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Eredményesen zárta elsõ,
2012/13-as tanévét a 460 tanu-
lót befogadó

Különösen
a kétkedés, sõt „ellenszél” da-
cára megmentett középiskolai
oktatásnak örülhetünk.

zalaszentgróti
Deák Ferenc Többcélú Térségi
Oktatási Központ.

Bizonyított az oktatási központ

Beke László igazgató rövid
értékelést adott lapunknak az
elmúlt tanévrõl:

– Elmondhatjuk, hogy von-
zó objektummá vált a térség-
ben az oktatási központ –
kezdte az intézmény tavaly
áprilisban kinevezett vezetõje.

– Ahogy számítottunk rá, a
helyi és környékbeli családok-
nak – sok más szempont mel-
lett – az is fontos volt, hogy
gyermekük, vagy gyermekeik
iskolába járása ne okozzon túl-
zott anyagi megterhelést. Ez-
zel magyarázható, hogy még
évközben is jöttek át hozzánk
tanulók; a középiskolába 6 fõ,
az általános iskolába több,
mint 20 diák. Az oktatási köz-
pont erõssége az un. „hozzá-
adott érték”, azaz a gyengéb-
ben szereplõ nebulók oktatási-
nevelési többlettámogatása és
a kiemelkedõ képességûek

tehetséggondozása. Mindez a
pedagógusok maximális odafi-
gyelésével – a helyi kisegítõ
iskola pedagógiai szakszolgála-
ta nevelõinek bevonásával –
nyugodt, kiegyensúlyozott lég-
körben valósult meg. Hogy
konkrét példákat mondjak,
egy másutt kudarcos gyerek,
miután visszajött, ha nem is ki-
tûnõen, de boldogult a tanul-
mányaival, egy részleges ké-
pességzavarokkal küzdõ tanu-
lónk pedig jó rendûre érettsé-
gizett. S ha már az érettséginél
tartunk, itt is nagyon szép

Az alsósok a tanévzárón.

5 mázsa kukoricát vennék!
Ajánlatokat a

telefonra kérnék.
30/853-3511-es

A zalai labdarúgás üde
színfoltját jelentette a 2012/13-
as bajnokságban a

csapata, amely elõbb meg-
Zalaszent-

grót

Szenzációs szentgrótiak

gyõzõ fölénnyel megnyerte a
megyei I. osztályú bajnoksá-
got, majd a Magyar Kupa me-
gyei döntõjében csak nagy
csatában maradt alul az NB III-
as szemben,
aztán az NB III-as osztályozón
hatalmas küzdelemre késztette

Andráshidával

Köszönet a szurkolóknak…
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(Folytatás az 1. oldalról)

Bizonyított az oktatási központ
eredményekrõl számolhatok
be. Elõrehozott érettségit tett
20 fõ idegen nyelvbõl, in-
formatikából, matematikából,
drámából és énekbõl. 6-an
jelest 14-en jó osztályzatot kap-
tak. Emelt szintû történelmi
érettségi vizsgán jelest érde-
melt ki két tanulónk,

és . Az
elõbb említett Fincza Geor-
gina, továbbá
jeles átlagú érettségit tett, jó
eredmény 11- en értek el. Az
érettségi elnök is érzékelte, sõt
kiemelte az iskola oldott,
feszültségmentes, családias at-
moszféráját.

Fincza
Georgina Hujber Gábor

Papp Szilvia

– Mik az integrált zenei
oktatás perspektívái?

– Alapfokú mûvészeti okta-
tásban zenei téren stabilan
lefedjük a kistérség, Zalacsány,
Kehidakustány, Türje gyerme-
keinek zenetanulási igényét.

– Fele-fele arányban tanít-
juk, és jövõ évtõl az evangéli-
kus hittan is egy választható
lehetõség lesz.

– Örvendetes, hogy idén 3
osztály indulhat 67 elsõssel, a
9. évfolyamra pedig 25-en je-
lentkeztek.

– Hogyan kívánják beve-
zetni a hit és/vagy erkölcstani
nevelést?

– A szép tervek megvalósí-
tásához, az iskola mûködés-
hez alapanyag, „kimûvelendõ
emberfõ” is szükséges. Milyen
tanulói létszámra számítanak?

Vonzó iskolává vált a térségben…

Az idén június 8-án ötödik
alkalommal szervezték

az
. A

út szélén, a bekö-
tõútnál nagy, vörös színû trak-
tort ábrázoló tábla és kézzel
festett molinó hívogatta a ne-
vezõket és vendégeket. Ragyo-
gó idõben gyülekeztek a sport-
pálya melletti szabad területen
a különféle korú, rendeltetésû
és méretû erõgépek, pótko-
csik és utánfutók. Ahány da-
rab, annyiféle, de mind tisztára
mosva, frissen festve, fényezve
érkezett. Az eredetiségét meg-
õrizve felújított, sokszor fél
évszázadot is meghaladott ko-
rú matuzsálem traktorok és a
kreatív fantázia szülte munka-
gépek mellett büszke tulajdo-
nosaik várták a mustrálókat,
ismerõsöket és a kíváncsi ér-
deklõdõket.

– Meglepett, hogy az el-
múlt idõszak változékony, sze-
szélyes idõjárása sem riasztotta
el a résztvevõket és a láto-
gatókat. Ezúttal 138-an regiszt-

Csáfor-
don Öreg Traktorok Talál-
kozóját Zalacsány - Zala-
bér csáfordi

Veterán traktorok Csáfordon

ráltak, 15-tel többen, mint ta-
valy – tájékoztatott

fõszervezõ, a traktoros
találkozók megálmodója.

A percrõl percre növekvõ
forgatag fél 11-kor, mintegy
varázsütésre átrendezõdött és -
a szokásoknak megfelelõen –
szirénázó, villogó rendõri fel-
vezetéssel kezdetét vette a
traktorok felvonulása. A hosz-
szan kígyózó menet, – a zász-
lókkal feldíszített, itt-ott humo-
ros feliratokkal ellátott erõgé-

Lántzky
Imre

pek és vontatmányaik, rajtuk a
jó hangulatban utazó család-
tagokkal, baráti társaságokkal
– a Zala hídján átkelve

, majd
központján átdübörögve

tért vissza Csáfordra. A szem-
lélõdõ benyomása szerint ez a
vidám, gépesített korzózás a
rendezvény leginkább várt ese-
ménye. Ötletes volt egy kalóz-
hajónak „álcázott” vontató iden-
tikus legénységével. A járdaszé-
li nézelõdõk lelkesedését csak
fokozta az egymás után elko-
csikázó ismerõsök felfedezése.

