27 fõ
nyert felvételt, köztük az ásógép-
pel dolgozók és a betonelem-
gyártók is. A betonelemek pró-
bagyártását hat fõvel január 23.-
án kezdték el, a márciusban in-
duló közmunkaprogramra sze-
retnék kikísérletezni a különbö-
zõ elemek gyártását. A kalocsai
technológiát a Nyugat-Dunán-
túlon elõször Zalába telepítet-
ték, a zalabéri telephelyen elké-
szült burkolóelemek a brigád
által a térségi önkormányzatok
parkjaiba kerülhetnek és a köz-
tereiket is díszíthetik velük.

– Az egész folyamat 2009-
ben kezdõdött, akkor a ZalA-
KAR Társulás egy térségi köz-
foglalkoztatási tervet készített.
Ebben a foglalkoztatás, képzés,
segítségnyújtás és fejlesztés sze-
repelt fõ célként. A foglalkoz-
tatás keretein belül szerepelt a
nem képzett munkaerõ helyben
történõ foglalkoztatása, ami a
helyi mezõgazdasági projektben
meg is valósul. „Munkaközve-
títésként” lett megfogalmazva az
a lehetõség, amikor a speciális
tudással rendelkezõ munkaerõt
megfelelõ mennyiségû helyi
munka híján a térségi munká-
ban foglalkoztatjuk. Mindenki-
nek közös érdeke a szakemberek
közvetítése, amiben a térség

északi települései jeleskednek. A
térségi infrastruktúrát fejlesztõ
programokba beleillik a beton-
brigád program, és a hozzá kap-
csolódó beszerzések. Örömmel
adtunk helyet a programnak –
tette hozzá za-
labéri polgármester.

Közfoglalkoztatásban egy év-
ben 11 hónapot lehet dolgozni,
a törvény arra próbálja ösztö-
nözni az embereket, hogy ezek
után próbáljanak meg elhelyez-
kedni. Létrejöhetne egyfajta tran-
zitfoglalkoztatás is, azonban a
térségi építõiparnak egyelõre
nincs akkora felvevõereje, hogy
folyamatosan foglalkoztassa a
munkanélkülieket. Az elsõdle-

Zsuppán József

ges munkaerõpiacon viszont jó
referenciaként mutathat egy tér-
ségi, a szakmába vágó program-
ban való aktív részvétel.

– Tavaly harminc fõt foglal-
koztattunk, akiknek több mint
fele szakmunkás volt, közülük
hatan, festõk és asztalosok el
tudtak helyezkedni. Az itteni
önkormányzatoknak arra nincs
forrásuk, hogy piaci áron tér-
kõelemekhez jussanak, és azt
vállalkozóval lerakathassák. A
programunk során kikísérlete-
zünk egy önköltségi árat, mely a
térség települései számára is
kedvezõ – emelte ki Martincse-
vics István.

- pb -

Cseh Németh János és Légler Imre készítik elõ a betonformákat.

Veiger Csaba
Bíró Zsófia Vá-
rosi Fúvószenekar

Zala-
szentgróton

Baracskai József

gitárjátékával,
szavalatával és a

elõadásával
kezdõdött január 10-én

az újévi fogadás,
majd polgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket. A költségvetéssel kapcso-
latban elhangzott, hogy az EU-
tól 2007 óta az idén 30 éves
város is kapott forrásokat, mely
fejlesztési szakaszban ezidáig sok
sikert elértek, s már elkezdték a
felkészülést a 2014-2020-as idõ-
szakra.

Újévi köszöntõ a jubiláló Zalaszentgróton

– Változások voltak a köz-
igazgatás terén is, Zalaszentgrót
járási székhely lett, a maga gond-
jaival, problémáival együtt. Álla-
mosították az iskolákat, változá-
sok történtek a számvitelben,
adórendszerben. Mindezek sok-
szor nagy terheket róttak mind-
nyájunkra, s pozitívabbak lehet-
nének a változások, ha lehetõség
lenne folyamatos visszacsatolás-
ra. A város tette a dolgát, a rá ne-
hezedõ sok munkát a személyi
változások ellenére sikerült jól
elvégezni. Jogi, szakmai vonalon

erõsödött a település, az intéz-
ményekben, egészségügyben is
történtek változások. A zala-
szentgróti (sokan a kilencvenes
évek elõtt telepedtek le a város-
ban) cégek megõrizték piaci
értéküket, az iparûzési adó mér-
téke így kismértékben emelke-
dett, mely a városi költségvetés
jelentõs részét adja – számolt be
a polgármester.

A város gazdaságának fejlesz-
tését, foglalkoztatottsági helyze-
tének javítását nyertes Leader-
pályázatból kívánják megvalósí-
tani, az elõrelépés érdekében
elõadássorozatot indítanak. Ba-
racskai József a gazdaság mellett
a városi lét másik fontos alappil-
léreként említette meg a civil
szervezeteket, amelyek a támo-
gatást értékteremtéssel hálálják
meg. Bajnok lett a focicsapat, jól
szerepeltek a tekések, a kézilab-
dások, karatésok és a helyi
sportágak hazai és nemzetközi
sikereket értek el. A polgármes-
ter beszédében visszatért a fog-
lalkoztatásra, melynél külön ki-
emelte a munkaügyi központtal
való sikeres együttmûködést és a
közmunka megbecsülésére hívta
fel a figyelmet:

– Kevésbé szerencsések a köz-
munka programban dolgozók,
akiknek az elsõdleges munkaerõ
piacon lenne a helyük. Érték-
teremtõ munkájuknak köszön-
hetõen a városban az elmúlt
években nem volt ilyen tiszta-

ság, mint most. A gazdasági vál-
ságból való kilábaláshoz szemlé-
letváltás is szükséges, azt szeret-
nénk, hogy Zalaszentgrót ennek
az újjászületésnek az egyik nyer-
tese legyen. Bármilyen kormány
is legyen hatalmon, rajtunk kívül
senki más nem fogja megoldani
a problémánkat, ezért kell össze-
fognunk, nézzük meg mit tu-
dunk tenni azért, hogy jobbra
forduljon a sorsunk. A zalaszent-
grótiak életminõségének fenn-
tarthatóságáért és hosszú távú
javításáért dolgozunk – emelte
ki Baracskai József.

