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A szentgróti szóváltás

V. évfolyam 2015. április

– avagy a tankönyvtámogatás utóélete

Dr. Tihanyi Ottó (jobbról a harmadik) szerint nem frontot akartak
nyitni, hanem lezárni a tankönyvtámogatással kapcsolatos ügyet.
Márciusi számunkban jelent
meg Baracskai Józseffel készített interjúnk. Ebben Zalaszentgrót polgármestere részletesen kifejti véleményét az ominózus tankönyvtámogatási és
a csáfordi részönkormányzati
üggyel kapcsolatban.
Az interjú megjelenése után
megkereste szerkesztõségünket

B&B

DIVAT VILÁG

dr. Tihanyi Ottó képviselõ azzal
a kéréssel, hogy õ is szeretné
kifejteni a véleményét. Ennek
semmi akadálya, mint ahogy
annak sem, hogy közöljük azt a
nyilatkozatot (3. oldal), ami
négy szentgróti képviselõ aláírásával érkezett szerkesztõségünkbe.
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

H-P: 8-17
SZ: 8-16

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet
Kínálatunkból:

- Nõi, férfi színes nadrágok
- Tavaszi kabátok
- Szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- Alkalmi egészruhák
- Farmernadrágok (nõi, férfi)
- Nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- Férfi boxerek
- Nõi övek, sálak, nyakláncok, pénztárcák, táskák

Márkáink:

- J. PRESS
- Blue Nature
- Mayo Chix
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk) - Prestige
Májusban 10.000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék.
Az üzletben ajándékutalvány kapható.

H-P: 8-17
SZ: 8-12

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.
Nõi, férfi cipõ márkáink:
- Tamaris
- Rieker
- Romika
- Joseph Seibel

- Claudio Dessi
- Bio Prego
- Mermaid
- S. Sunny

Gyermek cipõink:
- D.D. Step
- Wink

Ezen kívül:
- Bõrtáskák
- Bõrövek
- Bõr pénztárcák
Egyes cipõkhöz koktéltáska kapható.
Májusban minden csütörtökön kettõt fizet, hármat vihet akció!
Ajándékutalvány kapható!
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A szentgróti szóváltás
– avagy a tankönyvtámogatás utóélete
(Folytatás az 1. oldalról)
Elõbb következzen a dr. Tihanyi Ottóval készített interjú!
– Történt-e reagálás a közleményükre a Szentgróti Hírek
részérõl?
– A Szentgróti Hírek 2015.
február 27-i számában jelent
meg a sajtótájékoztatóról a tudósítás. Amennyiben a polgármester úr higgadtan elolvasta
volna annak szövegét, illetve
megnézte volna a szentgróti tv
adásában a tájékoztató teljes
anyagát, akkor egyértelmû lett
volna számára, hogy nem frontot akartunk nyitni, hanem le
akartuk zárni a tankönyvtámogatással kapcsolatos ügyet, annál is inkább, mert a Kormányhivatal törvényességi észrevételében foglaltak szerint SZMSZ-t
módosítottunk, új szociális rendeletet fogadtunk el.
– Kapott-e hivatalos értesítést az Önök közleményérõl
Baracskai József polgármester?
– Polgármester úr a következõ, március 13-i számban reagált a sajtótájékoztatón elhangzottakra, és nem kérte ki elõtte
a véleményünket, nem küldte el
az interjú szövegét. Megjegyzem, ez így természetes, megállna az élet, ha minden egyes
polgármesteri megnyilatkozást
egyeztetni kellene a képviselõkkel. Így viszont a többi képviselõtõl sem várható el, hogy
adott esetben a reagálásukat
közvetlenül megküldjék polgármester úr részére. Ezért úgy
gondoltuk, hogy nem kell a
„közlemény” szövegét külön eljuttatnunk a részére. A Szentgróti Hírek április 10-i számában megjelent a közlemény
szövege, és erre ugyanazon az
oldalon a polgármester reagált
is. Az más kérdés, hogy a Szentgrót és Vidékében hamarabb
megjelent a közlemény szövege.
– Mik voltak konkrétan
Baracskai József nyilatkozatában az alaptalan és méltatlan
vádak?
– A 2015. március 13-i Szentgróti Hírekbõl szó szerinti idézet: „megdöbbentõnek nevezte
Baracskai József polgármester,
hogy a Fidesz-KDNP képviselõ
csoportja jelentette fel a saját
önkormányzatát a Kormányhivatalnál. Ennek folyománya,
hogy az Állami Számvevõszék
megvizsgálja az Önkormányzat
2014. éves gazdálkodását.” Az
interjúban azt fejtegeti, hogy
nem is tettünk fel kérdést a
közmeghallgatáson, így nem
kaphattunk választ, és egyébként is furcsa lenne, ha a képviselõk saját maguknak tennének fel kérdéseket. Ezzel szemben a valóság az, hogy Vajda
László a Fidesz zalaszentgróti
szervezetének elnökeként, és a

A képviselõ úgy véli, hogy a polgármester teljesen feleslegesen
hergeli a szentgrótiakat.
roma kisebbségi önkormányzat
elnökeként tett fel a tankönyvtámogatással kapcsolatos kérdést a közmeghallgatáson, azonban érdemi választ nem kapott.
Ezt követõen Veress János képviselõtársam kérte a jegyzõ
asszonytól az ominózus 2014.
szeptember 24-i szociális bizottsági jegyzõkönyvet és anyagot,
amelynek kiadását a jegyzõ
megtagadta.
– Mivel indokolta ezt?
– A jegyzõnõ a bizottsági
ülés zárt volta miatt tagadta
meg az ülés anyagának kiadását,
a Kormányhivatal viszont megküldte, ebbõl az következik,
hogy jogtalanul tagadta meg a
másolat kiadását. Tekintettel arra, hogy interpellációt szándékoztunk benyújtani a polgármesterhez és a bizottság elnökéhez, de a bizottsági anyag
nem állt rendelkezésünkre, ezért
a Kormányhivatalhoz fordultunk a bizottsági anyag megküldése érdekében, amelyet meg
is kaptunk. Ezt nevezi polgármester úr „feljelentésnek'”. Hangsúlyozom, hogy a Kormányhivatalt nem kértük vizsgálat
lefolytatásra, pláne nem az Állami Számvevõszéket. A Kormányhivatal hivatalból folytatott törvényeségi eljárást, és ennek eredményeként a szabálytalanságok gyanúja miatt fordult az ÁSZ-hoz. Nagyon fontos
megjegyezni, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit – mert több is volt – a
testület elfogadta, és ennek
nyomán – többek között – módosítottuk az SZMSZ-t. Polgármester úr fenti interjújában ezt
emeli ki: „legfontosabb, hogy a
zalaszentgrótiaknak
feleljünk
meg.” Ezzel szemben a saját
értékrendem szerint úgy kell
megfelelnünk a zalaszentgrótiaknak, hogy közben nem kö-

vethetünk el törvénysértést, illetve – mint az utóbbi fél évben
történt – törvénysértések sorozatát. Nagyon fontos: úgy választottuk meg Balogh Gábort alpolgármesternek, hogy részönkormányzati vezetõ volt Csáfordon. A megválasztásának pillanatában összeférhetetlen helyzetet teremtettünk, ezért utólag
le kellett mondania a részönkormányzat vezetésérõl. Minderrõl utólag szereztünk tudomást. Másik példa: utólag derült
ki, hogy a részönkormányzatokra a bizottságokra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, tehát a részönkormányzatokban
többségben kell lenniük a képviselõknek a külsõs tagokhoz
képest. „Természetesen” ezt is
utólag kell megoldanunk, aminek a következményeként minden képviselõnek 2-3 részönkormányzati testületben bent
kell lennie.
– Önt személy szerint is kiemeli Baracskai József…
– A polgármesteri reagálásban valóban személy szerint
megemlíti, hogy részt vehettem
volna a bizottsági ülésen, stb.
Az elõzõ ciklus elsõ felében kértem a bizottság elnökét, hogy az
üléseket ne délután kettõkor
tartsa, mert nem tudok rész
venni ebben az idõpontban.
Néhány esetben ennek eleget
tett, a jegyzõkönyvekbõl ezt
nyomon lehetne követni, a jelenléti ívek bizonyítják, hogy
minden ilyen esetben jelen voltam. Az ominózus ülés délután
kettõkor volt. Egyébként amikor kértem a késõbbi idõpontot, azt megelõzõen lemondtam
a bizottsági tagságomról, majd
az ígéret hatására maradtam bizottsági tag.
– A történtek után elképzelhetõ a jövõben normális
együttmûködés?