A délutáni programok szá-
mos újabb érdeklõdõt vonzot-
tak a csáfordi kultúrház elõtti
tér lacikonyhás vásári forgata-
gába. Itt díjazták a legszebb,
legöregebb és legkreatívabb
masinákat, majd színes mûso-
rok sorjáztak egymás után.
Volt terepjáró bemutató, fer-
geteges táncos produkciók. Vi-
dám vetélkedésre hívott a fafû-
részelõ, asszonycipelõ, fröccs-

Kis-
szentgróton Zalaszent-
grót

és málnaváltó verseny. A ku-
tyabemutatót várók megértés-
sel fogadták, hogy csupán egy
kutyus képviselte négylábú
kollégáit, mivel a kiképzõ gaz-
dik árvízi bevetésen voltak. A
hangulatot és az érdeklõdést a
hirtelen lezúdult, fél órás égi
áldás sem rontotta el. A kö-
zönség szûnni nem akaró tap-
sa és „újrázása” nem engedte le
a színpadról a

. A népszerû
muzsikusok újabb és újabb
ráadásokkal hálálták meg a lel-
kes tömeg ragaszkodását. Az
estét a zene-
kar koncertje zárta.
zenéjére hajnali fél 2-ig buliz-
tak a kitartó vendégek.

– Probléma és baleset nél-
kül zajlott le az V. Öreg Trak-
torok Találkozója, megközelí-
tõleg 6 ezer ember jött né-
zelõdni, szórakozni a rendez-
vényre – foglalta össze elége-
detten Lántzky Imre.

Zalaapáti Har-
monika Zenekart

Wolf-Lobo Latino
Dj Józsi

V.O.

Ötödik alkalommal vonultak az öreg masinák, és a seregszemle után nagyszerû hangulatot
teremtettek a zalaapáti harmonikások.

A hölgyeknek kis traktor dukált.
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Biosz érettségin

– Elnök úr, remélem ön is úgy látja, hogy biológiailag
tökéletesen érett vagyok!...
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A
kilenc település gyer-

mekei járnak, akik közül a be-
járó tanulók közel felét adják a
folyamatosan száz feletti lét-
számnak. A kialakult családias
légkör a 12 tagú tantestület
minden tagjának köszönhetõ,
akik kisebb változásoktól elte-
kintve már húsz éve az állan-
dóságot adják az intézmény-
nek. igazgató
huszadik évét tölti Zalacsány-
ban és elégedett az intézmény-
ben folyó munkával.

– Annak idején, 1992-ben,
amikor a felsõ tagozat vissza-
került ide, az alakuló értekez-
leten a pedagógusokkal megál-
lapodtunk abban, hogy min-
denki gondozza a saját szakját.
Akkor még a szakképzési tá-
mogatásnak köszönhetõen min-
den kollégát sikerült a szakján
kívül más tárgyból továbbké-
pezni. A feltételek a tornate-
remmel, öltözõkkel, jól felsze-
relt szertárral, korszerû számí-
tógépes teremmel adottak, és
négy interaktív táblával ren-
delkezünk. Az önkormányzat-
tól korábban és most is sok
segítséget kapunk, pedig ja-
nuártól már nem az õ fenntar-
tásukkal mûködik az intéz-
mény. Sosem voltak finanszíro-
zási problémák, az önkor-
mányzat és mi is sok pályáza-
ton indultunk. A beadványok
sikerének tudható, hogy a tan-
termeket sikerült folyamato-
san újraparkettázni, padjaikat
lecserélni. Cserébe az iskolával
megpróbáltunk minél szebb
eredményeket elérni – említet-
te meg az iskolaigazgató.

A sportversenyeken a tanu-
lók évrõl évre a megyei dön-

Zalacsányi Általános
Iskolába

Kópicz Csaba

Eredményeikkel hálálják meg a támogatást
A nyolcadikosok félévi vizsgával készülnek

tõben szerepelnek, emellett a
területi és országos versenyek-
rõl is szép eredményekkel tér-
nek haza. A diákok sikeresek
az országismereti, nyelvi és le-
velezõs versenyeken, rajz és
környezetvédelmi pályázato-
kon. Az intézményben 10-12
éves hagyománya van a nyol-
cadik osztályosok félévi vizs-
gájának, melyen a középiskolai
felvételire való jelentkezés elõtt
esnek át. A gyerekek német
nyelvbõl, magyar nyelv és iro-
dalomból, matematikából az el-
sõ két nap írásbeli, a harmadik
nap szóbeli vizsgát tesznek,
mely után a felvételi lap mellé
csatolható bizonyítványt kapnak.

– Sajnos a gyerekek moti-
váltsága mára nagyon megvál-
tozott. Nehéz velük megértet-
ni, hogy érdemes energiát be-
lefektetni, hogy van értelme a
tanulásnak... A nyolcadikosok
már év elején tudják, hogy ja-
nuárban félévi vizsgán vesz-
nek részt, melyre a pedagógu-
sok délutánonként készítik fel
õket. Sok munkával jár ez, de a
középiskolákból jók a vissza-
jelzések – jegyezte meg Kó-
picz Csaba.

A SGH Termal Kft. a tan-
évzáró elõtt a gyermeknek
rajzpályázatot hirdetett, mely-
nek témájaként a szomszéd-
ságban lévõ Batthyány Kastély-
szállót kellett papírra álmodni.
A több mint hatvan pálya-
munka mindegyikét díjazták, a
legjobb kilenc rajzoló értékes
ajándékcsomaggal gazdagodott.
A ballagással egybekötött tan-
évzáró ünnepséget június 14-
én tartották. Jó tanulmányi és
versenyeredményeikért 24 gyer-
mek kapott jutalomkönyvet, és

összesen 75 tantárgyi dicsére-
tet osztottak ki.
és csúcsot
döntöttek, mind a 11 tárgyuk-
ból kitûnõre végeztek. Az
évente kiosztott rangos elisme-
rést, a Csány László díjat idén

4. osztályos diák
érdemelte ki.

Évente visszatérõ esemény
a támogatással megvalósuló
Békamentõ Program a csányi
tónál, és a nemrégiben ren-
dezett közlekedésbiztonsági
vetélkedõn a diákok tankerü-
leti második, a tantestület me-
gyei elsõ helyet ért el. Az iskola
a versennyel közlekedésbiz-
tonsági csomagot, mobil kresz

Sabján Fanni
Vidovics Cecília

Garai Flóra

pályát nyert, az országos ver-
senyen Zala megyét Zalacsány
képviseli. A nyáron egy most
induló uniós pályázatnak kö-
szönhetõen 25 gyermek üdül-
het a Balatonon. Júniusban az
iskolában a szokásos kéthetes
karbantartási munkák folynak,
a hónap végén pedig egy

csoport tartott
hittantábort az intézményben.
Az iskola biciklis csoportja a
tavalyi élmények után idén is
nekivágott a Balatonkerülõ tú-
rának, melyhez magánszemé-
lyek, és az

nyújtott támogatást.

ba-
latonalmádi

Esélyt Zalacsányi
Gyermekeinknek Alapítvány

Pataki Balázs

Garai Flóra a Csány László díj mellett könyvjutalmat is kapott.
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A északról elke-
rülõ, 71-es út építési munká-
latai a szerzõdésben korábban
meghatározott július 31-i idõ-
pontra nem tudnak teljesülni.
A csúszás egyértelmû oka az
elmúlt hónapok extrém idõjá-
rása: a márciusi havazások miatt
kereken egy hónapos csúszás-
sal tudta a beruházó a
munkákat megkezdeni.

