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(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaszentgróton

Demokratikus Koalíció

tartotta or-
szágos elnökségi ülését nem-
rég a .

Az eseménnyel kapcsolat-
ban a Zala-parti város képvi-
selõ-testületének négy tagja
közleményt juttatott el szer-
kesztõségünknek.

Ebben többek között azt a
kérdést is felvetik, hogy „sze-
kértolója-e” a DK-nak Baracs-
kai József polgármester, vagy

Szentgróton döntöttek a DK megalakulásáról?
Képviselõk közleménye a Demokratikus Koalíció ülésével kapcsolatban

továbbra is „függetlennek” vall-
ja magát.

Íme a közlemény!

Ön 2014. október 22-én az
újonnan felállt testület alaku-

„A zalaszentgróti választók
több, mint kilencven száza-
léka nem Gyurcsány párt-
ját választotta

Tisztelt Polgármester Úr!

ló ülésén a következõket
mondta:

»Csapatmunkában,

a város érde-
keit kell képviselni, a választói
akaratot mindenkinek tiszte-
letben kell tartani, sokkal na-
gyobb párbeszédre van szük-
ség. A kampányt véglegesen be
kell fejezni, az

és együtt kell dolgoz-
ni, hogy a választások után is a
szentgrótiak szemébe tudjunk
nézni, valamint hogy

a város fejlõdésé-
ért. Csapat nélkül bajnokságot
nem lehet nyerni. A részön-
kormányzatban élõk ne érez-
zék magukat másodrendû

politi-
kai színektõl mentesen kell
együtt dolgozni,

árkokat be kell
temetni

az új
testület pártpolitika mentesen
mûködjön

állampolgárnak. Az vállaljon
képviselõséget, aki tud és akar
is tenni Zalaszentgrótért. Tel-
jes szívbõl, teljes elmémbõl fo-
gom szolgálni a várost és lakos-
ságát. Bárki, bármilyen mezt is
húzott, a mellkasán Zalaszent-
grót fog virítani. Tisztelt jelen-
lévõk, tisztelt képviselõtársak
ezeket a mondatokat mi mond-
tuk, képviselõk a kampány so-
rán és a választások után.

és az elkö-
vetkezendõkben Zalaszentgrót
javára fordítsa energiáit.«

Ehhez képest Zalaszentgrót
lakossága az elmúlt héten ta-
pasztalta, hogy egy politikai

Sze-
retném, hogy ezeket a szava-
kat, mondatokat mindenki
így is gondolja

Az országos elnökségi ülés szünetében…

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Szentgróton döntöttek a DK megalakulásáról?
Képviselõk közleménye a Demokratikus Koalíció ülésével kapcsolatban

párt képletesen »elfoglalta« a
várost. Emlékeztetnénk arra,
hogy Gyurcsány Ferenc, a De-
mokratikus Koalíció elnöke az
Ön társaságában megjelent a
város hivatalos facebook-olda-
lán. Felháborítónak tartjuk mind-
ezt, és emlékeztetnénk korábbi
mondataira, valamint arra, hogy
Önt nem ennek a pártnak a
jelöltjeként választották meg.
Tudomásunk szerint e párt
színeiben nem indult jelölt a
tavaly õszi önkormányzati vá-
lasztáson Zalaszentgróton.

Arra is emlékeztetnénk,
hogy a zalaszentgróti választó-
polgárok mindössze 8,7 %-a
szavazott a DK listájára, tehát a
szentgrótiak több, mint 90
százaléka elutasítja Gyurcsány
Ferenc pártját, és politikáját.

Nagyon sokan mondják azt
a városban, hogy ezzel a közös
szerepléssel Ön saját magát
leplezte le. Tegye világossá,
hogy az a Zalai Hírlapban meg-
jelent hír igaz-e, hogy 4 évvel

ezelõtt városunkban döntöttek
a DK megalakításáról?

Ön tényleg azt gondolja,
hogy Zalaszentgrót érdekeit
szolgálja, hogy a város hivata-
los Facebook oldalán Gyur-
csány Ferenc tûnik fel?

Mi azt gondoljuk, hogy ezt
elrontották. Nem kicsit, na-
gyon. A zalaszentgróti polgá-
rok többet érdemelnek az
õszödi hazugságoknál. Polgár-
mester Úr, öntsünk tiszta vizet
a pohárba! Tegye világossá,
hogy tagja-e, szekértolója-e a
fenti pártnak, vagy továbbra is
»függetlennek« vallja magát.

Mi, városi képviselõk azt ja-
vasoljuk, hogy Gyurcsány ér-
dekei helyett szolgáljuk a
szentgrótiak érdekeit!

Gelencsér István

Dr. Tihanyi Ottó

Beke László

Veress János

képviselõ

képviselõ

képviselõ

képviselõ”

* * *
A képviselõk által kifogá-

solt facebookos anyag egyéb-
ként egy civil rendezvényrõl
számol be. A végén azonban
valóban szó esik Gyurcsány
Ferencrõl, s a Demokratikus
Koalícióról is. Ennyi a szöveg:

„A zalaszentgróti csoport
szervezésében és Zalaszent-
grót Város Önkormányzatának
támogatásával látták vendégül
a Zala Megyei Mozgássérültek
Egyesületének tagjait és kísé-
rõiket június 19-én Zalaszent-
gróton, a Szent Gróth Termál-
fürdõben.

Az eseményre a város és a
környezõ falvak polgármeste-
rei, valamint a zalaszentgróti
mozgássérült csoport tevé-

kenységének helyet adó Vörös-
kereszt munkatársai és intéz-
ményének nappali foglalkozta-
tottjai is meghívást kaptak, va-
lamint Baracskai József pol-
gármester társaságában kiláto-
gatott Gyurcsány Ferenc egy-
kori miniszterelnök, a Demok-
ratikus Koalíció elnöke is, aki-
nek pártja a napokban elnök-
ségi ülését tartja Zalaszent-
gróton.”

* * *
A tankönyvtámogatási-ügy

után most újabb szócsata vár-
ható Zalaszentgróton?

(A közleményt eljuttattuk
Baracskai József polgármester-
nek, de lapzártáig nem érke-
zett válasz.)

z.t.

Gurcsány Ferencnek az országos elnökségi ülés idején egy
kis kikapcsolódásra, beszélgetésre is maradt ideje. (Ez a fotó
is a város hivatalos Facebook oldalán szerepel.)

Június 23-án adták át
a

térségi irodáját a
szám alatt. Az új helyen

hetente és
várják az ügyfeleket, s

mindazokat, akik érdeklõdnek
a kamarai szolgáltatások iránt.

Az új iroda (amely a kama-
ra tulajdonában van) átadása
alkalmából

Zala-
szentgróton Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Vörösmarty
u. 2.

hétfõn, szerdán pén-
teken

Mazzag Ferenc

Új helyen a kamara Szentgróton

megyei elnök és
polgármester együttmû-

ködési megállapodást írt alá.
Ennek célja – többek között –
a város és térsége gazdasági
életének élénkítése, a gyor-
sabb információáramlás, s a
szakmai képzések elõsegítése.

A kamara kiemelten kezeli
a mikro-, kis- és középvállal-
kozások támogatását, segítését.

Baracskai Jó-
zsef

(z)

Mazzag Ferenc (balról) és Baracskai József írta alá a megálla-
podást.

A Demokratikus Koalíció elnöke szakácstudományát is bemu-
tatta a zalaszentgróti civil rendezvényen.