– A testületi ülés jegyzõkönyve bizonyítja, hogy polgármester úr 2014. december 18án értesült arról, hogy az akkor
elõterjesztett
interpellációnk
alapja a Kormányhivataltól hivatalosan kikért bizottsági anyag
volt. Idézet: „Dr. Tihanyi Ottó:
annyit szeretnék hozzátenni,
hogy hivatalosan kikértem a
kormányhivataltól a Szociális
Bizottság fent nevezett jegyzõkönyvét”. Idézet polgármester
úrtól ugyanebbõl a jegyzõkönyvbõl: „köszönöm az interpellációt, örülök, hogy végre hivatalosan is feltették a kérdéseket, nem csak a városbéli mendemondákat hallom.” Kérdés,
hogy polgármester úr valójában
min döbbent meg a februári
sajtótájékoztató szövegét olvasva, illetve nézve? Az embernek
olyan érzése támad a polgármesteri megnyilatkozásokat olvasva, hogy váratlanul érte a
Fidesz-KDNP által támogatott
képviselõk egységes fellépése,
közös sajtótájékoztató tartása.
Azért is méltatlan a polgármesteri támadás, mert több ügyben
is bizonyítottuk kompromiszszum készségünket – például
alpolgármester választás, vagy
az interpellációnkra adott válasz elfogadása második alkalommal annak ellenére, hogy
tovább húzhattuk volna. Polgármester úr több ízben is megemlítette, hogy jó lenne a zalaszentgrótiak érdekében együtt
dolgozni, a fejlesztéseket támogatni. Jó lett volna, ha legalább
egy esetet említ, hogy szerinte
mikor nem vettük figyelembe a
zalaszentgrótiak érdekeit, mert
enélkül ez csak szónoki fordulatnak tekinthetõ. A fejlesztési
elképzeléseket – ha lesznek –
biztosan támogatni fogjuk. Így
polgármester úr többször szóba
hozta a adósságkonszolidációban nem szerepelt önkormányzatok fejlesztési támogatását,
amelyben nyilván konszenzus
lesz a testületben. Az más kérdés, hogy a belügyminiszter
10/2014(II.19.) sz. rendeletébõl nem olvasható ki, hogy
már meg kellett volna kapnunk
a nekünk járó összeget, mivel a
miniszter a benyújtott kérelmek alapján a „rendelkezésre
álló elõirányzat erejéig dönt”.
Szerintem teljesen feleslegesen hergeli a szentgrótiakat,
amikor a nyilatkozataival azt
sejteti, hogy a kormányzat
szándékosan tartja vissza a
pénzt. Azt elfelejti hozzátenni,
hogy az adósságkonszolidációban részt vett települések 2002
és 2010 között, az akkori kormányok „áldásos” tevékenységének köszönhetõen adósodtak el.
z.t.

2015. április

Szentgrót és Vidéke

3

Megalakult a helyi értéktár bizottság Zalabérben
Egy 2013-ban keletkezett
kormányrendeletnek köszönhetõen értékeik rendszerezésére, védelmére a települési
önkormányzatok helyi értéktár bizottságot hozhatnak létre. A képviselõ-testület döntésének köszönhetõen Zalabér-

ben is megalakult a helyi értéktár bizottság, melynek Körmendy Marianna mellett Vikár Tibor és Dézsi Ágnes a
tagjai. Nem új keletû dolog a
települési értékek gyûjtése Zalabérben, ahol már 2001-ben
önkormányzati rendeletben,

Babamasszázst tanulhattak…
Január végén indult el
Tekenyén a Baba-Mama Klub,
ahol azóta hétfõnként 10 órától rendszeresen találkoznak a
helyi kisgyermekes szülõk.
Mialatt az anyukák tapasztalatot cserélnek a gyermeknevelésrõl, közben a gyerekek közt
is barátságok szövõdnek. Április 20-án a zalaszentlászlói
Bodor Andrea vendégeskedett
a klubban, akitõl babamaszszázst tanulhattak az érdeklõdõ anyukák.
– Jól éreztük magunkat és
örültünk a programnak. Elhangzott, hogy érdemes már
az újszülött babáknál elkezdeni a masszázst, hogy minél

korábban hozzászokjanak a
gyerekek, így késõbb már nagyon fogják szeretni. A fél órás
bemutatón megnéztük, hogy
miképpen kell masszírozni a
lábat, a fejet, a hátat, a mellkast
– mesélte Hegyiné Krár Zsófi a
tapasztalatokat, aki szerint esélyes, hogy a klubban összebarátkozó gyerekek késõbb is egy
óvodába, iskolába járnak majd.
Tekenyén idén május 25én, Pünkösd hétfõjén rendezik
meg a Jégveremben már hagyománnyá vált Pünkösdi Piknik és Gyereknapot, ahol 16
órától a Brumi Bandi Band
együttes adja elõ mûsorát.
- pb -

Hegyiné Krár Zsófi és fia, Matyi is élvezte a programot.

A Szent Antal kápolna egyik legnagyobb értéke Zalabérnek.
illetve a ZalabÉrték Egyesület állagmegóvó munkák, amiket
alapító okiratában is határoz- bárki el tud végezni – számolt
tak a települési értékek állag- be Körmendy Marianna, a hemegóvásáról, védetté nyilvání- lyi értéktár bizottság elnöke.
Zsuppán József polgármestásáról.
– Településünkrõl Vikár Ti- ter hozzátette: korábban diákbor helytörténész mellett töb- munkások segítettek Interneben is részt vettek korábban a ten is rögzíteni a feldolgozott
Zala Termálvölgye Egyesület ismereteket. A témához kap24 települést érintõ pályáza- csolódik, hogy az önkormánytán, az ott elkészült tanul- zat a Magyarországi Zsidó
mányból tananyag készül, amit Hitközségek
Szövetségével
az osztályfõnöki órákon mutat- (MAZSIHISZ) közösen pályázanak be. Idén már a harmadik tot nyújt be az izraelita temetõ
nyári napközis tábor lesz, ahol felújítására. A pakodi Bugyboa gyerekekkel közösen feldol- rék Vízitúra és Szabadidõgozunk egy-egy helyi téma- sport Egyesülettel együttmûkört. Mostanra a Nemzeti Mû- ködve készült korábban egy
velõdési Intézet karolta fel a témaútvonal, értékútvonal, ami
témakört, pályázatot írtak ki az a zalabéri Generációs Parkból
értékek feltárására. Megtartot- indul, és állomásaiként szetuk az értéktár bizottság elsõ repel a Nemes-temetõ és a
ülését, ahol meghatároztuk, Szent Antal kápolna is.
hogy milyen munkaterv alapA Zalavíz munkatársai a
ján haladunk és milyen kate- Zala-parton megtalálták az elsõ
góriákba soroljuk be értékein- világháború katonáinak emléket. A gyûjtésbõl szeretnénk kére létrehozott hõsök ligenyomdai úton létrehozni egy tében a megmaradt emlékkökésõbb is bõvíthetõ gyûrûs veket. Ezeket a helyi értéktár
füzetecskét. Május elején felhí- bizottság elsõ megmozdulásavást intézünk a falu lakossá- ként a templom melletti hõsi
gához, hogy miként tudják se- emlékpark emlékmûjéhez hegíteni munkánkat. Szeretnénk, lyezik el, és május 29-én, a
ha minél több „értékõr” lenne a Hõsök Napján avatják újra.
településen, mert vannak olyan
Pataki Balázs