A jövõ lehetõségeivel kap-
csolatban megemlítette, hogy a
megyei közgyûléssel közösen
készített helyi fejlesztési tervben
szerepel barnamezõs ipari terü-
letek, turisztika, energiatakaré-
kosság fejlesztése, intézmények
és játszóterek megújítása. A vá-
ros történelemben akkor volt
erõs, amikor központi szerepet
töltött be, ezt a térségközponti
funkciót támogatnák a jövõben
is. A városban január elsejétõl

vezetésével Gazda-
sági Ellátó Szervezet (GESZ)
mûködik, melynek az intézmé-
nyek összefogása, hatékonyabb
irányítása lesz a feladata. A vá-
rossá válás évfordulója alkal-
mából jubileumi év indult, mely-
nek keretében áprilisban nagy-
rendezvényen ünneplik meg a
város alapításában résztvevõket.

Takács Tibor

Pataki Balázs

Baracskai József polgármester a harmincéves emberhez hason-
lította a jubiláló várost.
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A világörökségi listára törté-
nõ felvételét szorgalmazza a

A téma ugyan nem új, hiszen
több mint egy évtizede felmerült már, de
sajnos eddig csupán a szavak szintjén.

A jelenlegi városvezetés azonban en-
nél jóval komolyabban gondol e kérdésre,
a minõsítés eléréséhez elsõ lépésként
neves szakértõk bevonásával elõkészítõ
munkákba fogott. A cél: bebizonyítani,
hogy a Hévízi-tó egyedülálló a világon.

– Tavaly érkezett megkeresés az önkor-
mányzathoz az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumától azzal a jelzéssel, hogy felül-
vizsgálják: kik azok, akik a világörökségi
várományosi listára fel szeretnének kerül-
ni, illetve fent szeretnének maradni. Hé-
víznek korábban már volt ilyen jellegû
elõterjesztése, akkor más helyszínekhez
kapcsolódóan kívánt a várományosi listára
felkerülni. Most azonban a testület azt a
döntést hozta, hogy Hévíz önállóan indul
a megmérettetésen. Ennek érdekében
hoztuk létre a világörökségi munkacso-
portot, melynek elnöki tisztét magam
látom el – tudtuk meg pol-
gármestertõl. – A munkacsoport tagja dr.
Tardy János is, aki hazai és nemzetközi
szinten is az Unesco világörökségi cso-
portjának egyik nagy szakértõje.

A polgármester elmondta: hosszas
mérlegelés után arra jutottak, hogy a hé-
vízi gyógy-tó eredménnyel pályázhat a
címre, ám ehhez olyan tudományos anyag
szükséges, amiben bebizonyítják, hogy
nincs párja a világon. Ebbõl a tanulmány-
ból ki kell derüljön, milyen a víz össze-
tétele, biológiája, hatása, milyen a tó
környezete.

A kutatás és az anyag összeállítása
több hónapot, sõt akár éveket is igénybe
vehet, s profi szakemberekre van hozzá
szükség. A képviselõ-testület azonban
eltökélt a folyamat újraindításában. Hévíz-
nek, mint önálló turisztikai desztináció-
nak, hangsúlyozza Papp Gábor, egyéb-

Hévízi-tó
hévízi önkor-

mányzat.

Papp Gábor

Világörökséggé válhat a Hévízi-tó
ként is fontos, hogy legyen egy ilyen ta-
nulmánya.

– Hazánkból eddig nyolc nemzetkö-
zileg is kiemelten fontosnak tartott érték
került fel a világörökségi listára – mondta

, a térség fideszes ország-
gyûlési képviselõje. – Számomra nem kér-
dés, hogy a Hévízi-tónak is gyarapítania
kell ezt a hazai listát. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a cím elnyerése hatalmas fele-
lõsség, amivel komoly feladatok járnak,
hisz' már önmagában annak megtartása
sem könnyû. Ezt azonban a gyógytó érde-
kében fel kell vállalni. És ez elsõsorban
nem pénzkérdés, hanem komoly munka:
eljutni a világörökségi címig jó pár éves
folyamat. Hozzátette: a maga lehetõségei-
hez mérten maximálisan támogatja Hé-
vízt e cél elérése érdekében, ugyanakkor
kezdeményezte a

világörökségi listára történõ fel-
vételét is.

Manninger Jenõ

keszthelyi Festetics-
kastély

Páratlan a maga nemében. Hévíz jó eséllyel pályázhat a címre.
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Az év végén több alkalom-
mal is ünnepségre gyûlt össze
a község lakossága . Elõ-
ször a karácsonyi ünnepség al-
kalmából telt meg a mûvelõdé-
si ház, hangulatos mûsorral lép-
tek színpadra a helyi óvodá-
sok, általános iskolások, az Er-
kel Ferenc zeneiskola tanárai
és diákjai, valamint a Hétszín-
virág Kórus. Hagyományterem-
tõ szándékkal tartottak polgár-
rá avatást, melynek során Tür-
jei Polgárrá avatták a 2013-ban
született gyerekeket. A 12 ap-
róság szülei az önkormányzat-
tól egy-egy emléklapot, virá-
got, 10 ezer forint támogatást
és polgármester-
tõl plüssmackót vettek át. A
rendezvényt ünnepi vásár zár-
ta, melyen a Baba-Mama Klub,
az Óvoda Szülõi Munkaközös-
sége és helyi fazekasok kínál-
ták termékeiket.

Szilveszter napján a

és a
közös rendezvényeként, a

hálaadási misét követõen az ál-
talános iskolában Nagy Ferenc
polgármester és
egy pohár pezsgõ mellett kö-
szöntötte a lakosságot, és fejez-

Türjén

Nagy Ferenc

Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Plé-
bánia Türjei Önkormány-
zat

Dávid atya

Ünnepi évzárás, tervekkel teli évkezdés Türjén
ték ki jókívánságaikat a megje-
lenteknek. A jelenlévõk mind-
egyike kezébe vehette a 2014-
es Türjei Kalendáriumot is. Az
ünnepies évzárást, lendületes,
tervekkel teli évkezdést köve-
tett, így több, már régóta szük-
séges fejlesztést, javítást sike-
rült véghezvinni.