Forrás: FacebookForrás: Facebook

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fotó: Kovács György
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Idén is szép számmal gyûl-
tek össze június 14-én,
búcsúnapján és az elszárma-
zottak találkozóján. A program
kora délután szentmisével kez-
dõdött, majd

polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket:

– A búcsút már a kápolna
felszentelése óta tartjuk, vi-
szont az elszármazottak talál-
kozóját negyedik éve rendezi
meg a település. Emlékszem
arra, amikor a dötki déd-nagy-
apám parasztkötényben és
micisapkában ülve várt, nagy-
apám sárga Simsonjával hozott
mindig fagyit vasárnap Pakod-
ról és a nagymamámmal sok
dolgot csináltunk. Nagyon sze-
rencsés vagyok, hogy itt élhe-
tek, ahol gyerekkorom nagy
részét is töltöttem. A rendszer-
változás után hihetetlen nagy
változások, fejlesztések történ-
tek a település életében. Azt
gondolom, hogy mindezt az
akkori képviselõ-testületnek és
Boda Istvánné polgármester-
nek köszönhetjük. Nelli néni
méltó elnöke a Helyi Értéktár
Bizottságnak, személyiségével
azt a dötki életérzést sugároz-
za, amit az itteniek évtizede-
ken át gyûjtögettek magukban.
Keressük a lehetõségeket,
hogy elérhetõ legyen a szenny-
víztisztítás, fejlõdjünk, de köz-
ben a 36 fõs településnek
megmaradjon a mindig bensõ-

Dötk

Takácsné Mar-
tincsevics Veronika

Búcsú és elszármazottak találkozója Dötkön
séges hangulata. Kevésbõl gaz-
dálkodunk, de a megyei könyv-
tár rengeteget segít eszközbe-
szerzésben és rendezvényszer-
vezésben is.

A köszöntõt követõen elis-
merést adtak át

és a NMI által kulturális
közfoglalkoztatottként progra-
mokat szervezõ

. Délután kemencében
sült és üstben fõtt finomsá-
gokkal kínálták a megjelente-
ket, majd a

támo-
gatásával a zenekar
varázsolt jó hangulatot. Nelli
néni kertjében, a diófa árnyé-
kában számos játék várta a gye-
rekeket.

– 1924. december 28-án
születtem Dötkön. Sokat jelen-
tett nekem, hogy ekkor jöttem
a világra, mert amikor elvittek
bennünket leventének Német-
országba, akkor a 25 év alat-
tiakat visszaengedték, én meg
16 hónapot voltam amerikai
fogságban. Aztán hazajöttem,
1949. november 19-én volt az
esküvõnk, 1952-ben költöz-
tünk három évre Pestre, fent
tûzoltóként dolgoztam, de
ideiglenesen tartózkodhat-
tunk csak ott. Vissza kellett
jönnünk, aztán 26 évet dolgoz-
tam beszerzõként a fiúkollé-
giumban, majd hét év után a
Zalaszámtól kazánfûtõként
mentem nyugdíjba. 1962-ben
épültünk Zalaegerszegen saját

Boda István-
nénak

Simon Zsó-
fiának

Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár

Kis Hétrét

házat, de hetente többször is
visszajárunk ide a szõlõhegyet
gondozni, kapálni – meséli

, akinek fittségét
jelzi, hogy 90 évesen is autót
vezet, feleségével ma is aktívan,
munkával töltik a napokat.

tanító-
ként, testvére paraszt-
költõként és festõként volt is-
mert a településen. Sándor
lánya, a ma már 88 éves

szintén apja pályáját kö-
vette, Dötkön nõtt fel, de fia-
talon elkerült a településrõl:

– Édesapám 1914-ben ke-
rült ide, attól fogva volt itt
igazgató, kántor, tanító. Itt szü-
lettem, 25 éves koromig, 1954-ig

Egyed Gyula

Szekeres Sándor
Endre

dr. Vi-
rág Gyuláné Szekeres Gab-
riella

itt éltem. Édesapám 1947-ben,
58 évesen meghalt, de azóta is
visszajárok Dötkre a régi ba-
rátokhoz. Elõször Pakodon ta-
nítottam hat évig, aztán egy
fiatalember elvitt engem in-
nen Komárom megyébe, így
Bajnán folytattam a tanítást, 30
évig voltam iskolaigazgató.
1984-ben mentem nyugdíjba,
megszerettem az ottani életet,
amikor meghívnak, szívesen
jövök Dötkre. A faluban ko-
rábban 5-6 gyermek is volt egy
családban, a mi idõnkben 120
gyerek járt a dötki iskolába.

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

Pataki Balázs

A visszatérõk: balról dr. Virág Gyuláné, jobbról Egyed Gyula
és felesége.

A

,
és a

közös szervezésében
nagyszabású Járási Értéknapot
rendeztek június 27-én a
sportcentrumban. A megjelen-
teket a szervezõk nevében

, a

elnöke köszöntötte.
A rendezvényt

, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke nyitotta meg, aki
ismertette a helyi és a megyei
értéktár(ak) pályázatát és a já-
rásokban zajló tevékenysége-
ket. környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelõs ál-
lamtitkár beszédében méltatta
a türjei közösséget, amely a
közelmúltban szép fejlesztése-
ket valósított meg.

ország-
gyûlési képviselõ méltatta a
pályázatokban résztvevõ em-
berek tevékenységét és továb-
bi összefogásra buzdított.

, Türje pol-
gármestere köszöntötte a meg-

Földmûvelésügyi Minisz-
térium Hungarikum Bizottsá-
ga Türje Község Önkormány-
zata Zala Megyei Önkor-
mányzat

Czimbalek Tiborné Türjei
Települési Értéktár Bizottság

Pácsonyi
Imre

V. Németh Zsolt

Manninger Jenõ

Nagy Ferenc László

Járási értéknap Türjén
jelenteket, elismerte a türjei
értékõrzõk tevékenységét. Az
épített értékek közül kiemelte
az Árpád-kori templomot, mely
számos értéket õriz. Ismertette
a közelmúltban létrejött fej-
lesztéseket, melyek a helyi em-
berek kezének munkáját dicsé-
rik. A jövõre utalva élõ tájházat
szeretnének kialakítani, amely-
ben az állandó helytörténeti
kiállítás mellett folyamatosan
mûködõ kézmûvesház kapna
helyet.

A köszöntõket követõen
atya

megáldotta és felavatták a nem-
régiben elkészült többfunk-
ciós közösségi teret, mely fe-
dett színpadjával, újszerû paj-
tájával méltó helyszíne lehet a
település programjainak.

A rendezvényen a zala-
szentgróti járásban megalakult
települési értéktárak bemutat-
ták tevékenységüket, szellemi,
tárgyi kincseiket, termelõik és
mûvészeti csoportjaik produk-
tumait is.

A helyi értékek között a
látogatók megtekintették a

kiállítását,

Száraz Krisztián Dávid

Türjei Fotószakkör

a türjei mun-
káit és a tehet-
ségpogram kiállítását is. Lehe-
tõség nyílt mézet, házi sajto-
kat, mézeskalácsot, tökmag és
egyéb olajokat, bort, pálinkát,
mézeskalácsot, szörpöket, gyógy-
növényeket és almalevet vásá-
rolni a helyi értékeket bemu-
tató termelõktõl. Kutyafuttatá-
sos bemutatót tartott az

, az
érdeklõdõket agyagozás-koron-
gozás, kosárfonás, gyöngyfû-

Csupros Csoport
„Zalai kincsek”

Or-
szágos Agarász Szövetség

zés, hagyományos gyerekjáté-
kok, arcfestés, grafika várta. A
helyszínen Türje történetét
elevenítette fel
és , Türjérõl
elszármazott festõmûvész taní-
totta a gyerekeket festeni. Este
hagyományõrzõ májusfa kitán-
colással, bállal zárult a tartal-
mas nap.