„A polgárok képviselete nem kívánságmûsor”
Gratulálunk Baracskai Józsefnek! A legnagyobb keresõoldal adatai alapján feltalált
egy új szót (szinonimatikai),
ezt az internetes nyilvánosságban rajta kívül eddig senki
nem használta. Sajnos ez is azt
mutatja, hogy polgármester
úr egyre nehezebben érteti
meg magát a zalaszentgróti
polgárokkal.
Baracskai úr – miután a
sajtóban élesen megtámadott
minket – azt fejtegeti, hogy „a
problémát házon belül kell
megoldani”. Érdemes tisztázni, hogy a probléma valóban
„házon belül” keletkezett, méghozzá a polgármester úr által

irányított hivatalban. Ezt a
problémát irányítóként az õ
feladata lett volna megoldani.
Mivel a város számos lakosa azóta is a tankönyvügyrõl
beszél, ezért jó lenne, ha Baracskai József körülnézne
végre a „háza körül” is. Az õ
állításával szemben személyes
tapasztalataink alapján nem
igaz ugyanis, hogy aktualitását
vesztette az ügy, mert a szentgróti embereket ez (is) érdekli. Az egészbõl sajnos az látszik, hogy Baracskai József
egyszerûen a saját elképzeléseit, céljait szeretné az emberek véleményével azonosítani.
A minap lényegében ki is

jelentette, hogy õ a továbbiakban nem kíván a tankönyvtámogatások szabályosságának
ügyével foglalkozni.
A polgárok képviselete
azonban szerintünk nem kívánságmûsor.
Mi képviselõként a szentgrótiak képviseletére tettünk
esküt, ezért a polgármester
úrhoz képest fordítva fogunk
eljárni. Továbbra is várjuk tehát személyesen, telefonon és
emailben a szentgrótiak véleményét a tankönyvügy kapcsán. Itt a város pénzérõl, a
polgárok pénzérõl van szó.
Ezért vállaljuk, hogy a testületi
ülések nyilvánosságát felhasz-

nálva hangot adunk a szentgróti emberek kételyeinek.
Örülünk neki, hogy Baracskai
úr a Szentgróti Hírekben megjelent írásában már meghátrált, és nem mer holmi „feljelentésekrõl” beszélni.
Neki is azt javasoljuk, hogy
beszéljük egy nyelvet, mûködjünk együtt! A szentgrótiak
érdekében derítsük ki együtt
azt, hogy valóban csak az arra
rászorulók részesültek-e támogatásban.
Zalaszentgrót város képviselõi:
Veress János, Beke László,
Gelencsér István, dr. Tihanyi
Ottó
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„A szívemben mindig tekenyei maradok…”
Beszélgetés Hideg Gyulánéval

Ilike foglalkozásain a gyerekek és felnõttek is jól érzik magukat.
Hideg Gyuláné állandó motorja a tekenyei programoknak,
legutóbb a húsvét elõtti kézmûves foglalkozáson tanítgatta
kézmûves tárgyak készítésére a
gyerekeket és az õket elkísérõ
felnõtteket. Beszélgetésünkben
a múlt és a jelen egyaránt szóba
került.
– Honnan fakad kreativitása? Mivel foglalkozott korábban?
– Szerencsés embernek mondhatom magam, mert 1973 szeptemberétõl 35 évig egy helyen,

a zalaszentgróti általános iskolában tanítottam az alsó tagozatosokat. Az akkori törvényeknek köszönhetõen 2008-ban
mentem el nyugdíjba. Alsó tagozatban elõbb fõként rajzot tanítottam, késõbb matematikát,
környezetismeretet, technikát
és testnevelést is. 1996-tól több
évig felsõ tagozatban is tanítottam rajzot, amihez elvégeztem a
vizuális kultúra tanfolyamot. Az
iskolaösszevonás elõtt két évig
a két iskola könyvtárát gondoz-

tam, amihez még korábban elvégeztem egy alapfokú könyvtárosi tanfolyamot is. A kreativitás onnan ered, hogy amikor
felsõ tagozatban rajzot is tanítottam, az akkori igazgató, Beke
László próbált engem ebbe az
irányba terelni. 10-12 gyerekkel
szakkört indítottunk, és velük
délutánonként különbözõ tárgyakat készítettünk.
– Hogyan került vissza Tekenyére?
– Tekenyén nõttem fel, ott
jártam általános iskolába. Még a
Szentgróttól való szétválás elõtt
megalakult az Összefogás Tekenyéért Alapítvány, ennek alapító tagja vagyok. Szentgróti lakosként vissza akartam lépni a
tagságtól, de azt mondták, hogy
én mindig tekenyei maradok.
Nyugdíjas lettem és miután Tekenye különvált, 3-4 éve bekapcsolódtam a falu életébe. A foglalkozásokra külön készülök,
hiszen a gyerekek különbözõ
korosztályból érkeznek, van
köztük óvodás és tizenéves is.
Segítenek a folyóiratok, át kell
gondolni, hogy mi az a feladat,
amivel mindenkit le lehet foglalni. Jó látni, hogy szülõk is
részt vesznek a programokon,
akik gyermeki lelkesedéssel
vetik bele magukat a kézmûveskedésbe. Azért, hogy minél ke-
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vesebb költségbe kerüljenek a
foglalkozások, gyûjtöm az alapanyagnak való teás és margarinos dobozokat, papír gurigákat,
amiket sokan kidobtak volna,
de most már nekem adják. Mikuláskor, karácsonykor, farsangra, húsvétkor mindig készülõdünk, és mindig hívnak az idõsek klubjába és a nyári táborokba is. A különbözõ alkalmakra
ajándéktárgyakat is készítünk
és az alapítványi bálokra rendszeresen mûsorral készülünk.
Gyakran visszajárok Tekenyére,
talán ezt mondják lokálpatriotizmusnak.
– Mozgalmasan telnek a
nyugdíjas évek…
– Igen, jó, hogy az ember
mindig csinál valamit, és alapvetõen olyan vagyok, aki szeret
tenni-venni. Nagy örömünk a
négy hónapos az unokánk,
akivel minél többet szeretnénk
foglalkozni. Tekenyén van szõlõhegyünk, ahova szinte naponta kijárunk dolgozgatni. Mindig
a háttérben dolgoztam, soha
nem nyilatkoztam, ez most egy
kivételes eset. Nekem az volt a
Kossuth-díjam, amikor a diákom elsõ rajzát nekem ajándékozta. Az volt az igazi elismerés!
A régi munkahelyi jellemzésemben szerepelt, hogy „sokszor a
magándolgait is háttérbe helyezi annak érdekében, hogy a
közösségben tevékenykedjen”.
Tekenyén régóta egy nagyon jól
mûködõ önkormányzat van,
tagjai nagyon odafigyelnek a
közösségi életre.
Pataki Balázs

A batyki legények õrzik a hagyományokat
Ügyelnek a köztisztaságra a faluban
Nemrégiben
lapunk is beszámolt a Zalaegerszeg-Sümeg útvonalon, Batykon található veszélyes útkanyarulatról. A batykiak fohásza némileg
meghallgatásra talált:
a közútkezelõ munkatársai gömbtükröt
helyeztek ki az említett kanyarban.
– Hasonlóan fontos és visszatérõ téma
a településen: a Fõ
utca páros oldalának
északi végén élõk régóta reklamáltak, hogy
magasan levõ tisztítatlan árokból az udA batyki locsolók csoportja.
varra beszivárog a víz.
Valakinek a pincéjébe, másnak geteg iszap kerül az árkokba,
az udvarába folyik az összegyûlt amit évente kétszer is a közútcsapadék, a vízóraaknák rend- kezelõnek kell tisztítania. Ha
szeresen tele voltak. Megkértük külterületen ez a feladat hozzáa Közútkezelõ Zrt.-t, hogy pró- juk tartozik, akkor egy nem önbálják megoldani ezt a problé- kormányzati út mellett belterümát, mert az árok az úthoz tar- leten is az õ dolguk – vázolta fel
tozik. A Zalabér és Zalaszent- az egyik problémát Adorján
grót közötti külterületen a ma- Péter polgármester.
Batykon nyolc éve rendszegasabban fekvõ, nem kellõ
irányban mûvelt földrõl ren- resen önkéntesek tisztítják a

