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Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.

Nyitva tartás:
H-P: 8-17

SZ: 8-17

Ajándékutalvány kapható!Ajándékutalvány kapható.

- J. PRESS
- Mayo Chix
- Prestige

B & B
DIVAT VILÁG

B & B
DIVAT VILÁG

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

- Tamaris - Claudio Dessi
- Rieker - Bio Prego
- Romika - Mermaid
- Joseph Seibel - S. Sunny

- D.D. Step
- Wink

- Bõrtáskák
- Bõrövek
- Bõr pénztárcák
Egyes cipõkhöz koktéltáska kapható.

Nõi, férfi cipõ márkáink:

Gyermek cipõink:

Ezen kívül:

- Nõi férfi pólók
- Nõi shortok
- Férfi rövidnadrágok
- Fürdõruhák
- Farmernadrágok (nõi, férfi)
- Szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- Alkalmi ruhák
- Nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- Férfi boxerek
- Nõi övek, nyakláncok, pénztárcák, táskák
- Nyakkendõk

- Blue Nature
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk)

Kínálatunkból:

Márkáink:

Nyitva tartás:
H-P: 8-17

SZ: 8-12

100 éve kezdõdtek a harcok
az folyó völgyében, az

és az
csapatok között. Az összecsapá-
sokban több egykori

Isonzó
olasz osztrák-magyar

zalabéri

lakos is elveszett, katonaként
halt hõsi halált. A történtekre
emlékezve tartottak Hõsök napi
megemlékezést a világháborús
emlékmûnél május 29-án Zala-

A hõsökre emlékeztek

bérben. Az összejövetelen köz-
remûködött a

, majd felavatták a nemré-
giben elõkerült négy emlékosz-
lop maradványait. A megjelen-
tek gyertyákat, mécseseket he-
lyeztek el, ezzel emlékeztek
meg a település egykori
hõseirõl.

– Másfél hónappal ezelõtt a
Vízmû területén elõkerültek az
egykori Hõsök Ligetének ma-
radványai. Eredetileg 51 darab
nyárfát ültettek 1940-ben, az
akkorról fennmaradt jegyzõség
által kiállított postaszelvénybõl
kiderül, hogy Világos Mihály
kõmûvesmester végezte a be-

Búzavirág Dal-
kör

tonoszlopok öntését. A máso-
dik világháború után a ligetet
elpusztították, és az oszlopok
jelentõs része megsemmisült. A
fennmaradtakon két nevet sike-
rül azonosítani: Gyalókai Ká-
roly 1916. február 18-án, Pénzes
Mihály 1917. december 31-én
halt hõsi halált az orosz harc-
téren – összegzett
történész, aki „Én is jártam
Isonzóban” címmel tartott a
több mint három éves harcok-
ról a könyvtárban elõadást,
majd a közö-
sen összegyûjtött fegyverekbõl
nyílt alkalmi tárlat.

Vikár Tibor

Rúzsa Károllyal

-pb-

A négy emlékoszlop maradványainál gyertyákat, mécseseket
helyeztek el.
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Elméletileg elképzelhetet-
len lenne, hogy két polgármes-
ter egyszerre tevékenykedjen
egyazon faluban.
mindez mégis létrejöhetett.
Természetesen nem

váltották le, hanem
polgármesterét,

bízták meg a batyki óvoda
vezetésével.

– 2003-ban végeztem Sop-
ronban, aztán több, mint egy
évet dolgoztam a pakodi ovi-
ban. Utána otthon voltam gye-
sen, majd részmunkaidõben
ismét Pakodra mentem vissza.
Mellette saját vállalkozásban és
a Zalai Borút Egyesületnél is
dolgoztam. Társadalmi megbí-
zatásban látom el Dötk veze-
tését, és közben visszatértem a
szakmámba is. Itt új munka-
hely, új gyerekek, új kolléganõ
fogadott. Nagyon sokat segí-
tett az iskola tagintézmény
vezetõje, Patakfalvi Pálné, és a
dadus nénink, Márkus Sándor-
né, aki már kezdetek óta itt
dolgozik. Korábban két óvónõ
volt az óvodában, akik közül
egyikük Zalaegerszegen, má-
sikuk otthonában, Jánosháza
közelében kapott munkát. Így
január közepén szinte egyedül
maradtam, aztán részmunka-
idõben csatlakozott hozzánk a
Pókaszepetkrõl bejáró Földing
Józsefné, és mellette Laki Atti-
láné segédkezik a gondozási
feladatokban – sorolta az

Batykon

Adorján
Pétert Dötk

Takácsné Mar-
tincsevics Veronikát (képün-
kön hátul jobbról a második)

Fontos a szülõkkel való kapcsolattartás, a természetvédelem
Takácsné Martincsevics Veronika vezeti a batyki ovit

elmúlt idõszak történéseit
Takácsné Martincsevics Ve-
ronika.

Batykon jelenleg 17 gyer-
kõc mondhatja második ott-
honának az óvodát, viszont a
nyáron 8 nagycsoportos ballag
el, akiknek a helyére még nem
jelentkeztek… A türjei gesztor,
illetve a batyki fenntartó ön-
kormányzat által továbbra is
biztosított az intézmény mûkö-
dése, évközben is várják az
intézménybe beíratni kívánt
apróságokat. Öröm az üröm-
ben, hogy habár a családoknak
nincs idejük rá, de így talán
még több idõ jut a speciális
nevelési igényû gyerekek fej-
lesztésére.