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

Hájas László
Török Tivadar

-pb-

Az új színteret Nagy Ferenc, Manninger Jenõ, V. Németh Zsolt
és Pácsonyi Imre avatta fel.
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Az ESDU nemzetközi tánc-
szövetség rendezett
kvalifikációján a
gyermek, junior és felnõtt HIP-
HOP csapata, valamint

és

Siófokon
Kehidámák

Korcs-
máros Anna Major Evelin

Kehidámák-hírek

szólótáncosként is kijutottak
Horvátországba, a Porecsben
rendezett táncvilágbajnokságra.

17 ország, több mint 5000
táncosa képviseltette magát a
nagyszabású 5 napos rendez-

A világversenyen résztvevõ csapat.

„Minden évben van egy hét,
nevetéssel telt a szél. Futkáro-
zás, kacaj vár, dimben-dombon
megyünk át!” 2015 júliusának
utolsó hetében immár kilence-
dik alkalommal hangzik majd
el az ismerõs dallam, mely egyik
volt táborlakónk tollából szüle-
tett. Nehéz számba venni azt a
rengeteg programot, élményt,
kalandot, amelyet együtt éltünk
át az elmúlt táborok alkal-
mával.

A 2007-ben indított napkö-
zis jellegû Életmódtáborunk el-
sõdleges célja a illet-
ve tekenyei kötõdésû általános
iskolások (6-14 éves korosz-
tály) helyi identitásának meg-
erõsítése, a kortársak, diáktár-
sak közötti mindennapi kap-
csolatok és együttmûködések
aktivizálása. Fontosnak tartot-
tuk, hogy a változatos és szem-
léletformáló programok tartal-
masan szórakoztatva és nevel-
ve erõsítsék a helyi ifjúság ösz-
szetartását és összetartozását,
hogy a késõbbiekben ezek a fi-
atalok legyenek azok, akik pél-
daértékû odaadással és önzet-
lenséggel állnak a települést
(sz)építõ és közösségformáló
feladatok mellé. A szervezési
elõkészületeknél mindig gon-

tekenyei

Minden évben van egy hét…
Nyári életmódtábor Tekenyén

dot fordítottunk ar-
ra, hogy évrõl évre
minél változatosabb,
színesebb és gazda-
gabb programot kí-
náljunk a gyerekek-
nek. Mindenki hozzá-
adta a maga ötletét,
kereste a lehetõsé-
geket. Mi lenne, ha…
Ezt még nem pró-
báltuk… Mert ez a
tábor nemcsak a gye-
rekeké, hanem a fa-
lué, mindenkié. A
nagymamáé, aki fõz
ránk, az anyukáé, aki
vigyáz a lurkókra. A
nagybácsié, aki szál-
lást kerít nekünk, a
testvéré, aki kísér
bennünket. A teke-
nyeieké, akik progra- Idén is tartalmas napok várnak a táborozókra.

vényen. Az erõs mezõnyben a
táncosok példamutató fegye-
lemmel, vidáman, összponto-
sítva, óriási hangulatot vará-
zsolva adták elõ táncaikat.

Eredmények: Felnõtt HIP-
HOP csapat 4. helyezés, tagjai:
Bognár Renáta, Gergely Ramó-
na, Korcsmáros Anna, Major
Evelin, Iberhardt Dóra, Kaszás
Dóra, Fekete Bernadett, Lázár
Lívia.

Felnõtt HIP-HOP szóló: 4.
helyezés: Major Evelin, 8. he-
lyezés: Korcsmáros Anna.

Gyermek HIP-HOP csapat
6. helyezés tagjai: Fáner Anna,
Farkas Nikolett, Nagy Szonja,
Király Laura, Fischer Petra.

Junior HIP-HOP csapat 13.
helyezés tagjai: Korcsmáros Sá-

ra, Kutasi Vera, Bak Milán, Sza-
bó Laura, Domján Dominika,
Fáner Csenge.

Számukra ezek a helyezé-
sek nagyon sokat jelentenek,
mert alaposan megküzdöttek
érte. A táncosok és szüleik a
versenyen kívül csodálatos prog-
ramokon vettek részt. Megnéz-
ték a „Sztárok Éjszakája” gála-
mûsort, részt vettek egy profi
tánctanár óráján. A porecsi és
pulai kirándulás, a sétahajózás
a fjordokhoz tette emlékeze-
tessé a nagy eseményt. A fe-
lejthetetlen élményekért nagy
köszönet a támogatóknak és a
szülõknek, akik nélkül nem jutot-
tak volna idáig. Koreográfus:

, a klub vezetõ-
je és edzõje: .
Kálmán Károly

Kaszás Ferencné

mot szerveznek, vendégül
látnak, foglalkozást tartanak,
túráztatnak…

Öt nap, két éjszaka, három
törzs, öt vetélkedõ, rengeteg
fürdõzés, maratoni bringázás,
határtalan jókedv, sok móka,
nagy tábortûz, több száz km.
Számokban röviden talán így
lehetne bemutatni azt a július
végi egy hetet, amit évek óta
közel 50 gyerekkel töltöttünk

együtt. Nehéz lenne bármilyen
programot is kiemelni vagy ki-
hagyni, hiszen a kultúra, a
sport, a gasztronómia, a tör-
ténelem és a helyismeret terü-
letérõl sok érdekeset megtud-
hattunk, kipróbálhattunk már.
A programok során a gyerekek
mintát kaptak a természet és
az egészséges életszemlélet el-
várásainak összehangolására,
megismerkedtek régi mester-

ségekkel, népszokásokkal is.
Fõ irányelvünket az aktív idõ-
töltés, a testi, lelki és szellemi
frissesség fontosságára nevelés
határozta meg. Ezen szellemi-
ség jegyében szervezzük az
idei kölyöktábort is, és remél-
jük, hogy ebben az évben is
tartalmas és élvezetes progra-
mokat sikerül összeállítani a
gyerkõcök számára.

Dézsenyi Melinda

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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A
folyamatosan ke-

resi az elõrelépés, megújulás
lehetõségét. Ennek érdekében
pályázati forrásokat, képzési
lehetõségeket felhasználva tesz
diákjaiért. Intézményünk né-
hány pedagógusa az idei tan-
évben megismerkedett az
„Esély és ösztönzés” elnevezé-
sû modellel. Minden gyermek
tehetséges valamiben. Isko-
lánkban a tehetség megkeresé-
sével, fejlesztésével az esély-
egyenlõséget, az önmegvalósí-
tást, a képességek kibontakoz-
tatását kívánjuk elõmozdítani.
Minél több élményt, sikert sze-
retnénk biztosítani a nálunk
tanuló gyermekek számára. A
diákönkormányzatban való ak-
tív részvétellel átélhetõvé válik
a közösségért, közösségben va-
ló tevékenykedés szépsége,
hasznossága. Büszkén mond-
hatjuk, hogy az országban ná-
lunk jött létre elõször a rend-
szerváltást követõen a diákön-
kormányzat, ami azóta is sike-
resen mûködik. Nevelõtestü-
letünk 2005 óta alkalmazza a
kooperatív tanulásszervezési
eljárásokat. Ennek szellemé-
ben szervezzük a tantárgyi órá-
kat, az együttmûködésen ala-

türjei Szent László Álta-
lános Iskola

Kulcs a jövõhöz program a türjei iskolában
Rendszerváltás óta mûködik a diákönkormányzat

puló, egymás iránt is felelõs-
séget vállaló, ösztönzõ légkörû
foglalkozásokat.