falu határain belül lévõ, közút
menti árkokat. Sokan az autókból dobálják ki a hulladékot, de
közben zsákok is megjelennek,
amelyekben tekintélyes mennyiségû szemét található. Egy alkalommal már a hulladékban hagyott személyes iratból sikerült
beazonosítani az elkövetõ személyét, így kérik a lakosságot,
hogy lehetõség szerint használják a kihelyezett kukákat és a
szelektív hulladékgyûjtõt.
A Németh Klaudia, Farkas
Eszter, Tóth Péter, Gulyás Péter,
Gulyás Gergõ, Egyed Tibor,
Egyed Zsófia, Kanizsai István
alkotta társaság Egyedné Varga
Katalin alpolgármester vezetésével húsvét elõtt nagypénteken, a vasútparton gyûlt össze
szemetet szedni. A lelkes csapat
tizenöt zsák hulladékot gyûjtött
össze, és a késõbbiekben is
terveznek hasonló megmozdulást. Pár nap múlva már a hagyományõrzésben jeleskedtek a
helyi fiatalok: a fiúk húsvéthétfõn végigjárták a falut és Zalavégre is elmentek locsolkodni.
– A felgyülemlõ hulladékot
korábban a HUKE Kft., majd

utódja, a Zalaispa Zrt. szállították el, mostanában finanszírozási problémára hivatkozva elmarad mindez. Az volt kérésünk a Közútkezelõ felé, hogy
az évek óta elvégzett munkánkért „cserébe” kaphassunk mart
aszfaltot, hogy az önkormányzati utakon szükséges kisebb javításokat elvégezhessük. A közútkezelõ arra hivatkozott, hogy
grammra pontosan el kell számolniuk a mart aszfalttal. Nem
tudom, hogy ezek után érdemes-e a közúti árkokat tisztítani
és a Zalaispával egyezkedni az
elszállításról, vagy meghagyjuk
a közútkezelõnek, hogy kijöjjön
tisztítani a szeméttel feltelt
árkokat.
P.B.

Eladó 5.000 db
kisméretû tégla

20 Ft/db.
Érdeklõdni: 83/360-630
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Érdekes témák, felkészült elõadókkal
Kutató gyerekek konferenciája Zalabérben
Április 27-én Zalabérben
13. alkalommal rendezték meg
a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának (KGYTK)
regionális fordulóját, ahol a szakértõ zsûri elõtt a 10-14 éves
zalabéri tanulók mellett a tapolcai, dorogi, várpalotai és
sármelléki diákok is számot
adtak felkészültségükbõl.
– Sokadik alkalommal számolnak be kutatásaikról a tanulók, s mindig meggyõzõdünk arról, hogy milyen széles
az érdeklõdési körük. A tanulók itt saját ötletüket menedzselik, melyet mi is végzünk a
saját területünkön, például a
pályázatok írásánál. Biztosak vagyunk abban, hogy tapasztalataitokkal 16 év múlva ti ezt
sokkal jobban fogjátok csinálni, mint ahogy mi azt most végezzük – mutatott elõre köszöntõjében Zsuppán József
polgármester.
A rendezvényt Kiss Albert,
a KGYTK Tehetségsegítõ Tanács elnöke, a házigazda iskola
igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy tapasztalatok szerint a gyerekek egyre magasabbra teszik a mércét,
hogy a kihívást teljesítsék és az
országos döntõbe jussanak.
Az elsõ órában a zalabéri
gyerekek közül elõbb a negyedik osztályos Szeidli Katinka és Takács Flóra értelmezte
a lovak és lószimbólumok megjelenését a meseirodalomban,
festészetben, majd osztálytársuk, Csizmazia Sándor a Su-

doku rejtvény a 3-6. osztályosok körében végzett megoldási
sikerességének vizsgálatáról számolt be. Az ötödikesek közül
Gergály Vivien és Horváth
Evelin zumba szakkört indított
és ennek tapasztalatait adta
elõ, Horváth Bence pedig a videojáték-függõség megjelenését, veszélyét vizsgálta. A témakörök életszerûségét, szemléltetését bizonyította, hogy a következõ elõadás „szereplõiként” a baromfiudvar óriás
tyúkfajtái, a brahmák se hallgatták szótlanul az elõadásokat.
A rendezvényre a szülõk is
sokan elkísérték gyermekeiket
Csizmazia Péter is jó véleményt fogalmazott meg a diákok szárnypróbálgatásai kapcsán:
– Elõször volt az emberben
egy jó értelemben vett ijedtség, hogy a gyerekem már negyedik osztályos, és ilyen komoly feladattal bízzák meg.
Ugyanakkor megtapasztaltuk
azt is, hogy mennyire hasznos,
amikor a gyerkõc elmélyedhet
olyan dolgokban, amikkel szeret foglalkozni. Megtapasztalja
a komolyabb munkát, amit késõbb az életben is tud hasznosítani. Utánanéz dolgoknak,
rendszerezi, megírja, és utána
mindezt elõadja. Ezek mind
olyan dolgok, amik késõbb
hasznosak lesznek számára, s
játékos formában szerzi meg a
késõbbi fontos vizsgákhoz a
gyakorlatot.
Pataki Balázs

Csizmazia Sándor a táblázatokkal, diagramokkal szemléltetette
a Sudoku rejtvény eredményeit.

A zsûri értékelte az elõadók produkcióit és útmutatást adott a
továbblépéshez.

Rajz: Farkas László

Dodó és Brumi a Mókusban

– Azt mondja az Áder, hogy elegendõ víz nélkül nincs
fenntartható fejlõdés...
– Hát persze! A sör és a bor is legnagyobb részében víz!...

www.zalatajkiado.hu
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A Kárpát-medence egységes turizmusáért
Nagyszabású nemzetközi konferencia Kehidakustányban

Jelentõs fórumnak adott otthont Kehidakustány.
Kehidakustány adott otthont 2015. április 13-15. között
a Kárpát-medencei Turizmus
Fórumnak.
A programot a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
szervezte, melynek projekt – vezetõje, Lázár Roland köszöntõjében elmondta: célként tûzték ki, hogy a Kárpát-medencében élõ, turizmussal, turizmusban tevékenykedõ szervezetek, vezetõik részére szakmai konzultációs lehetõséget
nyújtsanak. Lázár István polgármester úgy fogalmazott, öröm,
hogy a településük újabb ponton kapcsolódik a határon túl
élõ magyarsághoz. Úgy véli, lényeges, hogy a tapasztalatokat,
jó és kevésbé jó gyakorlatokat
megosszák egymás között, keresve az elõrelépési lehetõségeket, a közös tennivalókat.
Horváth Viktória, a Kehida
Termál Gyógy- és Élményfürdõ
képviselõje szólt a jelenlévõkhöz. Úgy fogalmazott, hogy
hosszú távon kell együttmûködni a turizmusban. Ez egyszerre nemzetgazdasági kérdés és értékteremtés. Szavait
követõen Lázár Roland bemutatta a települést, annak értékeit, történelmi múltját, kitérve a fürdõre, Deák Ferencre, s
a környék nevezetességeire.
Megjegyezte: a turizmus kiemelt feladat Kehidakustányban, ezt segíti a Kehidakustányi Turisztikai Egyesületet,
mely nemrég közel ötvenmillió forintot nyert turisztikai pályázaton.
Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a
rendezvény fõvédnöke beszédében a gazdasági és a turisztikai együttmûködés lehetõségeirõl beszélt. Kiemelte: hazánkban 2010 után megszülettek

azok a lelki és közjogi törvények, melyekkel a magyarság
közösen tekinthet a jövõbe,
elõsegítve a magyar humánvagyon megóvását, a nemzeti integrációt és a szülõföldön való
boldogulást. Az oktatást, a turizmust és a gazdaságot egy
térként kezeli, a fõ célja pedig
az összetartó és gyarapodó
Kárpát-medencei magyarság
léte.
Soproni Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa aktuális turisztikai adatokról, lehetõségekrõl beszélt.
Elmondta, hogy a turizmus
egyre jobban teljesít, az ágazat
növekedési pályán van. A vendégéjszakák tekintetében 2,7
százalékos a növekedés. A küldõ országok között Németország az elsõ, utána Ausztria és
Oroszország következik. Soproni Gyula azt mondta: ki kell
tartani az orosz vendégek mellett, ami meghálálja majd magát. Beszélt még a Szép kártya
sikerérõl, s arról, hogy bár az
EU elég szûkmarkú a turizmussal, lesznek pályázati lehetõségek.
A hátárontúli elõadók közül dr. Horváth Alpár, a BábesBolyai Egyetem Székelyudvarhelyi Tagozatának vezetõje
elõadásában a Kárpát –medence történelmi és gazdasági eseményein keresztül mutatott rá
arra, hogy az alakulóban lévõ
szervezõdésnek miért is van
fontos szerepe a 21. században.
Felhívta a figyelmet, hogy
csak erõs gazdasági potenciállal, a hibákat is vállalva lehet
sikeres az összefogás.
Balogh Károly, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára a Kárpát-medencei gazdasági összefogás
fontossága mellett foglalt ál-