– Sok a közös programunk
az iskolával, a napirendünket
is egymáshoz igazítottuk. A
gyerekeknek is könnyebb az
óvodából az iskolába való to-
vábblépés. A türjei anyaintéz-
mény mintájára szeretnénk mi
is zöldóvoda lenni, így a nyári
szabadság sem fog eltelni to-
vábbképzés nélkül. Az óvodai
életet itt két prioritásra lehet
építeni: folyamatos konzul-
táció a szülõkkel és a ter-
mészetvédelem, a közelünk-
ben fellelhetõ növények és
állatok ismerete. Évközben a
jeles magyar napok, hagyomá-
nyok köré igazítjuk a tevé-
kenységünket, és igyekszünk
felismerni a tehetségeket.
Rendszeresen járunk gyógynö-
vényeket gyûjteni, gyümölcsfát

ültettünk, valamint a közösségi
kertet és a játszóteret is több-
ször meglátogattuk.

Az óvoda évzáróját május
29-én tartották, melyet köve-
tõen lassacskán beköszönt a
nyár, ami természetesen fel-
adatokkal is jár együtt. Az in-
tézmény július 3-ig van nyitva
Batykon, ezt követõen a türjei
óvoda lát el ügyeletet, de eddig
még nem jelezték a szülõk
igényüket rá. Augusztusban a
zárt ajtók mögött már leltá-

roznak, készülnek a következõ
évre, hogy szeptembertõl egy
felfrissült intézmény várja a
gyerkõcöket.

Elnézést kérünk az elírá-
sért, hogy elõzõ számunkban
megjelent cikkünkben tévesen
neveztük

képviselõt alpolgármes-
ternek, ám ezt a posztot ter-
mészetesen továbbra is

tölti be.

Pataki Balázs

Egyedné Varga Ka-
talint

Hor-
váth Tamás

***

Az óvoda közössége a május 29-iki évzáron.

A

csoportja a közel-
múltban megyénkbe látoga-
tott, hozzájuk csatlakozott Bu-
dapestrõl az

elnöke,
is. – A 2010-es Széchenyi em-
lékévben kez-
deményezésére márványtáblát
avattak minden településen,
amely a grófi birtokhoz egy-
kor tartozott és szobrot avat-
tak .

Ez alapján állította össze és
szervezte Szalay Csaba a mos-
tani kirándulást, amely a

faluháznál koszo-
rúzással kezdõdött, majd rövid
ideig gyönyörködtek az éppen
folyó kicsik táncházában is.

Marton László
Széchenyi-szobránál a helyi
Széchenyi István Polgári Kör
elnöke, köszön-
tötte a megemlékezõket.

A Deák-kúriánál
(amit Széchenyi István Ödön
fiának vásárolt meg a rossz
anyagi körülmények között élõ
Deáktól) polgár-
mester helytörté-
nésszel közösen fogadták és

soproni Széchenyi István
Gimnázium Öregdiák Társa-
ságának

Országos Széche-
nyi Kör Péchy Mária

Szalay Csaba

Zalaszentgróton

zala-
szentlászlói

Hévízen

Sebõk András

kehidai

Lázár István
Pál Imre

Széchenyi Istvánra emlékeztek
tájékoztatták a Széchenyi és
Deák szellemi hagyatékára ala-
pozott nagyszabású Kárpát-
haza turisztikai programjukról
a vendégeket.

A következõ állomás
volt, amely a Széchenyiek alatt
élte fénykorát. Itt

a koszorúzás után házi
sütésû pogácsával és italokkal
vendégelte meg a csoportot.

Zalaszentgróton Lelkes Márk
alkotásánál
polgármesterrel közösen ko-
szorúztak, aki megköszönte a
vendégeknek a látogatást és
köszönetet mondott Szalay
Csabának a Széchenyi - és
Deák- kultusz fenntartásáért,
emlékük ápolásáért. Ezután
az idegenforgalmi és marke-
ting irodában a város neveze-
tességeirõl kaptak tájékozta-
tást majd
rövid sétát tettek a belvá-
rosban és a kastély parkjában.

A megemlékezések során a
pakodi szõlõhegyen Széchenyi
Ágnes szõlõtõkéjére szalagot
kötöttek és finom borkóstolós
vacsorával, jó hangulatban
búcsúztak megyénktõl.

Sénye

Fölföldi Vil-
mos

Baracskai József

Török Gabriellától,

-yCs-

A résztvevõk a szentgróti idegenforgalmi irodában. Jobbról
Péchy Mária, Németh Kálmán a társaság elnöke.

Fotó: Török GabriellaFotó: Török Gabriella

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN

Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)

Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással

SVÁJC gazdagon

Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK

Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve

Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)

JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással

CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)

Júl. 1-5. 59.800,-Ft/fõ

Júl. 5-11. 99.900,-Ft/fõ

Júl. 11-16. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 29-Aug. 3. 129.900,-Ft/fõ

Aug. 4-9. 72.900,-Ft/fõ

Aug. 19-23. 89.900,-Ft/fõ

Aug. 20-26. 111.900,-Ft/fõ

Aug. 26-30. 72.500,-Ft/fõ

Aug. 26-30. 52.900,-Ft/fõ

Szept. 2-4. 82.900,-Ft/fõ

Szept. 19-23. 74.900,-Ft/fõ

Bõvebb információval várják irodáink:

Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399

Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

Rendhagyó sajtótájékozta-
tót tartott május 14-én

kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekin-
tést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a

intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.

A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõ-
szigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtud-
hatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lép-
csõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a si-
keres KEOP pályázatnak kö-
szönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.

A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegersze-
gen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a nép-
egészségügyi és fogyasztóvé-
delmi hivatal. A másik Nagy-
kanizsán van, ez az Eötvös té-
ren lévõ járási hivatal.

Rigó
Csaba

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az át-
adási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtó-
tájékoztatóra, hiszen az újság-
írók így munka közben lát-
hatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.

Rigó Csaba arról is tájékoz-
tatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot ener-
giahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaeger-
szegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.

A kormánymegbízott ki-
emelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum har-
minc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió fo-
rint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfél-
szolgálat további fejlesztésére
fordítani.