Minderrõl helyszíni szemle
során tájékozódott

Keszthelyt

NIF Zrt.

Manninger

Helyszíni szemle a keszthelyi elkerülõn

Jenõ, a térség országgyûlési
képviselõje.

– A helyszíni szemlére azért
volt szükség, hogy felmérjük a
nyári csúcsforgalom elõtti te-
endõket, valamint meghatároz-
zuk a beruházás befejezésének
idejét. Sajnos, tudomásul kell
venni, hogy a szélsõséges idõ-
járás nem tette lehetõvé a szer-
zõdésben meghatározott ha-
táridõk tartását, és igaz ez min-
den, a környéken zajló be-

ruházásra – mondta a bejá-
rás kapcsán Manninger Jenõ,
akit , a zrt. mû-
szaki igazgatója kísért el a
szemlére.

– Korábban már jeleztük,
hogy a rendkívüli tél végi-ta-
vasz eleji idõjárás miatt az épí-
tési munkákat csak egy hónap-
pal késõbb tudtuk megkez-
deni. E miatt a befejezést au-
gusztus végére ígérjük –
mondta Kovács Ákos.

Kovács Ákos

A helyszíni szemlén Man-
ninger Jenõ kérésére azt is
megvizsgálták, van-e lehetõség
korábbi befejezésre, esetleg
egyes szakaszok korábbi for-
galom elõtti megnyitására, te-
kintettel a nyári csúcsforga-
lomra.

– Mindez a következõ he-
tekben fog eldõlni. Július kö-
zepén újabb szemlét tartunk,
akkor már pontosabb képet
kapunk a forgalomba helyezés
idejérõl. A Hévíz- Keszthely
közti utak csomópontjaiban az
építkezés miatt még 2-3 hétig
jelzõlámpás szabályozásra is
szükség lesz, tehát a régóta
várt elkerülõ elkészülte elõtt
még újabb türelemre lesz szük-
ség, de a nagy nyári csúcs elõtt
befejezik a körforgalmak épí-
tését – jelezte az országgyûlési
képviselõ.

Manninger Jenõ elmondta:
a hévízi elkerülõ csomópont-
jaival kapcsolatos problémák
is megoldódtak, így az új,

és között
haladó útszakasz szeptember-
ben megnyílhat a forgalom
elõtt. Ezáltal az új szakaszok
nemcsak Keszthely, hanem
Hévíz belvárosát is tehermen-
tesítik majd.

Hévíz Alsópáhok

A helyszínen tájékozódott a csúszás okairól Manninger Jenõ,a térség országgyûlési képviselõje.
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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

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

Családias, meghitt ünnep-
ség az évzáró a

Ebben a tanévben utol-
jára megszólal a csengõ, azaz
hosszú idõre „kicsengetnek”.
Június 14-én, a „Gaudeamus”
hangjai mellett ballagtak a 8.
osztályt most végzett diákok.

igazgatónõ elbúcsúzott a kisis-
kolai padot kinõtt tanulóiktól,
értékelte az elmúlt tanévet.
Beszédében elhangzott egy ér-
dekes adat. A kis falusi iskola
tanulmányi átlaga 4,1 lett. S
hogy e kiemelkedõ eredmény
nem a helyi pedagógusok en-
gedékenységének köszönhetõ,
az bizony az ünneplõ közön-
ség elõtt dicséretben részesí-
tett diákok hosszú sorából és a
könyvjutalmak mellé felolva-
sott indoklásokból is kitûnt.

A megyeszéli, 650 lelket
számláló kis falu jó hírét már
az általános iskolások is öreg-
bítik a megyei, illetve országos
tanulmányi- és sport versenye-
ken, pályázatokon elért kiváló,
nemegyszer elsõ helyezéseikkel.

Egy helyi, hagyományos, ked-
ves gesztus, amikor

, az iskola névadó pe-
dagógusának leánya, átadja a

díját. A támogató civil
kezdeményezést testvérbátyjá-
val együtt (édesapjuk emléké-
re és tiszteletére) hozták létre,
hogy a továbbtanuláshoz segít-
séget nyújtsanak néhány 8-at
végzett kitûnõ tanulónak. Idén

és
kapták az alapít-

vány díját, de most, kivétele-
sen egy hatodikosnak,

is odaítélték

sümegcsehi
Fazekas József Általános Isko-
lában.

Szabóné Nagy Erzsébet

Fazekas
Piroska

Fazekas József emlékalapít-
vány

Sabjanits Zsuzsanna Kris-
tyán Fanni

Lugosi
Csenge Annának

Az oktatás ügye elsõbbséget élvez
Miniszteri elismerésben részesült két sümegcsehi pedagógus

az elismerõ támogatást – ki-
emelkedõ teljesítményéért.

Miután az igazgatónõ hiva-
talosan is bezártnak nyilvání-
totta a tanévet,
polgármester szólt a diákok-
hoz, szülõkhöz és minden je-
lenlévõhöz. Az iskola létéért,
megmaradásáért és folyamatos
fejlõdõséért elkötelezett falu-
vezetõ hangsúlyozta, hogy bár
a fenntartás állami kézbe ke-
rült, az önkormányzatnak to-
vábbra is helyt kell állnia –
anyagilag is – az iskoláért.

Ahogy az már többször be-
bizonyosodott, a településen
az oktatás ügye abszolút el-
sõbbséget élvez. Farkas Zsolt
polgármester sokakkal együtt
vallja, hogy az egykori jobbágy-
falu szülöttei számára a bol-
dogulás legbiztosabb lehetõsé-
gét a gyermekek oktatása, ne-
velése képezi. Természetesen
ezt a felfogást, következésként
a támogató hozzáállást a köz-
ségi iskolába máshonnan be-
járó diákok is saját javukra
fordíthatják.

Az önkormányzat, az iskola,
sõt az egész falu dicsõsége is,
hogy – amint a tanévzáró ün-
nepélyes keretei közt megosz-
tották a jó hírt – két pedagó-
gusuk május 30-án a minisz-
teri kitüntetésben részesült.

Szabóné Nagy Erzsébet az
iskola igazgatója kiváló oktatói-
nevelõi munkájáért

kapott,
óvo-

davezetõ pedig kiemelkedõ
óvodapedagógiai munkájáért

vehetett
át a budapesti Szépmûvészeti
Múzeumban megtartott, köz-
ponti, állami ünnepségen.

Farkas Zsolt

Apáczai
Csere János díjat Pap
Jánosné Kulcsár Beáta

Brunszvik Teréz díjat

A szakma legrangosabb el-
ismeréseit méltán érdemelte
ki a két elhivatott pedagógus.