Új tanulásszervezési eljárá-
sokkal van lehetõségünk a tan-
órákon képességeiknek megfe-
lelõ munkáltatásban részesí-
teni diákjainkat. Az elektroni-
kus tananyaggal, fejlesztõ fel-
adatokkal segítjük a gyerme-
kek elõrejutását. Egyéni hala-
dás alapján biztosítjuk a hátrá-
nyok felszámolását. A gyerme-
kek fejlõdését legjobban elõse-
gítõ munkaformákkal dolgo-
zunk. Az egyéni haladási tem-
pó figyelembevétele, az egyé-
ni, a csoport- és a páros munka
egyaránt megjelenik. Az E-tan-
anyag használata további dif-
ferenciálási lehetõséget ad, se-
gíti az esélyegyenlõség megte-
remtését, a tehetséggondozást.
A tananyag feldolgozást színe-
sítik a projektek, témahetek,
melyek a közösségépítés, in-
tegráció szinterei is egyben.
Diákjaink alsó tagozatban já-
tékkal átszõtt, felsõ tagozat-
ban már a saját kutatások-
nak is teret adó foglalkozá-
sokon nevelõikkel együttmû-
ködve, érdeklõdõen vesznek
részt képességeik kibontakoz-
tatásában.

Továbbra is keressük, támo-
gatjuk a tehetséges gyermeke-
ket, s tudjuk, hogy akinek éb-
ren tartjuk kíváncsiságát, az
nem fog elkallódni! Az alsó ta-
gozatosok részére origami,
báb, kézimunka, társasjáték és
német nyelvû foglalkozásokat,
a felsõsök számára felvételi elõ-
készítõ, ÖKO, természetked-
velõ, hon- és népismeret, ma-
tematika, informatika, orosz-,
német-, angol nyelvi szakkö-

röket tartunk. Továbbá mûkö-
dik énekkar és iskolai sport-
kör, amik valamennyi évfo-
lyam számára látogathatóak. Ta-
nulóinknak nagy segítség, hogy
helyben megoldott a zeneis-
kolai oktatás. A diákok folya-
matosan területi, megyei, or-
szágos tanulmányi versenyeken,
ünnepélyeken, rendezvénye-
ken mutathatják meg magukat.

Nagyné Szabó Éva,
Péter Szilvia

A gyerekek különbözõ foglalkozásokon fejleszthetik kézügyes-
ségüket.

Május 29-én gyereknapot
rendeztek a

Reggel a diákparlamen-
ten a diákönkormányzat tagjai
tartották meg éves beszámoló-
jukat. Öröm volt hallgatni,
hogy a gyerekek milyen ala-
possággal gyûjtötték össze az
év eseményeit, és adtak szá-
mot elvégzett feladataikról.

sümegcsehi Faze-
kas József Általános Iskolá-
ban.

Gyereknap Sümegcsehin
Megköszönték a számukra
szervezett sok, színes prog-
ramot.

A gyerekeknek lehetõsé-
gük volt kérdéseikkel, kérése-
ikkel a meghívott vendégek-
hez – többek között

, tankerületi igazgatóhoz,
Sziva Erika polgármesterhez és

igazga-
tóhoz – fordulni.

Németh
Béla

Szabóné Nagy Erzsébet

Délelõtt a diáksereg aka-
dályversenyen vett részt, mely-
nek során állomásról állomásra
haladva a falu határában kü-
lönbözõ ügyességi, logikai fe-
ladatokat kellett megoldaniuk.
Az 1-8. osztályos tanulókból
szervezõdõ vegyes csapatok a
legidõsebb diákok vezetésével
már hetek óta készültek ötle-
tesnél ötletesebb csapatnév-
vel, zászlóval, pólóval, csataki-
áltással.

Délután az iskola pedagó-
gusai a szülõi szervezettel együtt-
mûködve változatos programo-
kat kínáltak a gyerekeknek,

mint például: kovácsmester be-
mutatója, néptánc, jiu jitsu
edzés, kézmûves foglalkozás,
légvár, csillámtetkó készítése.

A mozgalmas nap lezárása-
ként sor került a délelõtti aka-
dályverseny eredményhirde-
tésére. Minden résztvevõ cso-
kit kapott, a legjobb csapatok
pedig külön jutalomban része-
sültek a szülõi szervezet jó-
voltából. Ez a nap a szülõknek,
nagyszülõknek, az iskola min-
den dolgozójának, tanulójának
közös, élményekkel teli, felejt-
hetetlen napja volt.

k.e.Különbözõ feladatokat kellett megoldani.

A kovácsmester bemutatóját is nagy figyelem kísérte.
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Május utolsó hétvégéjén is-
mét gyereknapot szervezett a

. Gyönyörû, napsüté-
ses idõben szép számban lá-
togattak el szülõk és gyerekek
egyaránt a polgármesteri hi-
vatallal szembeni kispályára és
a mûvelõdési ház környékére.

Nagy sikert arattak a
bemutatócsoportjá-

nak tagjai, akik kutyusaikkal
látványosan mutatták be, hogy
milyen is a jól nevelt négylábú.
A mûsor után a gyerekeknek
lehetõségük volt megismer-
kedni a kutyákkal, és néhány

Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület

Zalai
Kutyasuli

Egy remek gyereknap
alaptrükköt is bemutathattak
velük.

A délután egyik nagy ked-
vence volt a tûzoltóautó,
amibe beülhettek a gyerekek,
és megnézhették a felszerelé-
seket is. A kerékpáros ügyes-
ségi pályán sokan végig teker-
tek, amiért láthatósági mel-
lény, és egyéb közlekedés biz-
tonsági felszerelés volt a ju-
talom.

A programok között szere-
pelt még lángosevõ verseny,
csillám tetoválás és henna fes-
tés valamint népi játékok.

H.K.

A Zalai Kutyasuli négylábú tanoncai és gazdijuk.

Színes programkínálat fo-
gadta a prog-
ramon résztvevõket május 30-
án . Kicsik és nagyok
egyaránt találhattak kedvükre
való elfoglaltságot, hiszen a
bõrmûvességtõl a néptánc be-
mutatóig számos kulturális
program mozgatta meg a köz-
ség apraját-nagyját. A falube-
liek az elsõ kapcsolatfelvé-
teltõl kezdve nagy szeretettel
és örömmel fogadták a

kollégáit.
A településen kedves, meleg-
szívû családok élnek. A Kapu-
nyitogató Programra készültek
az ovisok, a kisiskolások, a
szülõk, az óvó nénik, a dadák,
a tanár nénik, a dalkör tagjai,
valamint a szomszédok és azok
szomszédjai. Férfiak és asszo-
nyok mind az iskola és az
óvoda udvarán voltak. Ott fel-
állítottak három sátrat, ebbõl
kettõt a Zala Megyei Népmû-
vészeti Egyesület két kiváló
szakembere részére:

az agyagozás rejtelmeibe
vezette be a gyerekeket,

népi iparmûvész pedig a
bõrmûvességet ismertette meg
az ifjakkal. Olyan nagy sikerük
volt a sátor alatt berendez-
kedett uraknak, hogy már ja-

Kapunyitogató

Pakodon

Nem-
zeti Mûvelõdési Intézet Zala
Megyei Irodájának

Csuti Ti-
bor

Nagy
Béla

Programokban gazdag kapunyitogató Pakodon

vában lobogott a tábortûz,
amikor össze tudták pakolni az
eszközeiket.