A közelmúlt fejlesztései kö-
zött valósult meg 1,6 millió fo-
rintból a 350 fõre fõzõ kony-
hán az elöregedett fõzõüst le-
cserélése, a közmunkaprog-
ram támogatásának átcsopor-
tosításával egy hóekével felsze-
relt traktort sikerült vásárolni.
A jó idõt kihasználva megol-
dották a régóta problémaként
jelentkezõ óvodai vízelveze-
tést, s tavasszal fontos feladat
lesz az épülethez vezetõ járda
felújítása, az iskolával közös ke-
rítés felújítása és az óvodai ud-
var két részletben történõ fü-
vesítése. Megegyezés született
a Zalaszentgróti Rendõrkapi-
tánysággal a körzeti megbí-
zotti iroda melletti szolgálati
lakás felújításáról, melyet feb-
ruárra a közmunkások bevo-
násával csinosítanak ki. Ennek
eredményeképp már mindhá-
rom Türjén szolgálatot tel-

jesítõ rendõrnek a településen
lesz az otthona. A Start köz-
munkaprogram keretében ér-
tékteremtõ fejlesztésekre lehet
pályázni, ennek keretében a
szabadtéri rendezvények lebo-
nyolításához szeretnének egy
színpadot építeni, melyhez paj-
taszerû fedett nézõtér tartoz-
na. Szintén tervben van a
sportpálya mellett parkoló ki-
alakítása és a kerítés felújítása.
A temetõnél térkõvel kívánják
befedni a ravatalozó elõtti te-
rületet és lecserélnék az északi
kerítést. Továbbra is téma a fõ-
zõkonyha és a mûvelõdési ház
felújítása, utóbbit valószínûleg

csak több lépcsõben lehet
megpályázni. A mezõgazdasági
közmunka keretében jelenleg
is áll a salátával teleültetett
fóliasátor, fejlõdnek a telepü-
lés szépítéséhez szükséges vi-
rágpalánták, idén elkészül a
kinti öntözõrendszer, s a fõzõ-
konyhához szeretnének minél
több zöldséget helyben meg-
termelni.

Programokban a következõ
idõszak is bõvelkedik majd:
február közepén óvodai far-
sangot, 22-én alapítványi bált,
március elsején borversenyt
rendeznek.

Pataki Balázs

Tavaly 12 kisgyermek vált türjei polgárrá.

A
készülõdve tartottak táncházat
és kézmûves délutánt január
11-én . Az érdeklõ-
dõk novemberben már több
dalt és táncot megismertek,
melyekhez most újakat is ta-
nultak. A múlt alkalomhoz

Magyar Kultúra Napjára

Tekenyén

képest kétszeresére duzzadó
érdeklõdõ seregnek elõször

tanárnõ tar-
tott elõadást a magyar kultúra
nap-jához kapcsolódóan, majd
a kíséretével a
daloké, táncoké lett a fõ-
szerep. A közös táncban a

Dézsenyi Melinda

Zala Zenekar

Csillagfürt Néptáncegyüttes

Laposa Julianna

tagjai is részt vettek, akik a ka-
lotaszegi táncokból adtak íze-
lítõt.

– Néptáncban szeretnénk
kezdõ és haladó csoportokat
kialakítani, hogy mindenki fo-
kozatosan fejlõdhessen. Szeret-
nénk a dalrepertoárt mindig
bõvíteni, s reméljük, hogy eze-
ket a dalokat a gyerekek az is-
kolában, Szentgróton is kibõ-
vítve tanulják majd. Ez már egy
felkészülés a területi népdal-
versenyre, melyet itt rende-
zünk meg november végén,
vagy december elején. Remél-
jük, hogy késõbb a gyerekek is
kórust alkothatnak, ezért is
hívtuk meg barátainkat a több
országos díjjal elismert alsópá-
hoki Bodzavirág Népdalkört,
akik jó például szolgálhatnak –
árulta el , a
rendezvénysorozat ötletgazdá-
ja, aki folyamatosan jegyzi a
szépkorúak által elmesélt szo-
kásokat, énekeket.

Az érdeklõdõk ez alkalom-
mal segítségé-
vel megismerkedtek a nemeze-
léssel, ahol a különbözõ színe-
zett gyapjúdarabokat dolgoz-
ták össze tû, illetve szappanos
víz segítségével. A nemezelés-
sel létrehozott textíliák alap-
anyaga a gyapjú. A gyapjú
elemi szál szerkezete, a pikke-
lyes külsõ felület teszi alkal-
massá ezt az alapanyagot a ne-
mezelésre. Az állati szõrök kö-
zül gyapjú szerkezete teszi le-
hetõvé, hogy az elemi szálhal-
maz összefüggõ lappá alakul-
jon, s a szálak a nemezelés so-
rán olyan szorosan összeakadnak,
hogy többé nem lehet szétválasz-
tani õket. A népszerû foglalko-
zás alatt számos karkötõ, hajdísz,
labda készült. A gyerekek

néni segítségével már
farsangi maszkokat is készítet-
tek, melyeket akár a következõ,
február elsejei farsangi össze-
jövetelen is viselhettek.

Steier Györgyi

Hi-
deg Ilike

- pb -

A kultúra napjára hangoltak Tekenyén
A gyerekek késõbb kórust alkothatnak

A gyerekek körében nagyon népszerû volt a nemezelés.
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Színvonalas, vidám karácso-
nyi ünnepségben lehetett ré-
szük mindazoknak, akik 2013.
december 22-én ellátogattak a

.
Az ünnepséget

polgármester
köszöntõ beszéde nyitotta,
amelyet követõen Tánczos Ka-

zalaszentlászlói faluházba
Feketéné

Tarpál Ibolya

Bensõséges ünnepség Zalaszentlászlón
talin elszavalta Az én Miatyán-
kom címû versét.

Következett ,
aki Túrmezei Erzsébet Kará-
csonyi kívánság címû versét
mondta el.