lást. A cél a magyar-magyar
kapcsolatok gazdasági erõsítése, melyhez a Kereskedelmi és
Iparkamara minden eszközével segítséget nyújt.
A tapasztalatcseréhez és a
legjobb gyakorlatok megismeréséhez hozzájárult Kelet-Stájerország szakmai bemutatkozása, ami kiterjedt desztinációs termékfejlesztésre, pozícionálásra, vendégkártya rendszerre. Szó esett továbbá a turisztikai képzésekrõl, az online
eszközök turisztikai hasznosításáról, a helyi termékek és a
turizmus kapcsolatának zalai
tapasztalatairól, és a határmenti vagy egyéb nemzetközi
együttmûködési lehetõségekrõl.
A fórumon bemutatkozott
Párkány városa. Szabó Eugen
polgármester a gazdasági és
kultúrális lehetõséget emelte
ki és kérte a jelenlevõket, hogy
e területeken keressék az
együttmûködés lehetõségeit.
Koza Róbert Magyarkanizsa
TDM elnöke bejelentette a
Kárpát-medencei
turisztikai
szervezetek összefogásának intézményesülését. A szervezeti
forma kialakítása és elõkészítése megkezdõdött.
A nap végén a résztvevõk
megtekintették a Deák Ferenc
Kúria és Múzeumot.
A fórum részvevõi betekintést kaptak Lendva és Révkomárom települések gazdasági,

kultúrális életérõl, melyekrõl a
megjelent polgármesterek tartottak elõadást A NAK Zala Megyei elnöke, Süle Katalin a mezõgazdaság és turizmus kapcsolatának fontosságáról beszélt.
A program kiemelkedõ helyi vonatkozása a Kehidakustány-Zalacsány között fekvõ
Zala Springs Golf Resort fejlesztése, golfozással egybekötött megismerése. A fejlesztéseket Benkócs Tamás ügyvezetõ igazgató mutatta be.
A fórum résztvevõi a 2014.
június 29.-én Ópusztaszeren
aláírt Kárpát-medencei együttmûködési szándéknyilatkozat
folytatásaként Kehidakustányban tovább léptek egy jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti forma létrehozásának
irányába. A megalakulóban lévõ szervezet a Kárpát–medencei turisztikai szervezeteket,
szakembereket foglalja magába. Az összefogás célja egy egységes Kárpát-medencei arculat
kialakítása, résztvevõinek szakmai támogatása, érdekérvényesítési erejének összehangolása.
A rendezvény a Széchenyi
Program 2020 – Európai Regionális Fejlesztési Alap ,,Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenys égének fejlesztése” nevû, NYDOP-2.3.1/A-122012-0005 számú pályázatából valósult meg.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A Költészet napja Sümegcsehin
Hosszú évek óta hagyománya a sümegcsehi Fazekas József
Általános
Iskolának,
hogy a Költészet napi megemlékezés rendhagyó irodalom
órával kezdõdik. Idén sem történt másképpen. Pedagógusok, településünkön élõ íróköltõ, szülõk, nagyszülõk, mentek be az osztályokba, s szavalták el legkedvesebb versüket.
Délután a Kézmûves- és Faluházban a 8. osztályosok verses-zenés összeállításában gyönyörködhettünk József Attila
élete és költészete címmel. A
napokban került megrendezésre a hagyományos Költészet
napi szavalóversenyünk. Az elmúlt években ezen a versenyen nagy szeretettel szavalták
tanulóink a falunkban élõ
Gombosné Szabó Viktória verseit, akinek nem csak költeményei, hanem meséi is ismerõsek diákjaink elõtt. Ennek
apropóján tettük fel kérdéseinket:
– Mióta írsz?
– 2009-ben születtek az elsõ írásaim. A kislányom 3 éves

volt akkor, és bármilyen mesét
olvastam neki, nem kötötte le
a figyelmét. Egy óvónõ ismerõsöm tanácsolta, hogy olyan
történeteket meséljek neki,
amelyekben õ is szereplõ, vagy
róla szólnak. Ezeket vetettem
elõször papírra.
– Mikor ismerted fel a tehetségedet az írás terén?
– Nem tudom, mennyire
vagyok tehetséges, nem foglalkozom ezzel. Nekem az írás
öröm, kikapcsolódás, hobbi.
Nagyon sokáig senkinek sem
mertem megmutatni az írásaimat. Kezdetben egy amatõr
irodalmi portálon publikáltam, kilétemet nem vállalva.
De aztán egyre több és sok
pozitív visszajelzést kaptam, és
ettõl megjött a bátorságom.
2012-ben indultam egy meseíró pályázaton, amit megnyertem. Persze rettentõen örültem neki! Ekkor jelent meg
elõször nyomtatásban az egyik
mesém a Dörmögõ Dömötör
c. lapban. Ezután már elhittem, hogy amit írok, másoknak
is tetszik.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

– Melyek a kedvenc témáid?
– Szívesen írok állatszereplõs meséket. Nagyon szeretem
életre kelteni a tárgyakat, fõleg
a játékokat. A saját írásaim közül is egy ilyen a kedvencem, A
porcelánbaba címû. És persze
a gyerekeim is szolgáltatnak
bõven témát.
– Tervezed-e önálló kötet
megjelentetését?
– Persze! Bár egyelõre még
inkább csak álmodozom róla.
Nagyon örülök, hogy az írásaim egyre több emberhez eljutnak. Sok biztatást, támogatást
kapok, de hogy mindez mire
lesz elég, a jövõ titka. Kiadni
egy önálló kötetet nagyon nehéz, és úgy érzem, hogy ehhez
még többet kell letennem az
asztalra. Szerencsére van lehetõségem pályázatokon részt
venni. Néhány kiíró kimondottan az amatõr szerzõket szólítja meg. Ezek a lehetõségek
azért jók, mert az elsõ helyezettet saját kötet kiadásával jutalmazzák. Vannak kész, illetve
készülõ írásaim, amiket ilyen
pályázatokra szánok. Remélem
legkésõbb egy-másfél év múlva
kiderül, méltónak bizonyuloke egy saját kötetre.
– Hol jelennek meg a mûveid?
– Interneten a www.tollal.
hu/profile/1334 oldalon olvasható néhány írásom, illetve
a Breki magazintól kaptam
lehetõséget
publikálásra.
Legutóbb a 2015. márciusi
számban jelent meg az egyik
mesém.
– Kisgyermekek mellett
mikor van idõd az írásra?
– Általában hajnalban, amikor õk még alszanak (gépelni
kizárólag ekkor tudok). De elõ-

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

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

Gombosné Szabó Viktória
fordul, hogy napközben a lányommal találunk ki vicces
rímeket, vagy történeteket.
Ezeket általában gyorsan lejegyzem, késõbb pedig felhasználom. Az egyik mesém fõszereplõjének nevét például egy
nyelvbotlás szolgáltatta.
– További terveid?
– Idén év elején kiírtak egy
nagyszerû pályázatot, amin
szeretnék indulni. Ehhez még
be kell fejeznem egy meseregényt. A Breki magazinnak
hamarosan új kéziratot küldök. És várok a nagy találkozásra egy megfelelõ illusztrátorral, aki majd szép rajzokat készít a történeteimhez. De nem
erõltetem a dolgokat. A kisfiam még csak másfél éves, a
lányom 8. Így kicsit nehéz a
napból csak egy órácskát is ellopni, amit kizárólag az írásra
fordíthatok. Elõfordul, hogy
hetekig nem írok semmit, fõleg, ha a gyerekek betegek.
Emiatt nincs lelkiismeret-furdalásom. Szeretek írni, és
mintha a sors is így akarná,
csupa olyan emberrel hoz
össze, akik segítenek. Úgy érzem, rátaláltam az utamra, csak
most még lassan haladok rajta,
de majd...