Szabóné Nagy Erzsébet 30
éve van a pályán, 1994 augusz-
tusától Sümegcsehi község is-
kolájának az igazgatója. Akkor
a tanulók létszáma 74 volt, ma
156 diák jár a „Fazekasba”. Az
intézmény stabilitásának meg-
teremtése mellett kiemelt fi-
gyelmet fordít az oktató-neve-
lõ munka színvonalának meg-
tartására. Kollégái szerint: „Diák-
jait olyan útravalóval látja el a
tudás és az erkölcs terén, ami-
re a középiskolában, majd ké-
sõbbi életük során is épít-
kezhetnek. Vezetõje és barátja
mindannyiunknak.”

Pap Jánosné 20 éve kezdett
dolgozni a sümegcsehi óvodá-
ban. Lelkiismeretes, precíz, sze-
retettel végzett munkájának
híre túljutott a falu határain. A

sümegcsehi vegyes óvodai és
óvoda-bölcsõdei csoportokban
52 kisgyermeket gondoznak,
nevelnek, akik közül mind-
össze 20 helybeli. Az óvodai
szakdolgozók iskola-elõkészítõ
munkája példaértékû. A vezetõ
óvónõ nevéhez fûzõdik a Lur-
kó iskola-elõkészítõ munkafü-
zet kidolgozása, amivel komoly
szakmai elismerést szerzett.

(orsi)

Balról Szabóné Nagy Erzsébet igazgatónõ, középen dr. Hoff-
mann Rózsa, államtitkár, jobbról Pap Jánosné Kulcsár Beáta
óvodavezetõ.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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2013. június 17-én tartották
meg a

tanévzá-
ró ünnepségét. Az iskolában
jelenleg 10 gyermek tanul el-
sõ, második és harmadik év-
folyamon összevont osztályban.
Ezen belül 3 elsõ, 4 másodikos
és 3 harmadik osztályos diák
alkotja a intézmény létszámát.

tagintéz-
mény vezetõ lapunknak elmond-
ta: nagy örömükre szolgál,
hogy a kis létszámú, de igazi

Szent László Alapfokú
Oktatási Központ Türje, Baty-
ki Tagintézményének

Patakfalvi Pálné

Bensõséges évzáró Batykon

családias hangulatban mûködõ
iskola idei tanévzáró rendez-
vényükre elfogadta a meghí-
vást a

igazgatója.
Szintén fontos volt számukra

polgármester
jelenléte, aki immáron 20 esz-
tendeje mindvégig szívügyé-
nek tartotta a batyki iskola és
óvoda megalapítását és annak
folyamatos mûködését.

Az ünnepi köszöntõ során
elhangzott: május 31-én jubi-
leumi évzárót tartottak a helyi

Németh Béla, zalaszent-
gróti tankerület

Adorján Péter

óvodában, amely 20 évvel ez-
elõtt, a rendszerváltást köve-
tõen a település elsõ emberé-
nek köszönhetõen a legelsõ
pályázati lehetõségeket kiak-
názva jöhetett létre. Az iskola
pedig rá 1 évre, azaz 19 évvel
ezelõtt nyitotta meg kapuit.

Az iskola diákjai közül va-
lamennyien készültek az év-
záró ünnepségre különféle
produkciókkal.

A himnuszt és az ünnepi
köszöntõket követõen énekes
összeállítással a 4 évszak jel-
legzetességeit idézték fel kö-

zösen egy stilizált fa bemuta-
tásával, melyen külön elõadá-
sok során megjelentek a ta-
vasz, a nyár, az õsz és a tél
szimbólumai.

Ezt követõen a tanulók ver-
ses összeállítással búcsúztak a
2012/13-as tanévtõl és köszön-
tötték a vakációt. A bizonyít-
vány osztás mellett valamennyi
diák könyvjutalmat vehetett át.
A batyki iskolától az idén 3 ta-
nuló köszönt el, akik az anya-
intézményben folytatják tanul-
mányaikat.

Odonics Zsuppán Beáta

Valamennyi diák könyvjutalmat kapott.

Mûsort is adtak a gyerekek.

Az tagjainak
a Báden - Heili-

genkreuz - Bécsújhely - Sopron
útvonalra szervezett kirándu-
lást, ahova jó hangulatban in-
dultak június 23-án. A misén
való részvétel megadta a nap
további részének hangulatát.
Monteverdi kórusmûvei csodá-
latosan hangzottak a több száz
éves templom falai között, me-
lyet áhítattal hallgattak. A hely-
színek, ahová látogattak, mind
a múlt és jelen szépségeit tár-
ták eléjük. A Rózsa-ünnepen a
7,5 hektár területen elhelyez-
kedõ 600 fajta mintegy 30 000
tõs rózsakertnek csak egy ré-
szét tudták bejárni.

A városok rendezettsége, a
megõrzött múlt emlékei mély
hatást tettek a kirándulókra. A
soproni Gyógygödörben az
esztétika után a fizikai létün-
ket is gyarapítottuk egy finom
vacsorával. Hazáig zengett a
busz az 54 utazó vidám dalaitól.

Idõsek Klubja
Szalay Csaba

Kirándultak a tekenyeiek
A jól összetartó közösség a

mindennapokban is tevéke-
nyen részt vesz a falu életében.
Jelenleg az önkormányzat épü-
letérõl lebontott régi cserepek
takarítása miatt találkoznak
rendszeresen, újjávarázsolják
azokat. Köszönet illeti õket a
közel 150 óra társadalmi mun-
káért, amit eddig végeztek és
reméljük, segítenek a folytatás-
ban is. Így a közmunkásokkal
együttmûködve igazán értéke-
set, hasznosat hoznak létre a
faluban.

Aktív készülõdés elõzte
meg a
20. évfordulójának ünnepi
programját. Az öltözõ épüle-
tében járólapozás, meszelés, a
teraszon pedig a tetõ felújí-
tásának a munkálatai zajlot-
tak és padok készültek el a
Start közmunka program ke-
retén belül és a helyiek se-
gítségével.

Tekenyei Sport Club

-s-

Tartalmas kiránduláson vettek részt a tekenyeiek.

keresünk a megye minden
részébõl!

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

Hirdetésszervezõket
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Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

Az emberek egészségi álla-
potát – mint az közismert –
rengeteg tényezõ befolyásolja.
Kevésbé ismert ugyanakkor
az, hogy ezen tényezõk közül
mindössze 11 százalék „róha-
tó” az egészségügyi ellátórend-
szer mûködésére, annak minõ-
ségére és elérhetõségére. Döb-
benetesen alacsonynak tûnik
ez a szám, 20 éve magam is vi-
tába szálltam volna vele, de az
elmúlt évek tapasztalatai saj-
nos – is – igazolták a
nemzetközi statisztikákat.