Napelemek a megyeházán…

Május 30-án, szombaton
gyereknapi rendezvényt tar-
tottak az önkormányzat szer-
vezésével és a pedagógusok
közremûködésével

. Sokszínû programok kö-
zül válogathattak kicsik és
nagyok. Volt például gumi-
csizmadobás, zsákban futás, bi-
ciklis ügyességi verseny, de a
legnépszerûbbnek a talicska-
tolás erõpróbája bizonyult.

A legtürelmesebbek len-
csét és napraforgómagot válo-

Zalacsány-
ban

Mozgalmas gyereknap Zalacsányban

gattak szét, érdekes, hogy a
legügyesebbnek az apukák
bizonyultak. A nagy izgal-
mak után mindenkinek jól-
esett az ajándék jégkrém. A
program a
koncertjével folytatódott, tag-
jai szeretettel vártak minden
gyereket és felnõttet. Végül
emléklappal és nyalókával ju-
talmazták a nap során leg-
ügyesebbnek bizonyult gyer-
kõcöket.

Kakaó zenekar

általános iskolások

A Kakaó zenekar megmozgatta a gyerekeket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Idén is lelkesen készültek a
gyerekek az Anyák
napi ünnepségre. A fiatalok
elfoglaltságai miatt, rendhagyó
módon, május 7-én, csütörtö-
kön délután köszöntötték az
anyukákat és a nagymamákat
verses, zenés mûsorukkal. Az
ünnepeltek boldogan vitték
haza a szépen becsomagolt
virágokat.

2010-ben
elevenítette fel a régi korosz-
tály hagyományait. Fiatalokat
szedett össze regölés alkalmá-
ból, majd a szokások lassan
újraéledtek a faluban. Az elõzõ
években felelevenített hagyo-

Tekenyén

Laposa Julianna

Anyák napja, pünkösdölés, gyermeknap
Hagyományos májusi programok Tekenyén

mányok ápolását a kimaradt
téli rendezvények után a gye-
rekek ismét folytatták, pün-
kösdvasárnap ünneplõbe öl-
tözött leánykák két csoportja
köszöntötte a falu lakóit. A
gyerekek a próbákon

kezdeményezésére szor-
galmasan gyakoroltak, fegyel-
mezetten énekeltek és köszön-
tõjükkel örömet okoztak a
családoknak.

A pünkösdhétfõt a korábbi
években is szeszélyes idõjárás
jellemezte, de idén a sok esõ
hatására olyannyira felázott a
Jégverem, hogy ezúttal a kul-
túrházban tartották az ilyenkor

Magyar
Julcsi

szokásos gyerekprogramokat.
A

támogatásá-
nak köszönhetõen négy órától
a zenekar adta
elõ gyerekeknek szóló mûso-
rát, majd a lufihajtogatásnak
örült az ifjúság. A

fiataljai szorgalma-
san segítettek a felnõtteknek a
program gördülékeny lebo-
nyolításában.

– Nálunk már hagyomány-
nyá vált, hogy Pünkösd más-
napján piknikkel együtt tart-
juk a gyereknapot is. Sajnos az

keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár

Brumi Band

Tekenyei If-
júsági Klub

idõjárás átírta a programot, de
így is negyven gyerkõc jött el.
A gyerekek rajzolgattak, fes-
tegettek, a gyerekmûsor után
egy tál étellel vendégelünk
meg mindenkit, az ifjúságot
fagyival is meglepjük – foglalta
össze képvise-
lõ, a rendezvény egyik minde-
nese, akinek munkáját

könyvtá-
ros is segítette. A településhez
kapcsolódó információ, hogy
Tekenyén idén július 11-én,
szombaton tartják a falunapot.

Farkas Gyuláné

Jenei-
né Kancsal Veronika

si-pb

A gyerekek idén is lelkesen készültek az anyák napjára.

Pünkösdvasárnap ünneplõbe öltözött leánykák járták a falut.

A szülõk is jól szórakoztak a Brumi Band zenekar mûsorán.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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Az akció a megjelenéstõl 2015. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart!

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Óvintézkedés

Állati

Népmûvész pecás

– Aztán túl gyakran ne nyúlkálj be sörért, a hûtõ be van
kamerázva!

– Tyúkanyó, a kend adóbevallásában tizennyolc darab
tojás szerepel!...
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Idei évtõl immár
is részt vesz a mezõ-

gazdasági közmunkaprogram-
ban. A közös szándék és össze-
fogás eredménye, hogy 2015.
március 1-tõl immár 13 ember

Sümeg-
csehi

Közmunkaprogram Sümegcsehiben
tudott munkát kezdeni a falu-
ban. polgármester
örül annak, hogy a nõknek is
sikerült közfoglalkoztatás kere-
tén belül munkát biztosítani.
Három gyermekes anyaként a

Sziva Erika
polgármester átérzi a nõk gond-
jait, különösen azokét, akiknek
kisebb gyerekeik vannak, ne-
hezen tudnak elhelyezkedni,
munkát találni. A mezõgazda-
sági közmunka egy lehetõség
számukra, hogy megpróbálja-
nak a munka világába vissza-
zökkenni úgy, hogy közben a
gyerekeikre, családjukra is jus-
son idejük. Ezért egy nõ szá-
mára nagyon fontos szempont,
hogy lehetõleg helyben legyen
a munkahelye, ne kelljen órá-
kat töltenie a mindennapos
utazással, munkába járással.

A polgármester asszony ki-
tért arra is, hogy a közmunka-
program beindításánál az ön-
kormányzat számíthatott a falu
lakosságának összetartó ere-
jére: Sümegcsehiben többen
ideiglenes használatra áten-
gedték földjeiket az önkor-
mányzatnak, míg mások gépi

földmunkák elvégzésében
ajánlották fel segítségüket.