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:

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

Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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Rendkívüli környezetismereti óra az iskolásoknak
Évente összefognak a békák mentéséért Zalacsányban

A gyerekek meg is simogatták a megmentett békákat.
A tavasz beköszöntével több
helyen elkezdõdik a békák vándorlása, hogy utódlásukat biztosítsák. Térségünkben ilyentájt a zalacsányi tó mellett elõ-

ször a telelõhelyrõl, az erdõbõl
indul a békák vándorlása és az
útjuk átvezet a 76-os fõúton a
tóhoz. A vízben történõ párzást követõen a tópartról in-

dulnak vissza az út másik felére, mely vonulás óvintézkedés
hiányában a közlekedés és a
békák számára is veszélyeket
tartogatna. A tó környékén az
idõjárás függvényében évrõl
évre március elején védõhálót
raknak le, melyet április végén
szednek fel. A védõháló mellett 5-10 méterenként a földbe
ásnak egy-egy vödröt, így a háló felé haladó békák abba esnek bele. Így könnyebb összegyûjteni õket, s véletlenül sem
kerülnek az útra.
Április 21-én a Föld Napja
alkalmából festõi környezetben, tiszta levegõn ismerkedtek meg a zalacsányi Csány
László Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói a békamentés fontosságával. A helyi
önkormányzat régóta támogatja a háló telepítését, az iskola
és a pedagógusok már lassan
két évtizede részesei a mentésnek.

– Idén másfél hónapja
kezdtük a békamentést, melyet
Csiszár Viktorral, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park munkatársának segítségével végzünk.
Ma rendkívüli óra keretében
tartottam egy kis ismertetõt a
békákról, és a mentés fontosságáról. A picik nagyon aktívak
voltak és a bátrabbak meg is simogatták a békákat. Ebben az
idõszakban naponta ki kell
menni összeszedni a békákat.
Esõ után elõfordul, hogy 500
darab barna varangyot is megmentünk – ismertette Rétiné
Végh Katalin pedagógus, aki
évek óta részt vesz a programban.
A mozgalomhoz idén is
csatlakoztak középiskolások. A
közszolgálati munka keretében Barbalics Barnabás és
Magyar Ádám ajánlotta fel segítségét és vesz részt aktívan a
mentésben.
Pataki Balázs

15. nemzetközi borverseny Zalaszentgróton
Április 17-én nemzetközi
borversenynek adott helyett
Zalaszentgróton a Civil Turisztikai Centrum. A Zalai Borút Egyesület és a Zalaszentgróti Hegyközség által közös
együttmûködésben megvalósított borversenyen a zalai borok mellett felkérést kapott a
horvát határmenti Bilikum
Szõlõ és Bortermelõk Egyesülete is, hogy boraikkal képviseljék szervezetüket.
A hagyományõrzõ borversenyen 12 fõbõl álló neves
bírálóbizottság véleményezte a
borokat. A verseny sajátossága

volt, hogy a Zalai Borút Egyesület által 2013-ban szervezett
sommelier képzésen részt vett
hallgatók közül négyen részt
vehettek külsõ megfigyelõként, növelve szakmai tapasztalatukat. A borversenyen a bírálók 147 bormintát minõsítettek (106 fehér, 16 rosé, 25
vörös). A bíráló bizottság
elnöke dr. Pálfi Dénes okleveles kertészmérnök volt, aki
egyben az egyesület védnöke
is. Az eredmények alapján 28
arany, 80 ezüst, 35 bronz,
valamint 7 oklevél minõsítéssel jutalmazták a leadott

Minõségi hússertések (nem táposak) hasítva
Ár: 500 Ft/kg
és étkezési burgonya 60 Ft/kg
Zalaszentivánon eladó.
Érd.: 30/478-6485, 92/393-577

A dr. Pálfi Dénes (balról a második) vezette bíráló bizottság
147 mintát értékelt.
mintákat. A borversenyen 68
termelõ bora képviseltette
magát.
Idén is kiválasztásra került
a Zalai Borút Egyesület legjobb fehér- és vörösbora. A fehérborok között a Keszler-birtok késõi olaszrizling 2013. évi
bora, a vörösborok között holtversenyben a nagyradai Cezar
Winery Kft. Cabernet Franc

2013. bora és Csali János Cabernet Sauvignon 2013. évi
bora végzett az élen.
A szakma képviselõje értékelésében elmondta, hogy a tavalyi év viszontagságos idõjárása mellett a borászok kellõ
odafigyeléssel minõségi borokat tudtak elõállítani.
Farkas Ildikó
Zalai Borút Egyesület
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A gyermek hozza el a szülõt olvasni
Pályázattal szépítenék a türjei könyvtárat

Épül az állomány és szépül a könyvtár, mutatja Czimbalek
Tiborné.
Február elsejétõl Czimbalek Tiborné vezeti Türjén a
mûvelõdési házban található
könyvtárat. Az indulásnál a
keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár munkatársai is segítettek. Az állományellenõrzés során a sérült, illetve esztétikailag kifogásolható könyveket leselejtezték, melyeket
késõbb jelképes összegért le-

het majd megvásárolni. A
könyvtárszobát a mûvelõdési
házban talált régi bútorokkal
rendezték be, a padlózatot az
önkormányzat parkettával burkoltatta be.
– Nagyon segítõkészek a
keszthelyi kollégák, így ha egy
könyv nincs meg nálunk, akkor a városi könyvtárból kikérhetjük. Amennyiben náluk

sincs meg, akkor könyvtárközi
kölcsönzésben az ország másik
felébõl is kérhetõ, amihez
eddig maximum egy hetet kellett várnia az olvasónak. Középiskolások, egyetemisták is
ellátogatnak ide könyvekért,
igény esetén házhoz is viszem.
Az új könyvtárosnak képzésen
kell részt vennie, ahol minden
segítséget megadnak, mindenre megtanítanak. 22 folyóiratot járatunk, a látogatottságunk fokozatosan nõ, ami talán a barátságos berendezésnek is köszönhetõ. Nem volt
eddig olvasószobánk, de jelenleg alakulóban van. Egykori pedagógusként azt vallom, hogy
elõször a gyerekeket kell megtanítani a könyv szeretetére.
Két alkalommal fogadtunk
óvodás csoportokat, a játékos
foglalkozásokon a polcokon
elhelyezett plüssfigurákat a
könyvekben is megkeressük.
Jó a kapcsolatunk az intézményekkel, az iskolások is jönnek
majd könyvtári irodalmi órákra, külön foglalkozásokra. Úgy
látom, hogy megfordult a dolog: a gyermek hozza a szülõt a

könyvtárba – számolt be a tapasztalatokról Czimbalek Tiborné.
A keszthelyi könyvtárnak
köszönhetõen évente két nagyszabású program is Türjére
„költözhet”, elsõ alkalommal a
Türjei Majálisra hívtak egy
produkciót. A késõbbiekben a
türjei könyvtár rendhagyó kiállításoknak, történelemóráknak is helyet adhat. Az önkormányzat segítséget nyújt a
könyvtári berendezés pályázati korszerûsítésére, melynek
keretében polcokat, babzsákokat, színes gyerekbútorokat,
számítógépet, fénymásolót szereznének be. Szintén beadványt nyújtottak be a mûvelõdési ház elõterének újjávarázsolására, aminek köszönhetõen közvetlen bejárata lenne
a könyvtárnak és teremmé
bõvülhetne
a
jelenlegi
olvasószoba. A nyitva tartás az
igényeknek,
programoknak
megfelelõen alakul, de hétfõn,
szerdán és szombaton 15 és 19
óra között mindenkit vár a
könyvtár.
Pataki Balázs