A harmadik sátor a szeren-
cse sátra lett, itt bonyolítot-
ták le a

tagjai a tombolasor-
solást. A szülõi munkaközös-
ség mindenre gondolt, anyu-
kák, apukák, nagymamák, nagy-
papák, testvérek lelkesen vet-
tek részt a játékban. Az óvoda
füves területén apró légvár
nyújtott szórakozást a kicsik-
nek. Az árnyas kerti pavilon
varázslatos hely volt, kislány
ment be és kiscica jött ki, majd
kisfiú ment be és pókember
jött ki. A szorgos kezû óvó
nénik ügyességi és aszfaltrajz
versenyt is szerveztek. A helyi
Margaréta Dalkör 31 taggal,

vezetésével gyönyörû dalcso-
korral szórakoztatta a közön-
séget, s egy közös éneklés ere-
jéig színpadra szólították az
óvodásokat is. A nap háziasszo-
nya volt, aki
egy percre sem engedte ki
kezébõl a „gyeplõt”. Még a dal-
kör elõadása elõtt

polgármester nyitotta meg a
Kapunyitogató Programot, és
megköszönte a lehetõséget a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet-

Margaréta Kulturális
Egyesület

Felföldiné Gerencsér Krisztina

Vízvári Ottóné

Halek Lász-
ló

nek. Ezt követõen a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet Zala Me-
gyei Irodájának képviseleté-
ben
köszöntötte a résztvevõket. Az
ének még szállt, amikor a

táncosai már népvise-
letbe öltözve a fellépésre
vártak. Pillanatok alatt min-
denki a tornateremben ter-
mett, és az éneklést követõen
is ott maradt. Igényes szó-
rakozást nyújtottak a szép ma-
gyar dallamokra táncoló fiatal
párok.

Szinte már kínos volt ülni,
ekkor a táncosok sorra hívták
táncba a gyerekeket, ifjakat és
az idõsebbeket is. Mindenki
táncolt, tapsolt, énekelt, Bújj,
bújj zöldágast tartott, botot ug-
rott. Mosoly ült ifjú és vén
arcán egyaránt. Pihegve foglal-
ták el helyeiket a nézõk, ami-
kor a táncosok még egyszer a
színpadra penderültek, és csak

Matyasovszky Margit

Ka-
nizsa Hagyományápoló Egye-
sület

ropták, ropták a táncot. Vas-
taps volt a jutalmuk. A szünet
utánra is tartogattak látnivalót
a szervezõk. Meglepetés volt,
amikor a gyermek tánc-
csoport veze-
tésével több csoportban elõ-
adta mûsorát. A csoportok
táncai között lépett fel a

amatõr színjátszó csoportja.
Két jelenetet hoztak maguk-
kal, a Lukas komák és a Vár-
építõk címû elõadásuk maguk-
kal ragadták a felnõtt közön-
séget. Sokat tapsoltak és nevet-
tek a vicces jeleneteken.

Ezen a napon a faluban
szinte mindenki megmutatta,
hogy mit tud. A kiállításban
pedig elénk tárult elõdeink
élete, az összegyûjtött eszkö-
zök és fotók kapcsán. Lehet-
tünk úgy nyolcvanan, mégis
családias hangulatban, lazán,
gondtalanul, vidáman beszél-
getve töltöttük az idõt.

Fõnix
Kokas Andrea

Rezi
Várbarátok Köre Egyesület

Nagy Béla népi iparmûvész a bõrmûvességet mutatta be.

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!
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkálta-

tói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormány-
zat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hi-
vatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni a pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

• a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hall-
gató esetén az érettségi eredménye), választott szakte-
rületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemel-
kedõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Június 19-én tartották a

tanévzáróját. Az ün-
nepség elején 1 perces meg-
emlékezést tartottak a közel-
múltban elhunyt iskolaigazga-
tó, emlékére.

A hetedik osztályosok ne-
vében és

egy-egy vers-
sel köszönt el a búcsúzó nyol-
cadikosoktól, majd

mondott beszédet. A
végzõsök verses összeállítással
búcsúztak tanáraiktól, diáktár-
saiktól és iskolájuktól, nevük-
ben és

köszönt el. A nyolca-
dikosok egy-egy szál virággal
köszönték meg tanáraiknak a
nyolc év munkáját, majd ünne-
pélyes keretek között adták át
a hetedikeseknek az iskola
zászlaját.

– A búcsúzás pillanata min-
dig vegyes érzelmeket okoz.
Egyszerre van jelen benne az
emlékezés és a búcsú, az útra
hívás és az új iránti kíváncsiság.
Bízom benne, hogy ezeknek az
érzéseknek a kavalkádja mo-
solygóssá teszi elválásotokat
ettõl az iskolától, hiszen vala-
mennyien magatokon viselitek
az ifjúság három nagy aján-
dékát: az értelmet, a szépséget
és a jókedvet. Jelképes tarisz-
nyátokban benne van az a tu-
dás, a becsület, szorgalom, me-
lyet tanáraitoktól, szüleitektõl
kaptatok. Remélem sikerült
felvértezni magatok a külsõ
világ értéket romboló hatásai-
val szemben is. Számos szép
közös emléket visztek maga-
tokkal, melyek láthatatlan lánc-
ként kötnek össze benneteket
ezzel az iskolával. Remélem,
hogy az itt eltöltött nyolc év
alatt megtapasztaltátok, hogy

za-
lacsányi Csány László Általá-
nos Iskola

Kópicz Csaba

Kámán Lilla Csá-
kány Zsuzsanna

Kondor
Dominik

Németh Letícia Sabján
Fanni

Elballagtak a nyolcadikasok Zalacsányban

az eredményekért küzdeni
kell, olykor pedig el kell visel-
ni a kudarcot is és erõt merí-
teni belõle. Nagy célokkal, ter-
vekkel van tele a szívetek, bí-
zom benne, hogy készen álltok
erre az útra, hiszen itt az idõ,
indulni kell! – köszönt el meg-
hitt beszéddel a végzõsöktõl

intézményveze-
tõ-helyettes.

Az ünnepségen az alsó ta-
gozatosok versekkel búcsúztat-
ták el a tanévet, majd a tele-
pülés nevében
polgármester jutalmazta köny-
vekkel a kiváló tanulmányi
eredményt elért diákokat.
Tóth Istvánné a tantestület
döntése alapján könyvjutalom-
mal ismerte el a kitûnõ tanu-
lók törekvéseit és a kiemel-
kedõ versenyeredményeket el-
ért diákokat. A Csány-díjat
idén ítélték
oda, aki kiváló tanulmányi és
verseny eredményeivel, továb-
bi közösségi munkájával érde-
melte ki az elismerést.

Az ünnepség zárásaként
meghitt pillanatok következ-
tek: Tóth Istvánné és Nagy
Lászlóné az iskola polgáraivá
fogadta az elsõ osztályos tanu-
lókat, akik a pillanatot meg-
õrizve egy-egy kitûzõt kaptak
emlékül. A tanév ünnepélyes
bezárását követõen a nyolca-
dikosok búcsúzóul léggömbö-
ket engedtek az égbe az iskola
udvarán, ezzel is jelezték, hogy
életük egy fontos szakasza itt
most lezárult. Minden lufiban
egy-egy kívánság is rejtõzött,
remélhetõleg mindenki meg-
találja számítását az életben.

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

Tóth Istvánné

Nagy Lászlóné

Sabján Fanninak

Pataki Balázs

A Csány-díjat idén Sabján Fanninak ítélték oda.
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2015. június 17-én délután
5 órára gyülekeztek a vendé-
gek, valamint az iskolások pe-
dagógusaikkal, hogy ünnepé-
lyesen lezárják a 2014/15.
tanévet.