Ezután a Kerekerdõ Óvoda
angyalkának öltözött gyerme-
kei, óvónõik és dajkájuk segít-

Zsankó Máté

ségével elõadott táncos, zenés
mûsora vezette be a

által rendezett betlehe-
mes játékot, melyet a

zenés aláfestése
tett még meghittebbé.

A
az elõadásokat követõen

Bakos
Zsuzsa

Mákvi-
rág népdalkör

Zalaszentlászlóért Egye-
sület

zsíros kenyérrel, forralt borral,
teával és szaloncukorral látta
vendégül a megjelenteket.

A szervezõk ezúton is kö-
szönik kicsiknek, nagyoknak,
fiatoknak, idõseknek, hogy
példás összefogással igazi kará-
csonyi hangulatot teremtettek.

Ez jellemzi leginkább a
tagja-

inak véleményét arról, hogy
miért tartják fontosnak a szer-
dánkénti találkozójukat. Mint
legutóbbi összejövetelükön fo-
galmaztak: ha netán valami mi-
att kimarad számukra egy-egy
klubdélután, akkor már alig vár-

za-
lacsányi nyugdíjas klub

Családias hangulat és a közös alkotás öröme

ják az alkalmat, hogy találkoz-
hassanak és õszintén érdekli
õket, mit történt a többi taggal.

A zalacsányi klub 3 évvel
ezelõtt alakult.

klubvezetõ szerint, ha keve-
sen is vannak, nagyon aktívan
töltik közösen a készülõdést a
különféle programokra, fellépé-

Németh Lajos-
né

sekre és igyekeznek kivenni ré-
szüket a település kulturális ren-
dezvényeinek létrehozásából is.

Tavaly saját nótakörükkel
bemutatkoztak a falunapon is.
Repertoárjukon többnyire nép-
dalok szerepelnek – veszi át a
szót . Õsszel
szüreti felvonuláson vettek
részt, majd az idõsek napján
léptek fel novemberben és az
évet a betlehemezéssel zárták
a zalacsányi klub tagjai.

Ott jártunkkor éppen az is-
kolai alapítványi bálra készül-
tek, ahol szintén énekkel lép-
nek fel, valamint farsangi dí-
szeket is készítenek – avatott
be a részletekbe

Kirándulni szeretnének rend-
szeresen, de nagyon nehezen
tudják összehozni, mert gyak-
ran megesik, hogy valamelyik
tagnak nem jó egyetlen felkí-
nált idõpont sem. Hazánk na-
gyobb városait szeretnék sorra
meglátogatni közösen. Tavaly
voltak , az
idei évben azt tervezik, hogy

utaznak el.

Borbély Ferencné

Benczik
Gézáné.

Székesfehérváron

Pécsre

Az idei évre az egyik leg-
nagyobb tervük, hogy a helyi
hagyományok õrzésének nép-
szerûsítésében érjenek el sike-
reket. Ehhez õk magukat ke-
vésnek tartják, ezért folyama-
tosan keresik ez ügyben a part-
nereiket Zalacsányban.

A helyi önkormányzat egy
barátságos klubhelyiség ingye-
nes használatával támogatja a
klub mûködését. A tagok ko-
rábban szedtek tagdíjat, de az
utóbbi egy évben ezt meg-
szüntették. Amolyan becsület-
kassza alapon járulnak hozzá a
közös kirándulásaik, progra-
mokon való részvételük finan-
szírozásához és ez remekül
mûködik – állítják egybehang-
zóan. Azt is szinte közösen –
nagy örömmel és lelkesedéssel
– jelentik be, hogy az ön-
kormányzatnak köszönhetõen
nemrégiben új fellépõruhákat
is kaptak ajándékba. Ezt a kö-
vetkezõ szereplésük – az is-
kolai alapítványi bál – alkalmá-
val a közönség elõtt is be-
mutatják.

Odonics Zsuppán Beáta

A legutóbbi összejövetelükön az iskolai alapítványi bálra ké-
szültek.

Igazi ünnepi hangulatot teremtettek.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

Példás volt az összefogás
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A
köz-

hasznú szervezetként immár 12
éve a budai Várban mûködik, a
Mátyás-templom szomszédságá-
ban. Eddig 5 könyvük jelent meg,
22 témakörben, épített kiállítá-

Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület (MEVE)

Széchenyi kiállítás a Deák Ferenc Kúriában

A Lánchidat is megálmodta…

sok (több mint 120 helyszínen,
belföldön és külföldön), több
mint száz publikáció jelzi mun-
kájukat, s a szervezet tagságá-
nak lelkes elkötelezettségét.

Közhasznú szervezetük lel-
kes, önzetlen tagsága immár

15 éve kutatja, ismerteti, ápolja
távoli nemzeti emlékeinket. Sa-
ját és meghívott neves szakem-
berekkel elõadásokat tartanak
a világ magyar vonatkozású
emlékeirõl. Az országban- és
immár külhonban is utazó –
„Széchenyi-emlékek nyomában
Európában” c. kiállításukat (és
512 oldalas könyvüket) –
tagságuk közös nagy munkáját
ajánlják bemutatásra

és polgárai-
nak, az érdeklõdõknek.

A kiállítás 2010 óta, a nagy-
cenki Széchenyi-kastély dísz-
termében való bemutatása óta,
járja az országot.

után most
Kehidakustányba kerül, hiszen
Széchenyi István és családja
kötõdik a településhez, a neve-
zetes Deák-kúriához. Nem csak
a színes felvételek sokasága

Kehida-
kustány környéke

Zalaegerszeg,
Pölöske, Kisbucsa

mutatja be Széchenyi István
rendkívül izgalmas utazásait,
hazai és külhoni emlékeit, ha-
nem olvasmányos leírásokban
utalnak arra, mit, miért hozott
haza és hogyan alkalmazta „a
legnagyobb magyar” tapaszta-
latait, azt hogyan hasznosította
hazája javára!

A kiállításhoz egy izgalmas,
pergõ elõadás is kapcsolódik a
legérdekesebb európai Széc-
henyi-emlékhelyek felvillantá-
sával egy vetített „utazás” kere-
tében, valamint könyvbemu-
tató (16 ország emlékei 512
oldalon, 750 képpel).