Búzaszentelés és kórustalálkozó Türjén
Április 26-án, húsvét negyedik vasárnapján a jó termésért
imádkoztunk. Bízunk abban,
hogy az emberi munkálkodást
az Isten áldása kíséri, és örömmel adhatunk hálát majd õszszel a jó termésért. Türjén a
sportpálya mellett ezen a napon délután a lakosság búzaszentelõ szentmisén vett részt,
melyet Száraz Kristian Dávid
OPraem mutatott be. A rendezvény sok lakost vonzott, a jó
idõ is támogatta a programot.
A mise után térségi dalkör
találkozónak adott otthont a
Türjei Mûvelõdési Ház, melyen a türjei mellett zalaszentlászlói, pakodi, zalabéri, sümegcsehi, mihályfai, pókaszepetki kórusok, Dézsi Réka és a
zalabéri Lépcsõs Teátrum színjátszói léptek színpadra. A kórustalálkozót Türje Község
Önkormányzata támogatásával
Székely Júlia és a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes szer-

vezte. Nagy Ferenc polgármester köszöntõjében örömét fejezte ki, hogy a település adhat
otthont a programnak. Fontosnak tartja a népi értékek megõrzését, a civil közösségek áldozatos munkáját.
A hagyományosan megrendezésre kerülõ programon a
térségben mûködõ énekegyüttesek, népdalkörök léptek fel,
amelyek fontosnak tartják a
közös találkozót, megjelenést.
A rendezvény nem verseny,
inkább a résztvevõk szórakoztatása a cél. A kórusok fontosnak tartják a népi kultúra, a
hagyományok ápolását, bemutatását. Jó volt látni, hogy a
kicsi gyerekektõl a szépkorúakig több generáció talál örömöt a közös éneklésben. A
rendezvény zárásaként a fellépõk emléklapot kaptak és
finom vacsorával zárult a
program.
Németh Károlyné Anikó

Hónaptól hónapig…

A dalkörök kölcsönösen megtapsolták egymás produkcióját.

Szentgrót és Vidéke
k ö z é l e t i

h a v i l a p

II. évfolyam 2012. július

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

Fotók: Gömbös Dániel
A jó termésért búzaszentelõ szentmisét mutattak be.
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Ahol a kakas is visszaköszön, de nem csak a fazékból...

Nagy sikerrel zajlott a szezonnyitó hétvége.
A szezonnyitó után sok szeretettel várja vendégeit a Farm
Inn Fogadó Zalacsány - Örvényeshegyen.
„Ahol az erdõ takarja be a
tájat, ahol patak mossa a völgy
lábát, ahol friss zöldség terem
és a kakas is visszaköszön, de
nem csak a fazékból. Újra levesben a marha farka, a házi
dödölle mellett coca pofa mosolyog, és a régi nagyrózsa
fánk is szerepet kapott”. Bõ tíz
évvel ezelõtt Bert és Adriana
Eekhof egy újsághirdetésnek
köszönhetõen bukkant rá Zalacsányban egy, az Örvényeshegyen fekvõ területre, de már
akkor látták, hogy milyen szépséget rejt magában az ottani
vidék. A lakhely mellett elõször falusi szálláshelyet alakítottak ki, majd kempinggel, és
szeptembertõl étteremmel bõvült a Farm Inn Fogadó és

Resort névre keresztelt vendéglátóhely.
Amikor elõször jöttünk ide,
már akkor éreztük, hogy ez
egy nyugalmas, csendes hely
az erdõszélen, ahol tiszta a
levegõ, ahol el lehet bújni a
zajos, rohanó világ elõl. Már
elõtte is belekóstoltunk a vendégfogadásba, és szerettük volna ezt itt is folytatni. Barátok
segítségével sikerült létrehozni a fogadónkat, melynek tervezésénél az egyszerûségre, a
hagyományok õrzésére, a falusi hangulat megjelenítésére
koncentráltunk. Szeretnénk,
hogy a vendég, aki hozzánk
ellátogat, érezze azt, hogy hazaért. Fontosnak tartjuk, hogy
tudjuk mi az, amit megeszünk,
ezért az étterem konyháján
elõnyben részesítjük a helyben megtermelt alapanyagokat, illetve igyekszünk a kör-

nyékbeli gazdáktól, õstermelõktõl vásárolni. Egy-két hónapos
õszi nyitva tartás és egy kis téli
szünet után április 24-tõl várjuk újra vendégeinket, akiknek
szeretnénk megmutatni a környék szépségét is – fogalmazta
meg Adriana Eekhof.
Az ételek készítésénél kecskesajt, mangalica-, szürkemarha és bivalyhús egyaránt szerepel alapanyagként, melyekhez kapcsolódóan szeretnének
zenés estéket, kemencés estéket, témahétvégéket szervezni,
mellette napi menüvel, és rövid étlappal is várják a vendégeket. A szezonális ételek között megjelennek a magyar
konyha hagyományos ízei, így
a töltött káposzta, a kemencében sült csülök, koronaoldalas, ugyanakkor saját receptekkel is gazdagítják a választékot.
Az érdeklõdõk rendezvények keretében bekapcsolódhatnak az ételkészítés folyamataiba, nyújthatnak rétest,
süthetnek kenyeret. A szállóvendégek a farmon pedig begyûjthetik a tojást és a reggelihez való zöldségeket. A
programok szervezésénél a
családokra is gondolnak, így a
gyerekeknek különbözõ kézmûves foglalkozásokat szeretnének szervezni. A szállóvendégek nyáron medencében
hûsölhetnek, a kisgyerekeket
játszótér várja, a réten kecske,
bárány és póniló legelészik.
Nagyon sokat utaztam szerte a világban, s úgy tapasztaltam, hogy mindenhol a luxus,
az önzõség és a stressz van
jelen. Magyarország a legszebb
és legjobb hely arra, hogy az
ember visszatérjen a gyökerei-

hez. Biztos, hogy külföldön
több pénz van, de a hagyományaink ápolásával és a földek
mûvelésével sok lehetõség rejlik ebben az országban. Márciustól októberig szép az idõ,
vendégszeretõk az emberek,
csodálatos a környezet. Amikor a jövõnket tervezgettük,
akkor Zalacsányban, Örvényeshegyen találtuk meg az elképzeléseinknek megfelelõ birtokot. Közel vagyunk a természethez, madárcsicsergésre ébredünk, itt legelészik mellettünk a szarvas, az õz és a vaddisznó. Ugyanakkor közel van
Hévíz, Keszthely és két óra
alatt elérhetõ négy fõváros:
Bécs, Budapest, Pozsony és
Zágráb. Gyakran visszük a vendégeket túrázni ki a természetbe, ahol felfedezhetik, hogy
mennyi gyógynövény, ehetõ
erdei növény lelhetõ fel a
környéken. Szalonnát sütünk,
borkóstolót szervezünk, megmutatjuk nekik a Tátikát, Rezi
várat, a Sztupát – meséli Bert
Eekhof, aki bár nem hazánkfiaként telepedett le Zalacsányban, de olyan átéléssel beszél
az országról és a zalai tájról,
hogy sokan tanulhatnak tõle.
Az április 24-én megtartott szezonnyitót követõen a
Farm Inn Fogadó egészen év
végéig szerdától - vasárnapig
12.00 - 22.00 között várja vendégeit. Igény esetén helyet biztosítanak osztálytalálkozók, születésnapok, ballagások, évzárók, kisebb céges összejövetelek lebonyolítására is.
Honlap:
www.farminnfogado.hu.
Asztalfoglalás: +36 70/348 0948
Pataki Balázs