A földeken megtermelt zöld-
ségeket az iskolában üzemelõ
konyha veszi át. Így az idejáró
bölcsõdés, óvodás, iskolás gyer-
mekek, valamint a közétkezte-
tésre elõfizetõk a helyben ter-
mett alapanyagokból készült
ételeket fogyaszthatják. Azon-
ban nem csak kinti, szabad-
földi növénytermesztés folyik,
hanem a közmunkások hozzá-
állásának és szaktudásának kö-
szönhetõen két darab, 35
négyzetméteres fóliasátrat is
sikerült készíteni. Itt a zöldsé-
gek mellett virágpalántáknak
is jutott hely. Ugyancsak a köz-
foglalkoztatottak készítették a
falu több helyén elhelyezett
virágosládákat is. A virágpalán-
ták azóta ki lettek ültetve,
hogy a falu köztereit és köz-
épületeit díszítsék.Fóliasátrat is állítottak.

1920. június 4-én délelõtt
szerte az országban megkon-
dultak a harangok. Siratták

Siratták
és a . Siratták

az ország területének kéthar-
madát s lakosságának több
mint felét.

A környéki
kastély folyosóján ko-

moly urak gyülekeztek azon a
gyászos napon, hogy kézje-
gyükkel ellátva szentesítsék az
addigi világtörténet legigaz-
ságtalanabb békeszerzõdését.

A békeszerzõdésnek titu-
lált dokumentum valójában a
világháborúban gyõztes hatal-
mak könyörtelen leszámolása
volt a vesztesekkel, közülük
elsõsorban
szemben. A példátlan béke-
diktátum elsõdlegesen

nagyhatalmi törek-
véseit szolgálta.

a békekötés kapcsán leg-
inkább az erõegyensúly, a
„balance power” fenntartása
érdekelte. A szigetországi po-
litika százados törekvése az
volt, hogy egy erõs középha-
talom regnáljon Közép-Euró-
pa szívében, amely képes gá-
tat vetni az „orosz medve”
nyugati terjeszkedésének. A
gyõztesek eme koncepció
alapján fogtak hozzá a bé-
keszerzõdés kidolgozásához,

Pozsonyt, Kassát, Kolozsvárt.
Székelyföldet, Délvi-

déket Felvidéket

Párizs Nagy-
Trianon

Magyarországgal

Fran-
ciaország

Nagy-Britan-
niát

Az a gyászos nap…
de már francia érdekek alap-
ján, melynek lényege a mo-
narchia feldarabolása, s „baráti
ütközõállamok” létrehozása volt.

A francia koncepció meg-
valósítása egyetlen módon
volt lehetséges. Magyarorszá-
got, mint a megszûnt

utódálla-
mát megjelölni a világháború
elsõszámú felelõseként, s
mint legfõbb bûnöst, példás
büntetésben részesíteni.

A példás büntetés helyett
példátlan megtorlás követke-
zett. A trianoni döntnökök lé-
nyegében koncként dobták
oda a történelmi Magyaror-
szágot a szomszédságban lét-
rehozott utódállamoknak.

és a

szinte korlátok nélkül ér-
vényesíthette, többségükben
hamis dokumentumokra ala-
pozott területi követeléseit.
Így történhetett meg, hogy
Trianon minden földrajzi, gaz-
dasági és etnikai racionaliz-
musnak ellentmondva, a nem-
zet vesztõhelye lett.

A Nagy-Trianon kastély fo-
lyosóján kilencvenöt éve össze-
gyûlt komoly urak kézjegye
máig kihat a magyar életre.
Magyarország a „világtörténe-
lem legigazságtalanabb béke-
kötése” következményeként
európai középhatalomból ki-

Osztrák-
Magyar Monarchia

Cseh-
szlovákia, Románia
Szerb-Horvát-Szlovén király-
ság

csi, gazdasági erõforrásaitól,
kulturális központjaitól meg-
fosztott ország lett. A történel-
mi Magyarország a trianoni
békediktátummal nem csupán
a négyzetméterben mérhetõ
elcsatolt területekkel lett sze-
gényebb, hanem a rablóbéke
éppen az ország háború utáni
újjáéledéséhez szükséges „épí-
tõkockákat” vette el. A Kárpát-
medence ütõereinek, a vasu-
taknak nagy része az új hatá-
rokon kívülre került. Elveszí-
tettük bányáink, erdeink
többségét, folyóink ma mind
a szomszédos országokban
erednek, ide hordva azok
szennyét. A magyar kultúra
olyan fellegvárai kerültek ide-
gen kézre, mint a koronázó-

város Pozsony, a kincses Ko-
lozsvár, Ady városa,

, a Rákócziak Kassája, és
sorolhatnánk hosszan azokat
a városokat, falvakat, melyek
neve kitörölhetetlenül bele-
égett a magyar történetbe.

A legnagyobb, legérzéke-
nyebb veszteség mégis az el-
csatolt országrészekkel ide-
gen fennhatóság alá került
több millió magyar. Akik kér-
dezetlenül, akaratuk ellenére
lettek olyan rezsimek alattva-
lói, melyek másodrendû, nem-
zeti büszkeségükben megalá-
zott alattvalókká degragálták
õket.

1920. június 4-én elsõsor-
ban értük szóltak a harangok.

Nagyvá-
rad

f.l.

A világtörténelem legigazságtalanabb békekötése történt
Trianonban. Magában hordozva a II. világháború csíráját.
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A somogyi

és a település
önkormányzata által 2014. ok-
tóberében aláírt szerzõdés ad
keretet a felnõttképzésnek a
településen.

Az iskola az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési program-
ban mint konzorciumvezetõ
folytat támogatott agrár szak-
képzést .