A kiállítás ingyenesen meg-
tekinthetõ február 10-ig a
Deák Ferenc Kúria és Mú-
zeumban (8784 Kehidakus-
tány, Deák F. u. 8. Tel.: 06-
83/334-007).

H.K.

Aláírták a
szervezet fejlesztését cél-

zó pályázatot, melynek kereté-
ben 42 millió forintot nyert az
TDM a szervezet fejlesztésére,
infrastrukturális beruházások-
ra és marketing tevékenységre.

címû,
jelû pá-

kehidakustányi
TDM

„A Kehidakustányi Turisz-
tikai Egyesület tevékenységé-
nek fejlesztése” NYDOP-
2.3.1/A-12-2012-0005

Pályázati támogatást nyert a TDM a turisztikai fejlesztésre

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

lyázatát a Regionális Operatív
Program Irányító Hatóság a 49.
950.000 Ft összköltséggel ma--
ximális 85 %-os intenzitással
42.457.000 Ft összegû támoga-
tásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerzõdés alá-
írására 2014.01.09-én került sor,
amelynek kedvezményezettje a
Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület.

Az aláírást követõen
TDM projektvezetõ

adott tájékoztatást a pályázat-
ról: kültéri információs termi-
nál – touch-info készüléket, út-
baigazító és információs táb-
lák kihelyezését, irodai eszkö-
zöket, rendezvény és oktató
célú helyiségek felújítását, tu-
risztikai offline és online mar-
keting anyagok készítését tar-
talmazza többek között.

Jelentõs hangsúlyt kap a
pályázatban az intenzív online
és offline marketingtevékeny-
ség, mely magában foglalja Ke-
hidakustányt és az itt található
turisztikai attrakciók specifi-
kus bemutatását, fotók készíté-

Lázár
Roland

sét, katalógusok kiadását. Ke-
hidakustány hangsúlyozott meg-
jelenési lehetõséget kap a kü-
lönbözõ nyomtatott médiában
és internetes felületeken.

A térségben folyamatban
lévõ önkormányzati és magán-
befektetések mellett a kehida-
kustányi TDM szervezet kere-
tein belül megvalósuló fejlesz-
tések is hozzájárulnak ahhoz,
hogy az idelátogató vendégek
a legjobb és legtöbb élmény-
ben részesüljenek, és vissza-
térõ vendégek legyenek a
„

Kehidakus-
tányban.

Zala Völgye, a termál- gyógy-
víz otthonában”,

h.k.

Kehidakustány hangsúlyozott megjelenési lehetõséget kap



8 2014. januárSzentgrót és Vidéke

Hét évvel ezelõtt merült fel
óhajként , hogy a tele-
pülést egy dalkör is képviselje
a kultúrális rendezvényeken.
Ekkor a téli hónapokban egy-
fajta toborzóra hívták az ének-
lés iránt érdeklõdõket, akiket
máig is , a zala-
szentgróti zeneiskola tanára
fog össze. A csoport mûfaj-
béli sokszínûségét jelképezve
kapta a
nevet.

Türjén

Székely Júlia

Hétszínvirág Dalkör

Hét éve színpadon a Hétszínvirág Dalkör
A tagoknak az énekkar a második család

– A mai napig is a kezdõ
csapat alkotja a dalkör magját,
akikhez az elmúlt hetekben
csatlakoztak új tagok. A fellé-
pésekre tagjaink zeneiskolás
gyermekei is eljárnak velünk,
akik fúvós hangszeren kísér-
nek bennünket. Legkisebb ta-
gunk két éves, anyukája még a
szülés elõtti órákban is velünk
énekelt, s a baba már mellet-
tünk cseperedik fel. A csoport
nagyon jó közösséget alkot,

sok szeretetet kapunk egymás-
tól, gyakorlatilag a második
családunk a dalkör – összeg-
zett Székely Júlia, a dalkör
vezetõje, aki ének-zene és szol-
fézs tanárként a kehidakus-
tányi iskolában is tanít, kántor-
ként Dabroncon tevékenyke-
dik és a türjei Ringató progra-
mot is vezeti.

A dalköri próbák pénteken-
ként a sporttelep klubhelyisé-
gében zajlanak, a repertoár fõ-
leg zalai népdalokból áll, de
mellette a templomi ünnepe-
ken szívesen énekelnek egy-
házi énekeket is. A csoport
gyakori résztvevõje a környék-
beli kórustalálkozóknak, test-
véri kapcsolatot ápolnak a ve-
lük nagyjából egy idõben ala-
kult

kórusokkal. Külön-
leges produkcióként legutóbb
a zalabéri fellépésükön a zala-
szentlászlói

adtak elõ hangszerrel
kísért moldvai csángó népda-
lokat. A mûfajt a csíksomlyói

dalkörrel való kap-
csolat során szerették meg és
sajátították el. A csoport szíve-
sen jár fesztiválokra, faluna-

zalaszentlászlói, zalabé-
ri, pakodi

Mákvirág Népdal-
körrel

Árvácskák

pokra is, ahová a hatvanas-het-
venes évek slágereit is maguk-
kal viszik.

– A kezdetekkor elsõ verse-
nyünkön Zalaszentgróton elsõ
helyezést értünk el, ahonnét
továbbjutva dicséretet, illetve
bronzminõsítést kaptunk. Pár
év kimaradt, de a férfiszek-
ciónk bõvülésével, megerõsö-
désével újra szeretnénk verse-
nyen indulni, ami legközelebb
jövõre lesz – emelte ki Székely
Júlia.

A dalkört a településrõl
többen támogatják, melyért a
tagok ezúton is hálásak, ugyan-
akkor a pályázatokon való in-
dulás érdekében szóba került
az egyesületté alakulás is. A
csoport következõ fellépése a
helyi óvoda farsangi délután-
ján lesz, majd március elején
Zalaszentlászlón és Türjén a
borversenyen lépnek színpad-
ra. A környékbeli települése-
ken már hagyománya van a
dalkörtalálkozóknak, Türjén
hagyományteremtõ szándék-
kal a tavaszi búzaszenteléshez
kapcsolódóan szeretnének ál-
landó programot tartani.