Természetesen az egészség-
ügyi ellátás felelõssége nem vi-
tatható, a gyógyítás nagyon
fontos tényezõ az egészség
gyors, eredményes és haté-
kony helyreállítása érdekében,
de az egészség nem a gyógyí-
tásban keletkezik, és nem ott
tûnik el. Türjén az egészség-
ügyi ellátás szakmai, személyi
és tárgyi feltételei adottak. 15
éve dolgozom (felnõtt- és gyer-
mek) háziorvosként a község-
ben, 2011-ben a rendelõnk fel-
újítása, akadálymentesítése meg-
történt, eszközállományunk

Türjén

Az egészség(ügy) helyzete (nem csak) Türjén
korszerû, munkámat a körzeti
ápolónõ és a védõnõ segíti. Te-
vékenységünk során a szakma
szabályai szerint járunk el, és
nagy hangsúlyt igyekszünk fek-
tetni a beteg egyéni igényeire,
a végleges ellátásra és az em-
berségre.

Ennek ellenére – nagyjából
az országos mutatóknak meg-
felelõen – a megbetegedések
és a halálozások száma növek-
szik. A leggyakoribb megbete-
gedések: a magas vérnyomás,
szív- és érrendszeri elváltozá-
sok, cukorbetegség, mozgáss-
zervi, emésztõrendszeri és tu-
moros, illetve a fertõzõ beteg-
ségek. Rengeteg a – vélhetõen
– lelki eredetû ún. bizonytalan
panasz, amikor még konkrét
szervi megbetegedés nem mu-
tatható ki, de az illetõ közér-
zete idõszakosan, vagy állan-
dón nem tekinthetõ optimális-
nak. A fõbb halálokok – to-
vábbra is – a keringési rendel-
lenességek és a daganatos
megbetegedések. A kedvezõt-
len demográfiai mutatók to-
vább rontanak a helyzeten: a

népesség elöregedett, a lakó-
népesség fogy, a születésszám
csökken.

Jogosan merül fel a kérdés,
hogy akkor mitõl függ még
egészségünk, és fõleg, hogy
mit tehetünk érte. 27 százalék-
ban genetikai állományunk ha-
tározza meg „sorsunkat”, ezzel
egyelõre nem sokat tudunk
kezdeni, bár a kutatások bizta-
tóak, a mi generációnkat már
valószínûleg nem érinti. A gé-
neken és az egészségügyön kí-
vül a maradék 62 százalékban
(!) a környezeti hatások és az
életmódunk határozza meg
egészségünket. A téma rendkí-
vül összetett, meghaladja a
cikk kereteit. Beletartozik az
egészségkárosító szokások, ma-
gatartás jelenléte (dohányzás,
alkohol, drog), az egészségte-
len táplálkozási szokások, a
mozgásszegény életmód, a kör-
nyezeti problémák, levegõ-,
víz-, és talajszennyezettség, a
gazdasági lehetõségek és kor-
látok, a létbizonytalanság, stb.
Talán egyetlen dolgot mégis ki-

emelnék, ez a befolyásolható
tényezõk között szerepel, és
„ingyen van”. Mára már ku-
tatások is igazolják, hogy a po-
zitív érzelmek egyértelmû kap-
csolatot mutatnak az egészség-
gel. Még megdöbbentõbb,
hogy érzelmek és a fizikai
egészség közötti kapcsolat szo-
rosabbnak bizonyult a vizsgá-
latok szerint, mint az egészség
és az alapvetõ szükségletek hi-
ánya, például az éhezés közötti
kapcsolat(!). Természetesen nem
arra gondolok, hogy kezeljük
vidáman, ha kirúgnak a mun-
kahelyünkrõl, mert az képte-
lenség. De az nem, hogy lelas-
sítsunk, megálljunk néha roha-
nó világunkban, hogy kimen-
jünk néha a természetbe (csak
úgy…), hogy több idõt és fi-
gyelmet szenteljünk egymás-
nak, hogy megértsük és elfo-
gadjuk a másikat, és hogy le-
hetõségeinkhez mérten – nem
elsõsorban anyagilag – segít-
sük egymást. Mert az mindkét
felet „emeli”…

Dr. Wiederschitz József

Türjén az egészségügyi ellátás feltételei adottak.
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Máté P. Gábor
Szentgróti Lokálpatrióta Tár-
sulat

–

, a rendezõ

elnöke, a veszprémi Pe-
tõfi Színház színmûvésze el-
mondta:

Ismét egy sikeres, immár
a nyolcadik Zalavölgyi Kultúr-
tivornyán vagyunk túl. A kez-
detekkor mindössze néhány
baráttal, nyolc programmal
egynapos fesztivált szervez-
tünk, amely az évek alatt idén
már egy héten keresztül 80
programmal várta a nagyér-
demût. Az eredeti elképzelés,
miszerint a helyüket nagy szín-
padokon is megálló színvona-
las, kulturális programokat él-
vezhessenek családias hangu-
latban a térségben élõk, azóta

Ismét sikeres volt
– a Zalavölgyi Kultúrtivornya

sem változott. A kezdõ napon
biciklitúrán vehettek részt az
érdeklõdõk, hétköznap estén-
ként színházi elõadásokon,
koncerteken szórakozhattak a
vendégek, majd a hétvégén
egész napos programokkal,
országos hírû zenekarokkal ta-
lálkozhattak a látogatók. Nagy
öröm számunkra, hogy egyre
több civil szervezet segíti a
munkánkat, csatlakozik be a
programáradatba és többek
között az õ segítségüknek kö-
szönhetõen is tud, egyre sike-
resebb lenni a rendezvény. Így
mi már most is biztosak va-
gyunk benne: a jövõ évben is
mindenképp lesz Zalavölgyi
Kultúrtivornya!

..akáció. Csak két betû
hiányzott a nyári szünidõig,
amikor tartot-
tak a

. A gyerekek ebben az
évben is kiemelkedõ progra-
mokon vettek részt, az év zá-
rásaként június 12-én pedig

Tehetségnapot
Zalabéri Általános Isko-

lában

Tehetségnap Zalabérben
Nyertes pályázatok, sikeres diákok

szüleiknek, diáktársaiknak, ta-
náraiknak mutatták be milyen
mûvészetekben tehetségesek.
A színpadon furulyások, nép-
táncosok, népdalénekesek és
színjátszók mutatták be pro-
dukcióikat, a mûsor után pe-
dig színes festményekkel, im-

pozáns szobrokkal csalogató
alkalmi galéria várta a je-
lenlévõket.