A Himnusz közös elének-
lése után a tagiskola vezetõje
az iskolai eseményekrõl készí-
tett fotók vetítésével idézte fel
a rengeteg emléket. Számveté-
sében felidézte, hogy a tanév
során a diákok 9 alkalommal
szerepeltek mûsorokkal ün-
nepségeken, megemlékezése-
ken. Az intézmény, illetve a he-
lyi könyvtár szervezésében
hétszer vehettek részt diákjaik
kézmûves foglalkozásokon. A
gyerekek öt alkalommal ven-

Tanévzáró ünnepély a Türjei Szent László Általános Iskola Batyki Tagiskolájában
dégeskedtek más intézmé-
nyekben, és ennyi alkalommal
fogadtak is gyerekeket. Izgal-
mas élmény volt, hogy sikerült
a sütés-fõzés rejtelmeibe is be-
tekinteni az õszi és karácsonyi
ünnepkörök kapcsán. A gyere-
kekre a nyár folyamán is élmé-
nyek várnak, hiszen szervezés
alatt van egy napközis tábor jú-
lius utolsó hetére, illetve a Reál
Osztálykassza pályázaton el-
nyert 100.000 Ft-ból egy fõvá-
rosi kirándulás is vár a ta-
nulóikra.

A tanulmányi munkát érté-
kelve elmondta, hogy minden
diák igyekezettel végezte a fe-
ladatait, ebben sokoldalú tá-
mogatást kaptak külsõ szakem-

berektõl is a speciális terü-
leteken. Külön gratulált a négy
kitûnõ eredményt élért diák-
nak:

és az el-
sõ évfolyamból,

és a má-
sodikból, valamint az évfo-
lyamelsõ a
harmadikosok közül. Petra, Szi-
lárd és Dávid, valamint a má-
sodik évfolyamból még

a Szivárvány
címû folyóirat levelezõs verse-
nyén elért kiváló eredmé-
nyükért is vehettek át elismerõ
oklevelet. A többi diák is része-
sült elismerésben a közösség-
ért végzett eredményes tevé-
kenységért.

Az ünnepséget a gyerekek
verses, zenés produkciója szí-
nesítette, valamint a hagyomá-
nyok szerint elköszöntek a ta-
nulmányaikat a székhelyiskolá-
ban folytató harmadikasoktól.

A vendégek között foglalt
helyet az iskola igazgatója,

, aki gratulált a
diákoknak és kiemelte, hogy a
magyar kiválóságok közül so-
kan hasonló kis iskolákból in-
dultak világhódító pályafutás-
ra. A KLIK Zalaszentgróti Tan-
kerületét intéz-
ménymûködtetési referens kép-
viselte, aki elmondta, hogy
nincs szándék a kisiskolák meg-
szüntetésére. Az állami fenn-
tartás azt a célt is szolgálja,
amit mun-
kássága is igazol, hogy lehetõ-
séget adjon a helyben tanulás-
ra alsó tagozatban. Az elhang-
zottakat a falu alpolgármes-

Kondor László Leventé-
nek Varga Marcellnek

Ács Szilárd-
nak Molnár Petrának

Takács Dávidnak

Kará-
csony Kenéz Áron

Radványi Ottó

Gergely János

Klebelsberg Kunó

tere, valamint
a megjelent hozzátartozók is
figyelmesen hallgatták. A Szó-
zat elhangzásával ért véget az
ünnepség.

Felhasználva az újság által
felkínált lehetõséget szívbõl
gratuláltak még

. Õ, a székhelyiskola balla-
gó diákjai közül a batyki kis-
iskolás évek után is töretlen
lendülettel haladt, így a nyolc
évnyi kiemelkedõ tanulmányi
munkájáért elismerõ kitünte-
tést kapott a türjei tanévzáró
ünnepségen. A díjhoz gratulá-
ló polgármester
kiemelte, hogy a kisiskolás
évek nem homokra, hanem
kõsziklára épültek, büszkék va-
gyunk a kiváló teljesítményre!

tagiskola vezetõ

Horváth Tamás,

Litvai Gábor-
nak

Adorján Péter

Patakfalvi Pálné

„Szeretettel iskolánk minden
támogatójának”

Június 5-én délután a

adott otthont
Gaál Zsuzsanna: Az õrségi kony-
ha kincsei címû könyvének be-
mutatójára és dedikálására. Az
írónõ nagy részletességgel mu-
tatta be az Õrséget és annak
fõzési szokásait, receptjeit.

baty-
ki Könyvtári Információs és
Közösségi Hely

Könyvbemutató Batykon
Számos étel- és italkülönle-

gességet is megkóstolhattak az
érdeklõdõk. Az igazán vidám
hangulatban zajlott könyvbe-
mutatóra a helyi lakosokon kí-
vül még is ér-
keztek érdeklõdõk.

könyvtáros

Zalaszentgrótról

Takácsné Giczi Hajnalka

Számos étel- és italkülönlegességet is megkóstolhattak az ér-
deklõdök.

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.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Türje Község Önkormány-
zatával türjei Szent Lász-
ló Általános Iskolával

Zalai Borút Egye-
sület Emberi Erõforrások
Minisztériuma Nemzeti
Tehetség Program

és a
együtt-

mûködve a
az

és a
támogatásá-

val „Zalai Kincsek” címmel
programot valósít meg, amely-
nek célja a magyar kulturális
örökség megõrzése a hagyo-
mányok és a népi kultúra
ápolása.

A programban 15 türjei te-
hetség vesz részt. A fiatalok
bevonásával tematikus mûhe-
lyek megvalósítására kerül sor.
Az 5 mûhelyfoglalkozás témái
a zalai hagyományok, a népi
kultúra bemutatása, a hagyo-
mányos gasztronómia, illetve
ételek készítése, fazekasság,
népdalok, bõrtárgy készítés,
valamint skanzen látogatás kö-
ré épülnek.

A mûhelyfoglalkozásokat
május-júniusban tartják. Elõ-

„Zalai Kincsek” program a türjei tehetségekkel

ször néprajzos-
múzeológus, a Göcseji Múzeum
munkatársa a zalai hagyomá-
nyokkal, népi kulturális érté-
kekkel, valamint részleteseb-
ben a motívumokkal, a zalai
hagyományok történetével, kéz-
mûvességgel, használati tárgyak-
kal, ünnepekkel és tradíciókkal
ismerteti meg a hallgatókat.

A kézmûves foglalkozáso-
kon bõr-
tárgyakat, faze-
kas termékeket készítenek a
diákok. ze-
nepedagógus segítségével a
gyerekek megismerkednek a
zalai népzene örökségével, va-
lamint zalai népdalokat és tán-
cokat tanulnak.
gasztronómiai szakértõ a zalai
népi ételeket és azok készíté-
sét is bemutatja a a diákoknak,
akik egy másik alkalommal a
zalaegerszegi Göcsej Falumú-
zeumba is ellátogatnak megis-
merni a zalai népi kultúra és

Marx Mária

Pozvai Andreával
Stekli Ilonával

Ifj. Horváth Károly

Bangó Sándor

hagyomány tárgyi eszközeit,
építészeti jellegzetességeit.

A tárgykultúra megismeré-
se során a tanulók dokumentá-
ciót készítenek a látottakról. A
gyerekek által készített pro-

A gyerekek által készített termékek a türjei programokon
lesznek láthatók.

A Start közmunka program
keretén belül befejezõdött

tele-
pülésrészén a temetõben a
ravatalozó elejének a térkö-
vezése, majd ezt követõen sor
került a faluház elõtti új köz-
kút környékének a burkolására
is. A további tervek között sze-
repel a szentlászlói temetõ
ravatalozójának térkövezése.