Pataki Balázs

A dalkör a türjei karácsonyi ünnepségre is jó hangulatú mû-
sorral készült.

Január 5-én a háromkirály-
járással zárult le a fi-
atalok téli hagyományõrzõs
ünnepköre, amikor vízkereszt
alkalmából háromkirályok jár-
ták a falu utcáit, s kívántak bol-
dog újesztendõt a lakosságnak.
„Adjon Isten mind jobbat, ne
csak mindig a rosszat, mitõl
félünk mentsen meg, amit vá-
runk legyen meg!” – szólt a mon-
dóka, mellyel a királyok beko-
pogtak a házakhoz. A két ha-
gyományõrzõ csoport egyiké-
nek tagja volt is:

– Csillagokkal, piros-fehér-
zöld szalagokkal díszített koro-
nánk volt, abban jártuk a falut.
Jókívánságokat mondtunk az
embereknek, akik örültek ne-
künk, s volt, ahol meglepõdve
fogadtak – mesélte mosolyog-
va Panka.

A szerve-
zésében újjáélesztett hagyomá-
nyokra Tekenye õszhalántékú
lakosai még emlékeznek is,

Tekenyén

Tarsoly Panka

Laposa Julianna

Háromkirályjárás vízkeresztkor Tekenyén
Havonta összegyûlnek a szépkorúak

akik a nyári „dologidõt” kivéve
minden hónap második csü-
törtökjét együtt töltik.

– Télen többen magányo-
san töltenék az idõt otthon, er-
re a programra pedig mindig
lelkesen készülnek, sütemé-
nyeket is sütnek. Minden ta-
lálkozónak van egy alaptémája,
január 16-án Kiss János plé-
bános volt az Idõsek Klub-
jának vendége, akinek auszt-
ráliai élménybeszámolóját nagy
figyelem kísérte – mesélte

alpol-
gármester.

A rendezvényeken résztve-
võk sorra elevenítik fel a régi
ételeket, ezúttal az önkor-
mányzat udvarán közfoglalkoz-
tatottak által termelt zöldsé-
gekbõl savanyított répa ké-
szült. A szépkorúak az ételek
és a sütemények elfogyasztása
után örömmel vitték haza a
közmunkások által készített
ajándéktárgyakat, a nyírfaágon

Sinka Imréné, Zsuzsa

elhelyezett tekenyei fényképe-
ket. A találkozók alkalmával
szóba kerülnek a helyi aktuális
témák, visszaemlékeznek a ré-
gi ünnepekre, melyek mellett
hasznos elõadások színesítik a

programot. Februárban egész-
séghetet tartanak, és lelkesen
szervezik következõ kirándulá-
sokat, a legközelebbi úticél
Kassa lesz.

– pb –

A tekenyei háromkirályok csoportja.



2014. január 9Szentgrót és Vidéke

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

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

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

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Meglehet...

– Szerintem ezek a nagy baloldali összefogók legszíve-
sebben egymás torkát fognák! Meleg január

– Látod, a jó példa ragadós. Felülrõl is preferálják a
rezsicsökkentést!...
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Pakodon

Simonné Halász Adrienn

Dötk

a lakosság széles
köre igénybe veszi az egész-
ségügyi ellátást, melyet a 2010-
ben felújított helyi Egészség-
házban korszerû berendezé-
sekkel, városi színvonalon biz-
tosítanak számukra. A házior-
vos rendelõ mellett itt mûkö-
dik a védõnõi szolgálat is, ahol
már több mint hét éve dr.

segít
a hozzá fordulóknak. Pakod és

együttes lélekszáma kö-
zel 1000 fõ, így viszonylag kis
védõnõi körzetrõl van szó, de
feladat így is van bõséggel.

– A munkám fõként csecse-
mõ és várandósgondozásból
áll, mely mindenki számára el-
érhetõ szolgáltatás. A tanács-
adáson azok a családok keres-
nek meg, akiknél babát várnak,
illetve kismama van. Látoga-
tom a családokat is, a gyerekek
hat éves korig tartoznak a
védõnõi gondozás alá. Fontos
feladat a betegségek megelõzé-
se, melyhez elengedhetetlenek

Fontos a betegségek megelõzése, a sok mozgás
Magas szintû védõnõi ellátás Pakodon

az idõben végzett szûrõvizsgá-
latok, majd a védõnõi gondo-
zás. Évente kötelezõen el kell
végezni az állapotfelmérést,
ami kiterjed a testi-, mentális-
és mozgásfejlõdésre. A szülõk
látleletet kapnak, hogy gyer-
mekük a korának megfelelõen
fejlõdik-e. Csecsemõknél 1, 3
és 6 hónapos korban, késõbb
6 éves korig évente kell vizs-
gálatokra járni – árulta el dr.
Simonné Halász Adrienn védõ-
nõ, aki a területi adottságok-
ból fakadóan a helyi óvoda és
alsó tagozatos iskola védõnõi
feladatait is ellátja.

A védõnõ munkája során a
családokat is meglátogatja, fel-
méri, hogy a gyerekek milyen
lakókörülmények között élnek.
Olyan család még nem volt,
aki a védõnõi gondozást meg-
tagadta. Mindenkirõl egyéni
gondozási terv készül, nincs
két egyforma eset. A szakmai
teendõk mellett gyakorta je-
lentenek gondot a szociális

problémák (létfenntartás, mun-
kanélküliség), nagy szükség
van a házi- és gyermekorvo-
sokkal, gyermekjóléti szolgá-
lattal, óvodával, iskolával és az
önkormányzattal való együtt-
mûködésre. Az intézményi ke-
retek között folyó munka
egészségnevelõ elõadásokat,
szûrõvizsgálatokat is magában
foglal. Sok óvodásnál, diáknál
tapasztalható mozgásszervi
probléma, ami a mozgássze-
gény életmódból, rossz táplál-
kozásból fakad. Az elmúlt
években a gyereklétszám Pako-
don is érezhetõen csökkent,
egy esztendõ alatt 5-8 gyermek
születik, s mellette jellemzõ a
munkahelyváltás miatti moz-
golódás. Jelenleg 40 család ve-
szi folyamatosan igénybe a vé-
dõnõi gondozást. Halek László
polgármester elmondása sze-
rint a lakosság számára olyan
városi szintû szolgáltatást pró-
bálnak nyújtani, hogy kevés
dolog miatt kelljen utazniuk.