Az intézmény eredményes
tanévet tudhat maga mögött:
az országban mûködõ száz te-
hetségpont közül beválasztot-
ták abba a tizenkettõbe, akik-
nek hetedikes-nyolcadikos ta-
nulói részt vehettek a Tehetség
Labirintus programon. Tevé-
kenységük elismeréseként a
zalabéri iskola június 18-án a
fõvárosban szervezett Tehet-
ségnapot az ország általános
iskolái, egyetemistái, tanárai
számára. Munkájuknak híre
ment is, ahol fel-
kérték igazgatót,
hogy tartson kétnapos felké-
szítést a témában a

tanárai számára. Az is-
kola a

belül négy
pályázatot nyújtott be, melyek
mind nyertesnek bizonyultak.
Elsõ beadvány az Országos Te-
hetséggondozó Verseny meg-
rendezésére irányult, melyre
1,5 millió forintot nyertek.
Második pályázatuk a mûvé-
szeti iskolai tevékenység támo-
gatását célozta meg, mely
munkára 1 millió forintot si-
került elnyerni. Az intézmény
létrehozta az

in-
dít, melyeknek mûködtetésé-
hez 1-1 millió forint támoga-
tást nyert. A diákok több or-
szágos versenyen értek el el-
ismerést, sõt a Kínában meg-
hirdetett Nemzetközi Festésze-
ti Fesztiválon

és kapott
elismerést, utóbbi mûve a leg-
jobb száz festmény közé is be-
került. Cseh-Németh Ádámot,

és
meghívták egy hétre Hong-
kongba, ahol festészeti foglal-

Kolozsváron
Kiss Albert

János
Zsigmond Unitárius Kollé-
gium

Nemzeti Tehetséggon-
dozó Programon

Országos Tehet-
ségsegítõ Tanácsot, Tehetsége-
ket Gondozó Nyári Tábor

Dézsi Réka, Né-
meth Dominika, Szalai Milán

Cseh-Németh Ádám

Csiszár Pétert Rába Lászlót

kozáson vesznek részt. A diá-
kok sikerrel vettek részt éne-
kes és irodalmi megyei verse-
nyeken is. Az intézmény vidéki
kisiskolaként sokszor szembe-
sül kétkedéssel, hogy felszínen
tud-e maradni? Egyfajta igazo-
lásként a 2015 év végéig tartó
Esély és Tehetség program ke-
retein belül az iskola 30 millió
forint támogatást nyert.

– Rendkívül büszke vagyok
a tanulókra, akik az eredmé-
nyeket elérték, és a pedagógu-
sokra, akik a tehetséggondozó
munkát erejükön felül, a sza-
badidejük terhére önzetlenül
végezték. Az iskolában több
program is fut, ezekbõl kaptak
most ízelítõt a nézõk. Nálunk
három eleme van a tehetség-
gondozásnak: tudományos diák-
köri munka, mûvészeti képzés,
társadalmi aktivitás. A fejlõdés
irányát kijelölték az elnyert
pályázatok, mûködtetett pro-
jektek, országon túlnyúló kap-
csolatok, és szeretnénk együtt-
mûködni az amerikai magya-
rokkal is. Húsz évvel ezelõtt
feltettük magunknak a kér-
dést, hogy miként tudunk ki-
emelkedni, életben maradni.
Akkor a minõségi munkát tûz-
tük ki célul, melyet segít az
Európai Tehetségsegítõ Tanács
létrejötte, és a kialakulóban
lévõ Uniós Tehetségpont Háló-
zat is – osztotta meg gondola-
tait Kiss Albert igazgató.

Az önkormányzat részérõl
polgármester

a rendezvényen bejelentette,
anyagi lehetõségeikhez mér-
ten továbbra is támogatják az
iskola tehetséggondozási tö-
rekvéseit. A településen létre-
hozandó generációs parkhoz
pedig a szülõk és gyerekek se-
gítségét, ötleteit kérte.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Zsuppán József

Pataki Balázs

Ezen a napon a gyermekek mûvészetekben mutatták meg
tehetségüket.
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Pakodon

önkormányzat

Fog-
lalkoztató ZalA-KAR Non-profit
Közhasznú Kft.

Martincsevics István

több éve már csak
alsó tagozatos általános iskolai
képzés folyik, így az egykor tel-
jes funkcióval mûködõ épület
több terme is kihasználatlanul
állt. Az folyama-
tosan kereste az épületrész
hasznosítására a lehetõségeket,
majd tavaly márciusban megol-
dás született: egy határokon
átnyúló osztrák-magyar projekt
vette használatba az üresen álló
termeket. A programban oszt-
rák részrõl nyolc, magyar oldal-
ról két szervezet, köztük a

vesz részt.
– Célunk a szociális termék

elõállítása, a hulladékmennyi-
ség csökkentése és újrahaszno-
sítása. Szeretnénk a különbözõ
vállalkozásokat, önkormányza-
tokat megismertetni ezzel szo-
ciális gazdasági tevékenységgel.
Többször is voltunk ausztriai
üzemekben, ahol hátrányos
helyzetûeket, bevándorlókat, il-
letve tartós munkanélkülieket
foglalkoztatnak. Az egyik cég
szemétszállítással foglalkozik,
egy üzemükben pedig a ven-
déglátóegységek ipari szintû
edénymosogatását végzik. Szá-
munkra fontos volt, hogy funk-
ciót találjunk az iskolának, így a
pályázat legnagyobb tételét en-
nek az épületnek az átalakítása
tette ki – avatott be a részletek-
be a pá-
lyázat egyik hazai koordinátora,
a társaság ügyvezetõje.

Újrahasznosítási központ Pakodon

Az újonnan létrejövõ

a riport idõ-
pontjában a szerelvényezési
munkák javában zajlottak, hogy
a térségi nyári egyetemre már
egy korszerû és szép épület
fogadja a látogatókat. Az egyko-
ri tantermek átalakításával me-
legítõkonyha, konferenciaterem,
nagyterem, irodák, öltözõk, moz-
gáskorlátozott wc és 10 munka-
állomásból álló foglalkoztató
rész jött létre. Az épületszárny
akadálymentesített, külön utca-

Kép-
zési és Foglalkoztatási Bemuta-
tó Központban

fronti bejáratot kapott, a meleg
vizet napkollektoros technoló-
giával állítják elõ, a fûtést fael-
gázosító kazánnal oldották meg.

– A pályázat lebonyolítása
csodaszerûen történt: tavaly
márciusban kezdtük el a pályá-
zat elkészítését, és azt mondták,
hogy májusban döntés is lesz
róla. Mi úgy gondoltuk, hogy
túl optimisták, de májusban
tényleg pozitívan döntöttek ró-
la. Az osztrákok júliussal, mi
augusztussal kezdtük el a meg-
valósítást, az önerõ és a hazai

támogatás rendelkezésre állt,
azonban az uniós pályázati pén-
zekbõl eddig még nem kap-
tunk. A bruttó 27 milliós beru-
házási munkálatok felét már ki
is kellett fizetnünk, a teljes itt-
honi projekt 50 millió forintból
valósul meg – tette hozzá Mar-
tincsevics István.