23 milliárd forint a fejlesztési keret
A Zala Megyei Közgyûlés
április 29-i ülésén döntött
arról, hogy 2 millió forint
összegû támogatást nyújt a
kárpátaljai Tiszacsoma település magyar lakossága részére, akik az Ukrajna területén
kialakult háborús helyzet következtében rendkívül nehéz
helyzetbe kerültek. Mivel a
jelentõs infláció miatt a helyi
önkormányzat már nem képes finanszírozni az olyan
alapellátásokat sem, mint például a gyermekétkeztetés,
egyre nagyobb teher hárul az
amúgy is nehézségekkel küzdõ családokra, akiknek családfenntartóit sok esetben kötelezõ katonai szolgálatra rendelték vagy elmenekültek a
sorozások elõl.
A közgyûlés 2015. október
30-i ülésén fogadta el a Zala
Megyei Integrált Területi Prog-

ram (ITP) 1.0 változatát, amelylyel kapcsolatban már akkor
ismert volt, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program Európai Unió általi
elfogadását követõen módosítást igényel majd. Az operatív
programot 2015. február 13-án
hagyta jóvá az EU, s mostanra
történt meg az ITP annak megfelelõ átdolgozása és minõségbiztosítása. Az ülésen az átdolgozott Zala Megyei ITP 2.0 számú munkaváltozatát fogadta
el a testület, mely szerint öszszesen több mint 23 milliárd
forint áll rendelkezésre Zala
megye fejlesztési kereteként,
amelyen kívül nyitva állnak még
az ágazati operatív források is
a megye szereplõi számára.
Az Európai Unió kohéziós
politikájának egyik célkitûzése az Európai Területi Együttmûködés, melynek egyik fon-

tos eleme a 2014-2020-as idõszakban a transznacionális
együttmûködéseket támogató
Közép-Európa Transznacionális Program (Interreg Central
Europe). A közgyûlés jóváhagyta a Zala Megyei Önkormányzat partnerként való
részvételét 4 olyan projektben, amelyek vázlatos terve a
program 2015. február 12-én
megjelent elsõ pályázati felhívása nyomán került benyújtásra. Ezek mellett jóváhagyta a
testület a megyei önkormányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására kiírt pályázati felhívására
benyújtott támogatási kérelmét
is, amelynek segítségével a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás Megyeházán kialakítandó Stratégiai

Központja mûködési feltételeinek megteremtéséhez kívánnak forrást szerezni.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyûlés rendeletet alkotott a
Zala Megyei Önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította 2015. évi költségvetését. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen döntés született a következõ 4
éves idõszakban Zala megyében tevékenykedõ 10 törvényszéki, 20 közigazgatási és
munkaügyi, valamint 2 pedagógus bírósági ülnök személyérõl, valamint a képviselõk
részletes tájékoztatást kaptak
a Zala megyei mentõállomások
és a betegszállítás helyzetérõl.

2015. április
A 2007 óta mûködõ Batyki
Könyvtár az évek során számos
programot is biztosított az olvasás élménye mellett a település lakóinak. Elõször még mozgókönyvtárként a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár támogatásával
mûködött. Most már Könyvtári
Információs és Közösségi Helyként végzi feladatait a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár segítségével, mely Zala megye 5000 lakos alatti települései
számára mûködteti könyvtárellátási szolgáltató rendszerét.
Ezek a kistelepülési könyvtárak
olyan közösségi színterekké és
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Tavaszi programok a Batyki Könyvtárban
információs központokká váltak, amelyek a társadalmi integrációt segítik, tudást, élményt,
találkozást kínálnak.
Batykon idén tavasszal eddig két programot érhettek el
az érdeklõdõk. Elõször március
30-án délután, húsvéti kézmûves foglalkozást rendeztek óvodás és általános iskolás korosztály számára a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mun-

Óvodába hívogató…
katársainak segítségével. Örömmel készültek az igényes, ajándékozásra is alkalmas tárgyak. A
rendezvény sikerét mutatja,
hogy több mint ötvenen gyermek vett részt a foglalkozáson.
Április 18-án ritka örömben
részesültek a batyki gyerekek,
és családjuk. Ingyenes bábszínházi elõadásra került sor, amire
már régen nem volt példa. A
Zirano Bábszínház színvonalas

Szeretettel hívják és várják
intézményükbe a gyermekeket
a zalaszentlászlói Kerekerdõ
Óvodába, ahol családias környezetben, elfogadó nevelési
módszerekkel, jól felkészült
szakemberekkel garantálják a
boldog gyermekéveket!
2014. szeptemberétõl tudják
fogadni 2 éves kortól a bölcsõdés korosztályt is, melyhez biztosították a tárgyi és személyi
feltételek.
Az intézmény dolgozói:
Németh Béláné, Marika
néni - óvodapedagógus, Kiss
Alexandra - kisgyermek nevelõ,
Sztachó Róbertné Jutka néni dajka Gondos Zsuzsanna óvoda-, és gyógypedagógus, megbízott óvodavezetõ
2015. március elején vezetõváltás történt az intézményben,
amely zökkenõmentesen zajlott
az óvodában dolgozók és a
fenntartó önkormányzat jóvoltából.
Az óvoda hitvallása segíteni
minden kisgyermeket abban,
hogy kibontakoztathassa tehetségét, illetve behozhassa esetleges lemaradását. Munkájukat
segítik a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat zalaszentgróti és keszthelyi tagintézményének pedagógusai (logopédia), valamint a Koncz Dezsõ
Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény szakemberei (gyógytorna, logopédia, fejlesztõpedagógia).
Kiemelt szerepe van az énekes játékoknak, népi hangszerekkel, népi hagyományokkal

való ismerkedésnek az éves
tervre épülõen külön foglalkozással heti egy alkalommal,
melyben az intézménnyel szorosan együttmûködik Bakos
Zsuzsa zenepedagógus.
A 2015/2016-os tanévtõl bevezetésre kerül a német nyelv
játékos megszerettetése, az
Ayres-féle mozgásterápia elemeinek beemelése a mindennapos testnevelésbe, valamint a
dolgozók továbbképzése a Waldorf-szemléletû pedagógia alapjaiból.
Az érdeklõdõk elõtt nyitva
áll az intézmény kapuja, az alábbi elérhetõségek bármelyikén
keressék bizalommal az óvoda
vezetõjét!
Cím: 8788 Zalaszentlászló,
Kossuth u.75.
Tel.:06-83/900-037
e-mail:zsuzsigondos@gmail.com

mûsorán (képünkön) kacaghattak kicsik és nagyok. Az elõadás
elõtt megismerkedhettek a társulat tagjaival, majd a mûsor
után a bábokkal. A díszletek
mögé is bekukkanthattak az
érdeklõdõk.
A további programokra is
szeretettel várnak minden érdeklõdõt.
Takácsné Giczi Hajnalka,
a könyvtár vezetõje
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Elegáns környezet – megfizethet õ árak
Zalaszentgrót központjában

Hotel Corvinus

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházásai
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósul a Zala
Megyei Kormányhivatal három épületének épületenergetikai korszerûsítése. A KEOP-2012-5.6.0 kódszámú pályázaton elnyert összeg 574.509.099 forint.

* céges csapattréningek * érettségi bankettek
* lakodalmak
* konferenciák
* ballagások
* kulturális rendezvények
Étterem, wellness, ingyenes internetkapcsolat,
biztonságos parkolási lehet õség

Nyitva tartás:
szálloda: 0-24 óra,
étterem: 8-21 óra, péntek és szombat: 8-22 óra.
Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2.
Tel.: 83/362-200, 30/748-5886
hotelcorvinus@gmail.com • facebook/hotelcorvinus
www.hotelcorvinus.hu

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

A projekt segítségével a Zala Megyei Kormányhivatal három
épületének épületenergetikai korszerûsítése valósul meg.
Az egyik épület a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10. szám
alatt található Megyeháza épülete.
A távhõvel fûtött épület hõszigetelése, nyílászáró korszerûsítése,
világítás korszerûsítése, termosztatikus radiátorszelepek beépítése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében tetõre szerelt napelemek segítségével villamosenergia termelés is történik.
A Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt az épület hõszigetelése, nyílászárók korszerûsítése és világításkorszerûsítés, a
fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik. A nem
megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése érdekében napkollektoros használati meleg víz termelés és napelemes villamosenergia termelés is megvalósul.
Az épület gépészeti rendszere új kazánok beüzemelésével lesz
fejlesztve.
A harmadik helyszín a Nagykanizsai Járási Hivatal épülete, a
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, ahol homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzati hõszigetelés, lapostetõ hõ-és
vízszigetelése, napelemek elhelyezése, a fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik.
Kedvezményezett:
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.
Tel.: 92/500-700, Fax: 92/507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2015. május 16., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

Hirdetésszervezõket
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

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