Júliusban több, nagyobb
érdeklõdéssel várt eseményre,
rendezvényre is sor kerül Za-
laszentlászlón. A program:

Július 01-08.-ig: amatõr fes-
tõk mûvészeti társaságának al-

Za-
laszentlászló gyülevészi

Hírek Zalaszentlászlóról
kotó tábora a Zalaszentlászlói
Faluházban. Az alkotásokból a
tábor végén kiállítás nyílik.

Július 04.: a Zalaszentlász-
lói Polgárõrség és a Zalaszent-
lászlói Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének közös szervezé-
sében megrendezésre kerül a
VII. Gyermeknap.

Július 10.-11.-12.: megren-
dezésre kerül a III. Zalaszent-
lászlói Nemzetközi Gyógy-és
Fûszernövény Napok.

Rendezvényeinkre minden-
kit nagyon sok szeretettel
várunk.

b.a.a.

Térköveztek a ravatalozónál.

Az új közkút környéke is új burkolatot kapott.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

duktumok az iskolai évzárón,
illetve a Türje község által szer-
vezett programokon lesznek
megtekinthetõek.

Zalai Borút Egyesület
Farkas Ildikó,

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci világ életében sokat
dolgozott, de szeret is élni,
megadja ennek is a módját.
Szereti, és kifejezetten kere-
si azokat a technikai megol-
dásokat, amikkel könnyeb-
bé teheti életét.

Amikor 30-as évei vége
felé találkoztunk, nekem is
kellemes meglepetés volt,
hogy mennyire érti, hogy
mirõl is szól egy jó konyha.
Nem kellett sokat gyõzköd-
ni arról, hogy az a felszerelt-
ség és elrendezés, amit java-
soltam, miért lesz jó neki.
Ezért egy jó konyhával gaz-
dagodott, amivel még 10 év
múlva is elégedett lesz. Ba-
rátjával is szereti megoszta-
ni örömét, ezért elkezdte
mesélni, hogy milyen az új
konyhája. Péter döbbenten
hallgatta, nem értette: miért
kell egy konyhát ennyire fel-
tuningolni? Miért nem elég
Lacinak a 2 ajtós polcos
szekrény? Laci Péter értet-
lenségét látva mosolyogva
csak ennyit mondott: – fia-
talság, bolondság.

Majd megtudod…
Múltak az évek, Péternél

is eljött az itt fáj, ott fáj kor-
szak, amik egyre lassabban,
és maradéktalanul nem mú-
ló problémákká váltak. Ezért
nehezére esett új hobbijá-
nak hódolni, a fõzésnek.
Konyhája 2 ajtós szekrényei
egyre jobban megnehezítet-
ték az életét. A sok hajlon-
gás – fájó gerince miatt –
lassan a fõzéstõl is elvette a
kedvét. Kínjában felhívta
Lacit:

– Meg tudod adni annak
a feltuningolt konyha gyár-
tójának a számát?

Laci nem hagyhatta ki a
lehetõséget: – Na, mi van
Péter?! Eljött, a majd megtu-
dod korszak?

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd megtudod…

Bajnok a Türje SE, de távozik a sikeredzõ

Ahogy múlt havi írásunk-
ban már beszámoltunk róla, a

elleni idegenbeli
sikerrel bebiztosította elsõsé-
gét a megyei II. osztály Északi-
csoportjában a csa-
pata, így két éven belül má-
sodszor léphet magasabb osz-
tályba. Június 7-én így már
bajnokavatásra gyûlt össze a
falu apraja-nagyja, ennek meg-
felelõen több százan voltak
kíváncsiak a szezonzáró mér-
kõzésre is.

– Kifogtunk egy olyan sze-
zont, amikor félévkor hat pont
hátránnyal az ötödik helyen
fordultunk. Télen sikerült erõ-
sítenünk, nagy örömünkre ha-
zatért hozzánk Zalaszentgrót-
ról Tóth Zsolt és Tóth Dániel,
akik biztos pontot jelentettek,
önbizalmat adtak a többiek-
nek. Nagyon szépen sikerült a
tavasz: egy döntetlen mellett a
többi mérkõzést megnyertük.
A Gyenesdiás, Böde és Za-
laszentgyörgy ellen nehéz
meccsek voltak, de áprilisban
elején úgy láttam, hogy a töb-
biek pontvesztéseinek köszön-
hetõen biztos lesz a siker.
Örülünk a bajnoki címnek, de
az öröm mellett is akadnak
megoldandó feladatok. Meg-
kaptuk a lehetõséget a maga-
sabb osztályban való szerep-
lésre, de ezt még át kell be-
szélnünk a vezetõséggel, játé-
kosokkal. Érzelmileg feljebb
lépnénk, de az észérvek már
nem biztos, hogy emellett szól-
nak – értékelt ,
az sportegyesület elnöke, aki
hozzátette, hogy a háttér te-
remtése még talán nem is
okozna gondot, de sokan
messzebb dolgoznak, és az
utazások sok idõt vennének el.

Páterdomb

Türje SE

Pacsi Krisztián

A kétnapos ünneplés után
a szezonzárón kissé fáradtan
mozgott a csapat, de még így
is 2-1-re nyert a jó erõt kép-
viselõ Andráshida II. ellen, így
a lefújást követõen igazi fiesz-
ta kezdõdött. Külön elisme-
rés, hogy idén a gólkirályt is
Türje adta: 32
gólt rúgott az ellenfelek há-
lójába. Üröm az örömben,
hogy a csapat vezetõedzõjének,

egy ideig
ez volt az utolsó mérkõzése a
kispadon:

– Az õszi idõszak a sérülé-
sek miatt kicsit nehezebb volt,
de tavasszal az igazolások so-
kat lendítettek a csapaton. A
bödei siker után éreztem,
hogy a fiúk egy kicsit feldo-
bódtak, onnantól könnyebb
mérkõzéseink voltak. El kell
ismerni, hogy minõségi csatá-
raink vannak, azzal sikerült a
riválisok elõtt nyerni. Tóth
Dani az elsõ osztályban volt
gólkirály, Gájer Peti most eb-
ben az osztályban végzett az
élen és felépült Vasas Gergõ is.
Világéletemben Türjén fociz-
tam, az utóbbi tíz évben
edzõsködtem, abból öt évig a
felnõtt csapatot edzettem. A
fiúknak megköszöntem az ed-
digieket, mert most úgy ér-
zem, hogy váltanom, pihen-
nem kell, és a csapatnak is
megújulásra van szüksége –
mondta a leköszönõ edzõ, aki
két bajnokcsapatot is adott a
településnek, de nem zárta ki
annak lehetõségét, hogy vala-

Gájer Péter

Guitprecht Lászlónak

milyen formában a csapat mel-
lett maradjon.

A felnõttek mellett jól sze-
repelt az ifjúsági csapat is,
amely az ötödik helyen zárta a
bajnokságot. Az utánpótlás biz-
tosított, az U7, U9, U11, U13
mellett az U15-ös csapat is
adott. A bajnokcsapatot sokan
támogatják, a szurkolók pedig
az idegenbeli találkozókon is
rendre hazai hangulatot terem-
tettek. Egyik fõ szurkolójuk már
két éve megjósolta a sikert:

– A mostani csapat min-
denféle dicséretet megérde-
mel, nagyon összetartó, egy-
másért küzdõ társaság. Tuda-
tosan építkeztünk, így két év-
vel ezelõtt már megmondtam,
hogy ezt az osztályt is meg
fogjuk nyerni. Megemelkedett
a nézõszám, pályázatokkal si-
kerül folyamatosan fejleszteni
és a szülõk segítségét is ki kell
emelni, akik idehozzák focizni
a gyerekeket. Minden sport-
embernek vágya, hogy maga-
sabb célokért küzdjön, szóval
még át kell gondolni a maga-
sabb osztályban való indulást
– foglalta össze , a
csapat egyik pártfogója.