Az idei év májusában le-
vizsgáztak az elsõ saját szerve-
zésû erdõmûvelõ képzés hall-
gatói. A vizsga gördülékenyen,
rugalmasan zajlott. A vizsga-

Széchenyi Zsig-
mond Mezõgazdasági Szak-
képzõ Iskola

Kehidakustányban

Levizsgáztak az erdõmûvelõk
bizottság elnöke,

, köszöntötte a hallga-
tókat, majd megnyitotta a vizs-
gát.

és
, a vizsgabizottság tagjai

megkezdték a vizsgáztatást a
szóbeli és gyakorlati tudás
felméréssel.

A vizsgát mindenki sikere-
sen zárta és a bizonyítványát
átvehette.

A következõ megmérette-
tés az aranykalászos gazdakép-
zés vizsgája lesz a hónap
végén.

Pataki János
Tamás

Tihanyi Gyula, Malgay
Viktor Antal Bóbics László
József

H.K.

Sikeres bizonyítványát veszi át az egyik hallgató.

A sümegcsehi óvodában
nagy hangsúlyt fektetnek a
gyermekek hatékony fejleszté-
sére. A fejlesztõjátékok rend-
szeres használata lehetõvé te-
szik a differenciált fejlesztést.
Az iskolába menõ gyermekek-
nek már év eleje óta iskola-
elõkészítõ foglalkozásokat tar-
tanak (Lurkó iskolaelõkészítõ
program), ahol fejlesztik azo-
kat a készségeket, képessége-
ket, amelyek az iskolába lé-
péshez szükségesek.

A feladatok egymásra épül-
nek, így biztosítja a folyama-
tosságot és a fokozatosságot. A
fejlesztés hatékonyságát elõse-
gíti a saját, két kötetes Lurkó
iskolaelõkészítõ könyv.

Nagy figyelmet fordítanak
az óvoda-iskola átmenet könnyí-
tésére, ezt a Közösen köny-

Differenciált fejlesztés és a természet megismerése
Programok a sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsõdében

nyebb program segítségével
valósítják meg.

A program kiemelten fog-
lalkozik azzal a ténnyel, hogy a
gyerekek eltérõ szociális hát-
térrel érkeznek az óvodába és
az iskolába. Igyekeztek olyan
programokat szervezni, amely
nem költségigényes, viszont
nagyon változatos. A rendezvé-
nyek egy részében a szülõk is
aktív partnerekké válnak: egy-
részt a programokon részt
vehetnek, másrészt a szerve-
zési-bonyolítási feladatokból is
aktívan kivehetik a részüket. A
feladatok során a szülõ-gyerek
közösen tevékenykedhet, ezzel
is elõsegítve a szoros kapcsolat
kialakulását és fenntartását. Az
iskolával közös programok fej-
lesztik a szociális kompeten-
ciákat: kapcsolatteremtés, kap-

csolattartás, empátia, toleran-
cia, siker-és kudarcfeldolgozó
képesség, másság elfogadását.

Intézményeikben kiemel-
ten kezelt fejlesztési terület a
környezet megismerése. En-
nek oka, hogy jó adottságokkal
rendelkezõ kicsi falu Sümeg-
csehi, melyet erdõ és egy kis
patak övez. Ez lehetõvé teszi a
természetközeli nevelést.

Hitvallásuk: „Tiszteld, sze-
resd a természetet, hogy so-
káig a miénk maradhasson.„

A pedagógusok az élõvilág
sokoldalú megfigyeltetésével,
az óvó-védõ tevékenység ered-
ményeként emocionális ala-
pokon eljutnak annak belátá-
sához, hogy az élõlényeket,
természetet védeni, óvni kell!

A világnapokhoz kapcsoló-
dóan mindig közös feladatso-
rokat állítanak össze az alsó
tagozatos tanítónõkkel, me-
lyek lehetõvé teszik a termé-
szetvédelemre nevelést (Álla-
tok világnapja, Víz világnapja,
Föld napja, Madarak és fák
napja). Vidám, jó hangulatú
rendezvényeken vehetnek részt
a gyermekek, melyeken ész-
revétlenül, játékos keretek kö-

zött szereznek új ismereteket,
rendszerezik a már meglévõ
ismereteiket, megtanulnak
együtt játszani. Elfogadják egy-
mást, és a tevékenységek által
segítenek egymásnak. Az óvo-
dában az elmúlt hónapban a
Föld napja vetélkedõ megszer-
vezésére került sor. Változatos
feladatok segítségével mutat-
hatták be a gyermekek tudá-
sukat, ügyességüket. Ezt követ-
te a Madarak és fák napja,
amelyen sorversenyeken adtak
számot tudásukról a gyer-
mekek.

A táj szeretete a környezet-
védelem fontos része az óvo-
dáskorban megkezdett kör-
nyezeti nevelésnek. Az élõ ter-
mészettel való találkozás él-
ményét, lenyûgözõ hatását
semmi nem pótolhatja. A prog-
ramnak köszönhetõen ez foly-
tatódik az iskolában is. Ebben
az életkorban csak tevékeny
tapasztalatszerzéssel lehet ki-
alakítani a gyermekekben azt
az érzelmi vonzódást a termé-
szet iránt és azokat a helyes
szokásokat, amelyek meghatá-
rozóak lesznek majd felnõtt
korban.

Az élõ természettel való találkozás élményét, lenyûgözõ hatá-
sát semmi sem pótolhatja.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Pakod Község Önkormányzata 20.959.568 Ft vissza nem
térítendõ 100 %-os támogatottságú utófinanszírozású
támogatásban részesült a 2014-es évben beadott az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
címû pályázat keretén belül.