A központ létrehozásával
párhuzamosan indult a TÁMOP
1.4.5 foglalkoztatási program,
melynek keretében már vettek
fel hátrányos helyzetû embe-
reket, akiknek Pakodon lesz a
munkahelyük. A zalaszentgróti
Kultúrtivornyán raklapbútorok-
kal mutatták be az újrahasznosí-
tás egy módját, de készítettek
napkollektoros aszalót is. Meg-
oldást keresnek a kidobott boj-
lerek átalakítására, az elhaszná-
lódott lepedõkbõl a pakodi

is kapott
vászon fellépõinget, de molinó-
ból is lehetne táskákat varrni.
Ausztriában kelendõ szociális
termék a számítógép billentyû-
bõl készített gyûrû. Az új épület
július 3-án nyílt meg az érdek-
lõdõk számára. Pakodon a pro-
jekt egy éves kifutása után is
szeretnék folytatni a munkát, és
remélhetõleg olyan termékek
elõállítását tudják megvalósítani,
amivel önfenntartók lehetnek.

Margaréta Dalkör

Pataki Balázs

A konferenciaterem vezetékelése már kész – mutatja Martincse-
vics István.

2000-ben a kelet-zalai régió-
ban öt település takarékszövet-
kezete egyesült:

és , melyek
közül utóbbi volt a legnagyobb.
Egykoron a

tér-

Zalaszántó,
Gyenesdiás, Zalavár, Zala-
szentlászló Hévíz

Zalaszentlászló és
Vidéke Takarékszövetkezet

Banki automatával bõvült szolgáltatásuk
Népszerû a Takarék Zalaszentlászlón

ségi központként mûködött, a
Hévíz és Vidéke Takarékszö-
vetkezettel való összevonás óta
kirendeltségként fogadják ügy-
feleiket. Az 1957 óta mûködõ
fürdõvárosi takarékszövetkezet
napjainkban már 17 kirendeltség-
gel rendelkezik, s az utóbbi évek-

ben már a Balaton-parton, Keszt-
helyen, illetve Zalaegerszegen
és Nagykanizsán is helyben áll-
nak az ügyfelek rendelkezésére.

– A „kisemberek” szíveseb-
ben jönnek hozzánk, mint a
bankokba, szerintük rugalma-
sabbak vagyunk. A takaréknak
jelenleg 9 automatája van, az
ügyfeleknek a Takarékbank Zrt.
közvetítõjeként eljárva többfaj-
ta kártyát ajánlunk. Az országos
takarékhálózat 805 pénzkiadó-
val rendelkezik, ami a bankokat
is figyelembe véve a második
legtöbb ATM-et jelenti az or-
szágban. Hasonlóak a szolgálta-
tásaink, mint a nagy bankok-
nak, számlavezetés, hitelezés te-
rén semmi különbség nincs.
Befektetési szolgáltatásokat aján-
lunk, biztosításokat, lakástaka-
rékot kötünk, lényegében min-
den termékkel foglalkozunk.
Manapság már nem csak a hely-
béli lakosok fordulnak hozzánk,
hanem a környezõ falvakból és
Zalaszentgrótról is járnak hoz-
zánk. A jó reklám az, amit egy-
másnak továbbadnak az ügyfe-
lek. Nálunk nem kell sorszámot

húzni és a netbank szolgálta-
tással az interneten keresztül is
lehet utalni – fejtette ki

kirendeltség vezetõ.
A zalaszentlászlói kirendelt-

ségben négy dolgozó fogadja az
ügyfeleket, hétfõtõl csütörtökig
nyolctól négyig, pénteken nyolc-
tól fél egyig. A munkaidõn kívül
az ügyfelek a bankautomatából
vehetnek fel készpénzt, s mel-
lette telefonos egyenleg feltöl-
tést is lehet intézni.

– Eddig sokan kérdezték,
hogy miért nincs automata.
Június 11-én kaptuk meg a be-
rendezést, ami várhatóan a nyá-
ri szezonban lesz leginkább
kihasználva. Itt még kevesebb a
kártya, megszokták az emberek
a készpénzt. A kisvárosokban
viszont már sok helyen lehet
bankkártyával vásárolni. A net-
bankunkat is kezdik megszok-
ni, ami biztonságos, és az ügyfél
minden pénzmozgásról sms érte-
sítést kap – tette hozzá a vezetõ.

A szövetkezet jelentõs for-
galmat bonyolít le, kezdettõl
fogva jó kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal és a település
vállalkozóival. Fontosnak tartják
az ügyfelek megtartását, jelen-
tõs tapasztalattal bírnak uniós
pályázatok, Széchenyi kártya,
gazdakártya kezelése terén is.

Móricz
Lászlóné

-p.b.-

Júniustól az automatából is lehet pénzt felvenni.



10 2013. júniusSzentgrót és Vidéke

A
z

a
kc

ió
id

õ
ta

rt
a

m
a

jú
li

u
s

1
5

-i
g

!

A megyei III.
osztályú labdarúgó-csapata meg-
alakulásának huszadik évfor-
dulóját ünnepelte június 28.-
án. A jubileumra a magyar baj-
nok labdarúgóit
várták a zalai faluba.

– Már januárban felvettük a
kapcsolatot a gyõriekkel –
mondta , a
helyi csapat kapitánya, a hír-
verõ mérkõzés fõszervezõje. –
Olyan segítõkészséget tapasz-
taltunk a magyar bajnok háza-
táján, aminek alapján biztosra

Tekenye SC

Gyõri ETO FC

Jordanics Tamás

A bajnok látogatott Tekenyére

vehettük, hogy megvalósul ez
a találkozó. Az igazi feladatot
az idõpont egyeztetése je-
lentette.

– A Gyõri ETO FC tulajdo-
nosa, Tarsoly Csaba tekenyei
születésû, ezért választottuk a
Gyõrt ellenfélnek a jubileumra
– tudtuk meg

. Valószínûleg jól döntöt-
tünk – mutat a klub elnöke az
öltözõ épület elõtt kialakított
parkolóra, ami máris megtelt

– Miért pont a Gyõr az
ellenfél?

Kovács Károly-
tól

autókkal. – A bajnokcsapat
vendégjátékára legalább 4-500
érdeklõdõt várunk.

, Tekenye
polgármestere szabadságát sza-
kította meg a mérkõzés miatt.

– A klub jubileumát a ma-
gyar bajnok vendégszereplése
emlékezetessé tette. Köszönet
ezért a Tekenyérõl származó
Tarsoly Csabának és a csapat
valamennyi játékosának.

Egy órával a kezdés elõtt
érkezett a gyõri küldöttség. A
vendégek a helyi szurkolók

Tarsoly Róbert

sorfala és tapsa kö-
zepette vonulhat-
tak az öltözõbe.

– Teljes keret-
tel jöttünk és min-
denki lehetõséget
kap! – közölte la-
konikusan Pintér
Attila, az ETO ve-
zetõedzõje.

A tekenyeiek
igyekezete, hogy
az alkalomhoz il-
lõ játéktér fogad-
ja a csapatokat a
helyszínen szinte
kézzel foghatóan
érezhetõ. A pálya
adottságai viszont
szemmel látha-
tóak.

– Jó negyven
centi szintkülönb-
ség van az ol-
dalvonalak között
– állapítja meg az
egyik szurkoló.