– A szociálisan rászoruló
családoknak használt ruhát és
játékot gyûjtök, a kezdeménye-

zéshez sok falubeli adakozott.
Nagy figyelmet fordítok a nõ-
védelemre, elkezdtem a védõ-
nõi méhnyakrák-szûrõ progra-
mot, melyhez minden szüksé-
ges technikai feltétel helyben
biztosított. A vizsgálat a 25 és
65 év közötti korosztályt érin-
ti, aki három éven belül nem
járt szûrésen, levélben szólít-
ják meg. Egyre többen veszik
igénybe a lehetõséget, a mam-
mográfiai szûrésre falugond-
noki buszjáratot is szervezünk.
Fontosnak tartom a falubeliek
közösségi életének fejlesztését,
a három éven aluli gyereknek
és szüleiknek havonta kétszer
Baba-Mama Klub foglalkozáso-
kat és játszóházakat tartunk –
sorolta a munkáján kívül fel-
vállalt teendõket a védõnõ.

Kiemelt feladat az alsó ta-
gozatból kimaradó, a telepü-
lésrõl elkerülõ fiatalok hely-
ben tartása, településhez való
kötõdés kialakítása. Ennek ér-
dekében pályázati forrásokból
programokat, túrákat, tábo-
rokat szerveznek.

Pataki Balázs

Fontosak a megfelelõ idõben elvégzett szûrõvizsgálatok.
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Decemberi számunkban
azt igértük olvasóinknak, hogy
januárban visszatérünk

, hogy az áldatlan
marhaügy újabb fejleményei-
rõl beszámoljunk.

A történet közismert, rész-
leteivel most nem untatunk
senkit. Honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu), valamint nyom-
tatott lapjainkban (Zalatáj,
Szentgrót és Vidéke) többször
is foglalkoztunk

„állattartó” sajátos mód-
szereivel, amik õrületbe ker-
getik a helyi polgárokat.

A megbeszélt találkozón a
panaszosok képviselõin túl
egy meglepõ hírrel is fogad

a község
polgármestere:

– Zrínyi úr jelenleg nincs
itthon. Információink szerint
Zalaegerszegen, a Várkörben, a
börtönben van. December 30-
án vitték el a rendõrök, a hírek
szerint közel 500 ezer forintos
bírságát üli most le, amit a

Zala-
szentlászlóra

Zrínyi Miklós
György

Fe-
keténé Tarpál Ibolya,

Marha egy ügy
– avagy a zalaszentlászlói veszedelem

hatóságok kiróttak
rá, de nem fizetett
be. S ezt követõen
még jönnek azok a
követelések, amit azok
a helyi polgárok
nyújtottak be, akik-
nek Zrínyi Miklós
György marhái kárt
okoztak.

Ülünk a zalaszent-
lászlói polgármesteri
hivatal nagytermé-
ben. S megindul a pa-
naszáradat.

1989-ben köl-
tözött a községbe:

– Mintha övé len-
ne az egész falu, ne-
vetséges, hogy egy

Kurucz
László

ember képes felforgatni egész
Zalaszentlászlót. Amikor ide
érkeztem, még 120 marha volt
a faluban, de semmi gond nem
volt. Most viszont… Ennek az
embernek semmi sem akadály.
Mégis ott tartunk, hogy gya-
korlatilag õ a falu áldozata.
Annak állítja be magát.

Zalaszent-
lászló egyik legidõsebb polgá-
ra is egyik szenvedõ alanya
Zrínyi Miklós György különös
állattartásának.

– Õ egy modern zsivány.
Ráhajtja más ember földjére,
vetésére, veteményére a mar-
hákat, az állatok széttapossák a
vízelvezetõket is. Mikor szól-
tam neki, hogy ne tegye, csak
ennyit mondott: Ezek szabad
marhák, beszélje meg velük!
Amikor azt kértem, hogy hajt-
sa ki a kertembõl az állatokat,
csípõre tett kézzel csak neve-
tett. Elengedtem a kutyát, ka-
róval támadt rá. Aztán én kö-
vetkeztem. Az volt a szeren-

Németh György

csém, hogy a járóbotom felfog-
ta az ütést. Megsérült a kezem,
hívtam a rendõrséget, de más-
nap nem mentem be felje-
lentést tenni, mert annyira
megviselt az eset, hogy beteg
lettem.

alpolgármes-
ter szerint az utóbbi idõben
odáig fajultak az események,
hogy már maga Zrínyi Miklós
György hajtotta be a magán-
portákra a teheneket. Nem
önmaguktól kóboroltak össze-
vissza.

Ha valaki szólt neki? Hát
nem szeretném idézni azokat a
kifejezéseket, amiket használt.
Sajnáljátok tõlem ezt a kis fü-
vet? – kérdezi, ha szólnak neki.
Nem válogatja meg a szavait a
rendõrökkel szemben sem, sõt
a bíróságon is voltak már
gondjai. Nekünk nem az állat-
tartás, hanem annak módja
miatt van gondunk. Az állat-
tartás szégyene ez!

régóta kár-
vallottja a történetnek, a bíró-
ságon is megfordult az ügyben.

– Lassacskán idegenforgal-
mi látványosság lesz Zalaszent-
lászlón az éjszakai virrasztás
Zrínyi Miklós György tehenei
miatt. A késõn hazaérkezõ álla-
tokat nem engedi be, ilyenkor

Bohár Ferenc

–

Kasza Ferenc

elkóborolnak, elõfordult már,
hogy a templomkertben éjsza-
káztak, másnap az asszonyok
moshatták is a templomlép-
csõt, mert ott végezték el a
dolgukat a marhák. Van, ami-
kor hajnali kettõkor nyalogat-
ják a házak csengõgombjait,
senki sem számít ilyen késõi
látogatóra. Este, a sötétben a
fõúton csikorognak a fékek,
törnek a visszapillantók, mert
hazafelé tartanak Zrínyi marhái.