Jelen pályázati támogatás általános célja a környezetünket
kevésbé terhelõ, megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos
energia szerepének növelése, és ezen keresztül a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése volt.
A projekt közvetlen célja, hogy Pakod Község Önkormány-
zata csökkenteni tudja az energia költségét, melynek
köszönhetõen egyaránt csökkenteni tudja az üvegházhatású
gázok kibocsátását, valamint a zöld gazdaság fejlõdéséhez
is sikeresen hozzá tud járulni. A felhasznált villamos energia
kiváltása, a helyszíni adottságokat figyelembe véve, nap-
elemes rendszer alkalmazásával oldható meg a leggazda-
ságosabban, ráadásul a Pakodi Szivárvány Óvoda és a Pa-
kodi Általános Iskola épületére tervezett napelemes rend-
szerek telepítésével elõsegíti a megújuló energiaforrások
nagyobb arányú felhasználását. A projekt megvalósításáról a
különösen elõnyös feltételek miatt döntöttek, támogatás
nélkül az önkormányzat nem tudná megvalósítani a projek-
tet, korszerûsíteni az épületeket. A projekt környezetvédelmi,
nem forintosítható további elõnyeként említhetõ még, hogy
évente mintegy 25,941 tonna üvegházhatású gáz kibo-
csátásától mentesíti a környezetet, valamint hogy a térség-
ben látványos és szép, környezetvédelmi szempontból
tudatformáló beruházásról van szó. Mivel az áramtermelés
megújuló energiával történik, ezért a projekt hozzájárul a
nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben
is szereplõ, a villamos energiatermelésben felhasznált
megújuló energiahordozók arányának növelésérõl szóló
célkitûzéseknek, így annak társadalmi és környezetvédelmi
hasznossága vitathatatlan.
Az Önkormányzat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0367 pályázat
keretében 20.959.568 Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesült, mely által lehetõség nyílt arra, hogy Pakod Község
Önkormányzata a Pakodi Szivárvány Óvoda és a Pakodi
Általános Iskola számára napelemes kiserõmûvel villamos
energiát termeljen. Az Általános Iskola és az Óvoda épületén
összesen 28 kW teljesítményû hálózatra kapcsolódó
fotovoltaikus villamos energia-termelõ rendszer valósul meg,
melynek éves villamos áram termelõ kapacitása 27.750 kWh.
Ebbõl az Általános Iskola esetén 20kW teljesítményû
napelemes rendszer valósul meg, mely összesen 80 db
250W egységteljesítményû napelem táblát jelent, míg az
Óvoda esetén 8 kW teljesítményû napelemes rendszer
valósul meg, mely összesen 32 db 250W egységteljesít-
ményû napelem táblát jelent.
A napelemes rendszer kiépítésének projektidõszaka 2015.
március 2-tõl - 2015. május 31.-ig tart.

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015.05.21.

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0367 „PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉPÜLETEINEK NAPELEMES RENDSZER KIÉPÍTÉSE”

Példaértékû társadalmi
munkát végeztek a napokban
a : hét te-
herautónyi aszfalt bedolgozá-
sával javították ki az

vezetõ, rossz állapot-
ban lévõ utat.

– Mindezt kiegészítettük a
Sényére vezetõ út mintegy 75
méteres szakaszának aszfalto-
zásával, ezáltal a teljes útsza-
kasz immár jól járható – tá-
jékoztatta lapunkat

polgármester. – Összes-
ségében 600-650 méteres út-
szakaszt tettünk rendbe.

– Több, mint húszan. Rá-
adásul olyanok, akik értenek
az útépítéshez, vagyis olyan
munkahelyük van, ahol ez a fõ
profil.

zalaszentlászlóiak

Öreg-
hegyre

Bohár Ist-
ván

– Hányan vettek részt a
társadalmi munkában?

– Mennyibe került ez a
beruházás?

Összefogtak, aszfaltoztak!
Útjavítás Zalaszentlászlón

– Konkrét számot nem tu-
dok mondani, hiszen csak az
aszfaltot kellett kifizetni, a gé-
peket a helyi és a környékbeli
szakemberek ingyenesen bo-
csátották rendelkezésünkre.
Maradt még két teherautónyi
hidegaszfalt, aminek ugyan-
csak megvan a helye, ezt a ké-
sõbbi akcióban szeretnénk fel-
használni azokban az utcák-
ban, ahol szükség van a javí-
tásra. Természetesen szívesen
fogadjuk az új, vállalkozó szel-
lemû társadalmi munkásokat.
További elképzeléseink is van-
nak a felújításokkal kapcsolat-
ban, ezekhez is várjuk a szak-
irányú végzettséggel rendelke-
zõ jelentkezõket. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni minden-
kinek a segítségét, hiszen nél-
külük nem tudtuk volna meg-
oldani ezt a feladatot.

z.t.

Hét teherautónyi aszfaltot dolgoztak el.

Példás volt az összefogás.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Annak idején, amikor el-
kezdtünk tervezéssel és gyár-
tással foglalkozni, észrevet-
tem, hogy milyen kevesen
foglakoznak konyhabútor-
ral. Az elsõ munka után rá-
jöttem, hogy miért. Ez a leg-
nehezebb. Túl sok dologra
kell figyelni, túl sok szem-
pontot kell számon tartani.

A konyhatervezés olyan,
mint egy nagy keresztezõ-
dés, ahol úgy kell átmenni,
hogy közben kikapcsolták a
közlekedési lámpákat és min-
denki megy, mint a világta-
lan. Ezért a konyhabútort a
bútorok királyának tartom,
ezt a legnehezebb tervezni.