A hírverõ mér-
kõzésnek viszont
már semmi aka-
dálya nem lehe-
tett.

Így játszottak:
Tekenye SC -

Gyõri ETO FC
0 - 21 ( 0 - 9 )

Tekenye, 900 nézõ, V.:
Matyi ( Kocsondi, Beke).

Beke - Pál J., Fe-
renczi, Vincze, Pál D.,Tóth,
Varga B., Jordanics, Horváth I.
L., Mesteri, Kiss. Csere: Nagy,
Lázár, Szabó, Pál K., Károly,
Varga R., Horváth II. L. Edzõ:
Horváth Norbert.

Gyõri ETO FC: Nagy G.-
Tokody, Stanisics, Wolf, Dinjar
- Kiss, Windecker, Martinez -
Kalmár, Nicorec, Lázok.

Csere: Kamenar, Svec, Djord-
jevic, Kamber,Pilibajtis Völgyi,
Lang, Kronaveter, Koltai, Kink,
Varga R., Vineto. Vezetõedzõ:
Pintér Attila.

A szurkolók megállapíthat-
ták, hogy a vendégek teljesí-
tették az ígéretüket, valóban a
legjobbakkal érkeztek Teke-
nyére. A játék képe megfelelt a
várakozásnak. Jó tíz percet kel-
lett várni az elsõ találatra, aztán
sûrûn következtek a további
gólok. A magyar bajnok moti-
váltan focizott. Különosen kitûnt
Kalmár, Dinjar és a Kispestrõl
igazolt Martinez igyekezete.

– Vigyázzatok gyerekek! Ne
fussatok olyan sokat, mert ki-
fulladtok a végére! – hangzott
a jó tanács a tekenyei focisták
felé. A találkozó végéig hu-
szonegyszer zördült meg a háló.

– Sikeresen népszerûsítet-
tük a sportágat a tulajdonos
szülõfalujában – állapította
meg Koltai Tamás a közös fo-
tózás elõtt.

– Testközelbõl érezhettük,
hogy milyen az élvonalbeli
foci. Felejthetetlen élmény volt
– vélekedett , a
hazaiak játékosa.

– Érdemes volt Tekenyére
jönnünk – foglalta össze egy
szentgróti szurkoló. – Ilyen fo-
cit nem minden nap láthatunk.

Tekenye:

Horváth László

-samu-

A két csapat játékosai üdvözlik egymást, aztán kezdõdhet a találkozó. Élmény volt a tekenyei futballbarátoknak.
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Szenzációs szentgrótiak (2.)
Bajnoki aranyérem több évtized után

(Folytatás az 1. oldalról)
a nagyobb játékerõt képviselõ
harmadosztályú .

Korábban
edzõ értékelte csapata teljesít-
ményét, ezúttal a
sportkör elnökét kérdeztük.

Újbudát
Rózsa László

Koós Istvánt,

– Elégedett a csapat telje-
sítményével?

– Aranyérmesek lettünk a
megyei I. osztályú bajnokság-
ban, s nekünk ez volt a leg-
fontosabb. Nagyon régen nyer-
tünk már megyei bajnokságot,
s ez most sikerült. Következett
a Magyar Kupa megyei dön-
tõje, majd az osztályozó az NB
III-ba jutásért. Szerintem ver-

A Magyar Kupa döntõjében nagy csatára késztették az NB III-as
Andráshidát.

Mintha NB I-es meccs lenne az egerszegi stadionban: lelátói
kép a Zalaszentgrót-Andráshida megyei döntõn.

Aranyérmet szerzett a me-
gyei III. osztályú labdarúgó-
bajnokság Északi-csoportjában
a .

edzõ együt-
tese 32 mérkõzésen 77 pontot
szerzett (25 gyõzelem, 2 dön-
tetlen, 5 vereség), 106 gólt lõtt

türjei labdarúgó-csapat
Guitprecht László

Bajnokcsapat Türjén

Együtt ünnepeltek a szurkolókkal.

és 37-et kapott. A csapat gól-
királya is a türjei együttesbõl
került ki szemé-
lyében, aki negyvenegyszer ta-
lált be az ellenfelek kapujába.

A bajnokcsapat szereplésé-
re a következõ számban visz-
szatérünk.

Vasas Gergõ

senyben voltunk a harmadosz-
tály második helyén végzett
Andráshidával, az osztályozón
pedig azzal az Újbudával talál-
koztunk, amely egyértelmûen
jobb csapat, mint a miénk. Tu-
dásunkhoz, erõnkhöz képest
maximálisat nyújtottunk, s
ezért elismerés jár a csapat-
nak. Ezt az évet csak csillagos
ötössel lehet értékelni.

– Nagy az elvárás a csapat-
tal szemben. Ahhoz, hogy meg-

– Nem lesz könnyû a folyta-
tás, hiszen magasra került a léc…

feleljünk ennek, erõsíteni kell
az anyagi háttért. Magyarán
újabb támogatókra van szük-
ség. Névadó szponzort kere-
sünk, s ennek érdekében lépé-
seket teszünk – mondta befeje-
zésül az elnök.

Természetesen folyamatosan
beszámolunk majd az újabb
fejleményekrõl. Errõl – követ-
kezõ nyomtatott lapszámunk
megjelenéséig – naprakész in-
formációkat olvashatnak hon-
lapunkon: www.zalatajkiado.hu

(e)

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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
LAST MINUTE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

KÁRPÁTALJA kincsei (félpanzió)

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok

Romantikus Németország

Üdülés Dél-Dalmáciában-Montenegró
(szálloda+ félpanzió)

Debreceni Virágkarnevál

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)

Észak-Magyarország másképpen

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

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

Júl. 18-21. 40.500 Ft/fõ

Aug. 6-11. 66.400 Ft/fõ

Aug. 7-11. 68.900 Ft/fõ

Aug. 18-24. 99.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 27.500 Ft/fõ

Aug. 24-29. 95.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 34.500 Ft/fõ

Szept. 6-8. 39.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 43.500 Ft/fõ

Szept. 11-15. 64.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 79.500 Ft/fõ
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)
(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A fürdõ június 22-tõl augusztus 25-ig
naponta 9.00 - 20.00 óráig tart nyitva!

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

M
M

M
M

Ingyenes munkaerõ-piaci szolgáltatások nyújtása a
megváltozott munkaképességû munkavállalók

foglalkoztatásával kapcsolatban

4M Iroda 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 33.
(Területi Vöröskereszt Iroda)

83/360-089
Tanácsadóink:

www.megvaltozott.hu

egoldás
unkáltatóknak és

egváltozott munkaképességû
unkavállalóknak

.

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 13-16 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig,

Péntek: 9-12 óráig

Elérhetõségeink:

Nyírõ Tiborné Kozma Ferenc
06-30/351-42-12 06-30/447-67-69
t.aniko50@gmail.com kozmaf68@gmail.com

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

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

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

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

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