Feketéné Tarpál Ibolya már
a jövõre gondol:

– Ez egy rendezett falu. A
tehenek viszont éhesek, kóbo-
rolnak. Mindent letarolnak,
ami az útjukba esik. Tavaly a
nagy hó miatt nem tudták ki-
kaparni a füvet, ezért kukori-
caszárral etette õket. Pedig
Zrínyi úrnak van egy hektár
földje. Csak az annyira gazos,
ha bemegy a madár, nem talál
ki onnan. A hírek szerint 80
nap elzárást kapott Zrínyi Mik-
lós György a be nem fizetett
bírságok miatt. De mi lesz
azután?

Valóban, mi lesz azután?
Tényleg nem lehet végleges és
megnyugtató megoldást talál-
ni? Erre keressük majd a vá-
laszt az illetékes hivataloknál.

E.E.

Panasz panasz hátán… Balról Bohár Ferenc, Feketéné Tarpál
Ibolya, Kasza Ferenc, Németh György és Kurucz László.

Tehénürülék az állatok által megcsonkított tuján a polgármes-
teri hivatal elõtt.

Trágyalé a ház elõtti, utcai csapadékvíz-
elvezetõ árokban. Hol a hatóság?

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Rendhagyó karate verseny-
re került sor 2013. december
8-án , hiszen
különbözõ szövetségi rend-
szerekhez tartozó és ezekben
versenyzõ karatésok mérték

Zalaegerszegen

16 érem Zalaegerszegrõl
össze tudásukat és év utolsó
versenyén.

A megyei viadalon össze-
sen 11 egyesület közel száz
gyermek és felnõtt karatésa
versenyzett küzdelemben, for-
magyakorlatban és csapat for-
magyakorlatban egymással.

A kupán több válogatott
karatés is részt vett, köztük a

egyesület 10
tagja. Eredményesen szerepel-
tek, hiszen a különbözõ ver-
senyszámokban összesen 16 (6
arany, 8 ezüst és 2 bronz)
éremmel gyûjtöttek be.

zalaszentgróti

Eredmények. Leány forma-
gyakorlat; ezüst: ,
bronz: . Fiú for-
magyakorlat; arany:

, ezüst:
, bronz:

. Leány küzde-
lem: Ezüst: Török Eszter, Bo-
kor Laura. Fiú küzdelem
Arany: Hetényi Milán, Kozma
Ákos, Bogdán Krisztián, ezüst:
Komlósi Dominik,

. Csapat formagyakorlat;
ezüst: Kozma Ákos-Hetényi Mi-
lán-Komlósi Dominik.

Bokor Laura

Török Eszter

Hetényi

Milán, Kozma Ákos, Kovács

Péter Komlósi Domi-

nik, Bogdán Krisztián

Kapocsi Bence

Molnár

Ádám

Összesen 11 egyesület
másfélszáz indulója vett
részt a meg-
rendezett országos karate ver-
senyen.

A válogatott sportolókat
felvonultató vetélkedésen a

Egye-
sület 10 versenyzõje mérettet-
te meg magát.

Veszprémben

Zalaszentgróti Karate

Sikeres szentgrótiak

Kiválóan szerepeltek, hi-
szen a különbözõ versenyszá-
mokban összesen 13 (4 arany,
4 ezüst és 5 bronz) éremmel
lettek gazdagabbak a gyermek
és felnõtt versenyzõket is fel-
vonultató grótiak.

Eredmények. Leány forma-
gyakorlat; ezüst: ,
bronz:

Török Eszter

Bokor Laura, Mitter-

májer Vivien, Kozmáné Mol-

nár Valentina.

Hetényi Milán,

Kozma Ákos, Komlósi

Dominik

Mol-

nár Ádám.

Fiú formagya-
korlat; arany:

ezüst:
. Leány küzdelem;

bronz: Török Eszter, Bokor
Laura. Fiú küzdelem; arany:
Hetényi Milán, Kozma Ákos,
ezüst: Komlósi Dominik,

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú embe-
rek közé tartozik. Múltkor
együtt mentünk egy egyez-
tetésre. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmezte-
tett: zakó nyakkendõ elen-
gedhetetlen. Másnap reggel
Csaba pulóverben szállt be
az autóba. Bosszúsan mondta:

– 3 hónapja, amikor vég-
re lefogytam, a méregdrága
zakómat át kellett szabat-
nom, mert úgy lógott raj-
tam, mint tehénen a gatya.
Most meg nem tudom fel-
venni, mert újra meghíz-
tam!

– Egy jó konyhára lenne
szükséged!

– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!

Csaba újra mindent ki-
próbált: tabletták, mozgás.
A tartós eredmény elma-
radt. Fogyott, majd még töb-
bet visszahízott. A helyzet
egyre aggasztóbb lett. Az or-
vosa szigorú diétát írt elõ.
Az elsõ hónap után nyûgö-
sen ment vissza kontrollra.

– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátra-
lévõ részében sárgarépát
rágcsáljak.

Lehet fõzni, fûszerezni
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Csaba elkezdett fõzni,
már az elsõ este elment a
kedve az egésztõl, mert a
konyhája kicsi és rosszul
felszerelt volt. Ezért minden
tovább tartott, mint szerette
volna. Másnap a répa rág-
csálása közben eszébe ju-
tott, amit mondtam és fel-
hívott:

– Nekem egy jó konyhá-
ra lenne szükségem! Ami-
ben fél óra alatt végzek a fõ-
zéssel és a rendrakással!
Tudtok nekem ilyen kony-
hát tervezni és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem vagyok nyúl…

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat,
hogy megjelent 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

PRÁGA gazdagon

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)

KARINTIA csodái

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

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

Máj. 1-4. 48.900.-Ft/fõ

Máj. 2-4. 47.300,-Ft/fõ

Máj. 16-18. 39.900.-Ft/fõ

Máj. 22-26. 79.900,-Ft/fõ

Máj. 30 - Jún. 1. 41.500,-Ft/fõ

Jún. 4-8. (Pünkösd) 71.900,-Ft/fõ

Jún. 5-9. (Pünkösd) 74.500,-Ft/fõ

Júl. 2-12. 239.900,-Ft/fõ

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