Néha nekem is több na-
pig kell gondolkodnom, mi-
re kitalálom a megoldást,
mert ha nem tenném, en-
gem fognak emlegetni éve-
kig. Ezért tartott tovább Ti-
borék konyhájának a terve-
zése. Közben összefutot-
tunk a városban, Tibor tü-
relmetlenül közölte velem,
hogy nem érti, mit kell
annyit tervezni egy kony-
hán. Ezen a kijelentésen
nem csak én, de a felesége,
Éva is megdöbbent. Nem
volt idõm arra, hogy vála-
szoljak, mert Éva így fa-
kadt ki:

– Aki egy vajaskenyér el-
készítésén túl nem igazán
használja a konyhát, el sem
tudja képzelni, hogy mit kell
küzdeni a vasárnapi ebéd
elkészítése közben, ebéd után
az edények elmosogatásáról
nem is beszélve. Ezért, ha
végre lesz egy jó konyhám,
ahol mindennek lesz helye,
és végre az edényeimet is
normálisan el tudom tárol-
ni. Nekem inkább megéri
még pár napot várni, mint
évekig bosszankodni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mit kell annyit tervezni?…

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

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Tavaly már egy új isme-
retségnek köszönhetõen ér-
keztek diákok

, , a tõlük
kétórányira lévõ a

. Idén május 21-22-én lát-
ták vendégül osztrák barátai-
kat, de sajnos az esõs idõ átírta
az elõre eltervezett progra-
mokat.

– Csütörtökön kísérõikkel
tizenhét elsõs gyerek érkezett
hozzánk, akik magyar mondó-
kákat adtak elõ, mi diákjaink
pedig német színdarabbal ked-
veskedtek vendégeinknek. A
közös ebéd után Zalaegersze-
gen, a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban kézmûves fog-
lalkozással vártak bennünket,

Alsó-Ausztriá-
ból Winzendorfból

zalacsányi
Csány László Általános Isko-
lába

Amikor szomszédos kultúrák, nyelvek találkoznak
Osztrák diákokat láttak vendégül Zalacsányban

majd megtekintettük a Falu-
múzeumot. A nagyok csalá-
doknál, a kicsik pedig a tor-
nateremben voltak elszállá-
solva. Idén sajnos nem tud-
tunk kimenni a golfpályára, de
talán jövõre sikerül jobb idõt
kifogni. Örültünk ennek a le-
hetõségnek, a gyerekek megis-
merhetnek egy új kultúrát,
megtapasztalhatják a nyelvta-
nulás hasznát – foglalta össze

megbízott isko-
laigazgató, aki hozzátette: har-
madik osztályban heti 1 órá-
ban, negyediktõl heti három
órában tanulják a gyerekek a
német nyelvet.

A gyerekek a dalok által
könnyebben jegyzik meg az
idegen nyelv szavait is, így
pénteken közös dal- és tánc-
tanulással indult a nap, majd
rongybabát, szélforgót készí-

Tóth Istvánné

tettek és sorversenyeken vet-
tek részt a két iskola diákjai. A
fiatalok közti kapcsolat a ta-
lálkozók elmúlásával sem sza-
kad meg, Interneten továbbra
is tartják a kapcsolatot. A ta-
lálkozások az önkormányzat
segítségével jönnek létre, leg-
közelebb vendéglátásban õsszel
az osztrák iskola a soros.

– Nagyon örülünk, hogy itt
lehetünk. Két éve tartjuk a
kapcsolatot és nagyon büszkék
vagyunk rá, hogy mindez lét-
rejöhetett. 280 diák jár hoz-
zánk, nálunk alsó tagozattól a
magyar nyelv választható tárgy-
ként szerepel, amit egy héten
kétszer tanítunk, így régóta
szerettünk volna már egy ilyen
ismeretséget. Most már kiala-
kult, hogy õsszel nálunk, ta-
vasszal pedig Zalacsányban ta-
lálkozunk. A régiónkban is el-
várás, hogy tartsuk a kapcso-
latot a szomszédos országok-
kal, Zalacsány pedig közel is
van hozzánk A találkozóink
során tapasztalatot is cseré-
lünk: nagyon tetszett az itteni
német könyv, amit elkértem,
hogy felhasználhassuk a ná-
lunk németet tanulók segí-
tésére – emelte ki

, a Winzendorfban
mûködõ általános és középis-
kola vezetõje.

Zalacsányhoz kapcsolódó
információ, hogy Csány László
Általános Iskola tanévzáró ün-
nepségét június 20-án 16 óra-
kor tartják.

Monika
Wachlhofer

Pataki Balázs

Az osztrák gyerekekkel való dalolás, tánc közben elõkerült a
tangóharmonika is.



10 2015. májusSzentgrót és Vidéke

A 2010-ben alapított, most
a megyei III. osztály Északi-cso-
portját megnyerõ

csapata õsszel is a
és a együt-

teseivel futott versenyt a dobo-
góért. Az õszi elsõséget köve-
tõen tavasszal is csak egy hétre
kerültek a táblázat második
helyére, így az utolsó fordu-
lóban, május 31-én a
elleni 5-1-es gyõzelmet köve-
tõen már éremmel a nyakuk-
ban ünnepeltek a játékosok.

Az egy osztállyal feljebb, a
megyei II. osztály Északi-cso-

Végh Farm -

Pakodi KSE

Sármellék Pölöske

Kávás

Fociban északon õk a legjobbak!
Bajnokságot nyert Pakod és Türje csapata

portjában vitézkedõ
együttese 2 éven belül a máso-
dik bajnoki címet ünnepli. Két
év kitérõt követõen 2013-ban
küzdötték vissza magukat a
másodosztályba, ahonnan most
a megye legmagasabb osztá-
lyába lépnek elõre. Az elsõsé-
gért végig nagy harcot vívtak a

, a és a
csapatával, viszont

az egymás elleni mérkõzé-
sekbõl õk jöttek ki a leg-
jobban. Az utolsó elõtti mér-
kõzésen, május 31-én a Páter-
domb elleni 3-0-ás idegenbeli
gyõzelmükkel megnyerték a
másodosztályt, érmeiket jú-
nius 7-én hazai pályán az And-
ráshida II. elleni találkozó után
veszik át.

Vállalja-e mindkét csapat a
magasabb osztályban való sze-
replést? Lesz-e az õsztõl Türje-
Zalaszentgrót rangadó, illetve
Pakod-Zalaszentiván párharc?
Vagy netán Pakod-Türje össze-
csapásra gyûlhet össze a kör-
nyék futballszeretõ lakossága?
Következõ számunkban mind-
két csapat illetékeseit megszó-
laltatjuk a folytatásról, a fel-
sõbb osztályban való szereplé-
sükrõl.

Türje SE

Páterdomb Böde Zala-

szentgyörgy

Pataki BalázsA türjei játékosok az öltözõben már ünnepeltek.

A Végh Farm - Pakodi KSE bajnokcsapata a nõi együttessel.

A
az idei évben

megrendezte a II. meghívásos
Tdm foci kupát.

A meghívott zalacsányi
Csány László Általános Iskola,
a zalaapáti Gábor Áron Álta-
lános Iskola és a keszthelyi
Egry József Általános Iskola
népes csapattal képviseltette
magát. A négy csapat 20 per-
ces mérkõzéseket játszott egy-
mással. Két mérkõzés alkal-
mával került sor büntetõrú-

Kehidakustányi Turiszti-

kai Egyesület

II. Tdm focikupa
gásokra a döntetlen eredmény
miatt.

A helyezések alakulása is
fejtörést okozott, hiszen a 3-4.
és az 1-2. hely esetében is
pontazonosság alakult ki.
Mindkét esetben a gólkülönb-
ség döntött.

A tornát
csapata zárta a negyedik he-
lyen. A harmadik Zalaapáti csa-
pata lett, míg a második helyet
Zalacsány érdemelte ki. A
vándorkupát idén a keszthelyi

Kehidakustány

A kehidakustányi fiúk.

gyermekek vihették magukkal,
akik jövõre újabb megméret-
tetésben küzdhetnek a ku-
páért!

A torna célja most is a
sport szeretete, a jó hangulat
és a szórakozás volt.

H.K.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A zalai megyeszékhelyen
rendezte meg a

a
III. HARU Kupát, melyen négy
karate irányzat (shotokan,
shito ryu, goju ryu, sendo ryu)
14 egyesület közel 120
versenyzõje mérettette meg
magát.

A viadalon indultak a za-
lai egyesületek, köztük a

verseny-
zõi is.

Zalaegerszegi
Shotokan Karate Egyesület

Zalaszentgróti Shotokan Ka-
rate-do Egyesület

HARU Kupa 2015
A válogatottakat is felvo-

nultató erõs mezõnyben a
karatékák tudásszint és életkor
szerinti csoportokban mérkõz-
tek meg egymással küzde-
lemben (kumite) és formagya-
korlatban (kata).

Eredmények. Formagyakor-
lat: 2. Kapocsi Bence, De
Francesco Giovanni, 3. Hor-
váth Luca, Komlósi Dominik…
5. Kocsis Délia.

Küzdelem: 5. Molnár Kata,
Kapocsi Bence.

A szentgróti csapat.

2015. április 29-én került
sor a 3. szakmai továbbkép-
zésre, a „Kézilabda az isko-
lákban” program keretén belül

, a

egykori 119-sze-
res válogatott játékos, olim-
pikon, edzõ, szakfelügyelõ nyi-
totta meg a szakmai napot.

A továbbképzésen 40 szak-
ember vett részt a dunántúli
iskolákból. ,
Zalaszentgrót polgármestere
és , a Zala Me-
gyei Kézilabda Szövetség el-
nöke is köszöntötte a meg-
jelenteket.

Zalaszentgróton Deák Fe-
renc Általános Iskolában.
Buday Ferenc

Baracskai József

Varga Sándor

„Kézilabda az iskolákban…”
A programot

a Deák Ferenc Általános
Iskola 2-3. osztályos tanulóival
kezdte, majd õt követték

és
testnevelõk, akik Szekszárdról
érkeztek. A bemutató csapat
tagjai a Deák Ferenc Általános
Iskola 5-6. osztályos lányai
voltak. Majd (aki
Keszthelyrõl érkezett) a 6-7.
osztályos lányokkal tartott
bemutató edzést.

Ezután sport-
pszichológus a 6-14 éves kor-
osztály felkészítésének pszic-
hológiai kérdéseirõl tartott
mélyreható, elemzõ elõadást.

Császár Re-
náta

Bor-
dán Anna Hammer Mária

Pécsi Zsolt

Nagy Sándor

Gyömörey István

Tóth Tímea

, az MKSZ
utánpótlás szakvezetõje tájé-
koztatta a jelenlevõket az
induló iskolai bajnokságokról.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével , Za-

laszentgrót szülötte, sokszo-
ros magyar válogatott kézi-
labdázó.

A továbbképzés programját
egy nagyon aktív, sok témát
érintõ fórum zárta.

Zalaszentgróton is

Nagy sikere volt a szakmai továbbképzésnek.

Tóth Tímea (jobbról), Zalaszentgrót szülötte is megtisztelte a
rendezvényt jelenlétével.
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Hotel Corvinus

céges csapattréningek érettségi bankettek
lakodalmak konferenciák
ballagások kulturális rendezvények

Étterem, , ingyenes internetkapcsolat,
biztonságos parkolási lehet ség

szálloda: 0-24 óra,
étterem: 8-21 óra, péntek és szombat: 8-22 óra.

Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2.
Tel.: 83/362-200,

hotelcorvinus@gmail.com • facebook/hotelcorvinus
www.hotelcorvinus.hu

õ

Nyitva tartás:

* *

* *

* *

wellness

30/748-5886

Elegáns környezet – megfizethet árak
központjában

õ

Zalaszentgrót

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ : INGYENES!

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Extra belépõ : 2 500 Ft

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

A csúszdás élménymedence május 30-tól

újra várja a vendégeket!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