Lapzártánk elõtt érdeklõd-
tünk a jövõrõl, akkor a mérleg
nyelve a másodosztályban ma-
radás felé billent… Az elsõ osz-
tályú nevezést július 3-ig kel-
lett a csapatoknak leadni.

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

Gál Imre

Pataki Balázs

A Türje SE a megyei II. osztály Északi-csoportjának bajnoka.

Fotó: Lengyel BalázsFotó: Lengyel Balázs
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Medvéssy Rita

Új helyen a kamarai iroda
Zalaszentgróton

Fõként vagy a
településhez kötõdõ játékosok
alkotják a

focicsapatát, amelynek
utolsó mérkõzésére közel
négyszázan voltak kíváncsiak.

– Természetesen úgy vág-
tunk neki a bajnokságnak,
hogy a dobogón szeretnénk
végezni. Tavaly a tartalékgár-
dánk nyerte a bajnokságot,
idén az elsõ csapatunk lett
elsõ. A tavalyi sikercsapatból
idén már többen a mostani
bajnok együttesben szerepel-
tek. Télen meghatározó játé-
kos távozott tõlünk külföldre,
tavasszal a fiatalok sokat dol-
goztak vasárnaponként a ven-
déglátásban. Megbízható volt a
védelem, és az idõsebb játéko-
sok, Deák Krisztián, Csécs Sán-
dor, Szekeres László, Orbán
András vitték a prímet. Pölös-
kén sikerült 5-1-re nyernünk,
ott talán el is dõlt köztünk a
bajnoki cím. Becsvölgyén ki-
kaptunk, Zalaháshágyról az
egy pontot is nehéz volt elhoz-
ni, de mindegyik meccs nehéz
volt, mert ez az Északi-csoport
nagyon erõs – értékelt

, az egyesület elnöke, aki
kiemelte, hogy sokszor közel
kétszáz nézõ elõtt zajlottak a
mérkõzések.

A sikerben kiemelhetõ
edzõ szerepe, aki

és
is eredményesen tevé-

kenykedett, pakodi munkáját a
csapatok erõsítésével is pró-

pakodiak

Végh Farm Pakod
KSE

Balogh
Gyula

Or-
bán Károly
Zalaszentivánon Pókasze-
petken

Erõs csoportban lett bajnok a Végh Farm Pakod KSE
bálták segíteni. A másodosz-
tályú induláshoz erõsíteni kel-
lene, de zavaros a kép, noha az
elõzetes szándéknyilatkozatot
elküldték Pakodról. A fõszpon-
zor és az

teljes mellszélesség-
gel a csapat mögött áll, viszont
a másodosztály õsztõl minden
eddiginél szigorúbb követel-
ményeket támaszt:

– Az új bajnokság verseny-
kiírásában már U19-es csapatot
kérnek tõlünk, amiben csak 5
túlkoros játékos nevezhetõ. Az
új szabály miatt nagyon sokan
a visszalépést fontolgatják. Na-
gyon nehéz ennyi fiatalt össze-
gyûjteni, hiába hirdettünk to-
borzót, senki se jött el rá. A
tartalékcsapatunk tavaly baj-
nok lett, idén meg küldjük el
azokat a játékosokat, akik
annyit küzdöttek? 20-30 közöt-
ti játékosokról beszélünk, akik
szeretnének focizni, de az új
kiírásba nem férnek bele. Azt
még reálisnak tartanánk, hogy
négy 19 éven alulinak kell
mindig pályán lennie… Azt se
csinálhatjuk, hogy olyanokat
játszatunk, akik jóformán még
labdát se láttak. Írtunk egy
módosítási kérést a megyei
szövetségnek, ebben a többi
egyesület is egyetért velünk –
taglalja Balogh Gyula és

, az egyesület
titkára.

A csapatok szerelését pá-
lyázatok segítségével korszerû-
sítik és amennyiben az ön-

Végh Farm önkor-
mányzat

Bo-
rostyán Lajos

kormányzat pályázatát sikeres-
nek minõsítik, akkor már kis-
busz is segítheti az utaztatást.
A nõi csapat harmadik évét
töltötte a megyei bajnokság-
ban, ahol hatfõs mag köré épül
a társaság.

A férfiak másodosztályba
való nevezését július 3-ig kel-

lett a csapatoknak leadni. Lap-
zártánk elõtt érdeklõdtünk a
jövõrõl, s nagy valószínûséggel
a pakodiak õsztõl a megyei
másodosztályban szerepelnek.
Az augusztus 8-án rendezendõ
falunapon idén is lesz futball-
mérkõzés.

Pataki Balázs

A fõszponzor Végh Farm és az önkormányzat teljes mellszé-
lességgel a bajnokcsapat mögött áll.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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
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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 1 500 Ft

Családi belépõ 6 200 Ft
Családi belépõ 6 800 Ft
Családi belépõ 7 500 Ft

(3-14 éves korig):

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

Idén ün-
nepére esett a hegyi búcsú nap-
ja, így június 13-án szombaton a
korábbi évekhez hasonlóan so-
kan zarándokoltak fel a
és közötti hegyen lévõ
Szent Antal kápolnához. Mint
ismert, ezen a napon nyitva a
kápolna, s az egykori szõlõ-
tulajdonosok leszármazottjai és
mostani hegybirtokosok is
örömmel jönnek ide Zalabérbõl,

, Pakodról,
és . Délelõtt már többen
felmentek a hegyre, hogy fel-
készülve várják a barátaikat, így
tett Zalavégrõl is:

– Már nem is emlékszem,
hogy mikor voltam itt elõször.
Minden évben el szoktam jönni
és ilyenkor mindig fõzünk va-
lamit. Elõzõ években babgulyást,
pacalt, ragut, pörköltet is csinál-
tunk már. Idén marhapörkölttel
készültünk, amihez teszünk hoz-
zá egy kis krumplit, és ezzel
kínáljuk a vendégeket. Reggel
már korán elfoglaltuk a helyün-
ket, felállítottuk a sátrat, és
ameddig el nem fogy az étel,
addig biztos maradunk!

A nagy meleg miatt idén
kicsit kevesebben látogattak fel
a hegyre, de így is 21 bogrács-
ban fõtt az étel a délutáni ven-
dégseregnek. A délután

atya által bemutatott ün-
nepi szentmisével kezdõdött.
Hagyományosan dalcsokrot adott
elõ a pakodi
és a zalabéri ,
népdalt énekelt és a
zalabéri Lépcsõs Teátrum is mû-
sorral készült a napra. A szer-
vezõk közül ,
Zalabér polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket:

– Nagy öröm, hogy ismét itt
lehetünk a kápolnánál, ahogy
azt már tesszük több, mint húsz
éve mindig június közepén. Iga-
zából nem is kápolna miatt jö-
vünk mi ide. Vannak, akiket a
vallásuk gyakorlása, mások a
boraikat szeretnénk megkóstol-
tatni és tapasztalatot cserélni a
gazdákkal. Többen szeretnek
fõzni, akik ilyenkor megvendé-
gelik azokat, akik a jó társaság,

Páduai Szent Antal

Zalabér
Pakod

Batykról Zalavégrõl
Dötkrõl

Molnár Béla

Kiss
János

Margaréta Dalkör
Búzavirág Dalkör

Dézsi Réka

Zsuppán József

Szent Antal napi búcsú
Aszfaltos hegyi úttal kötnék össze Pakodot és Zalabért

Sokan már az ünnepi szentmisén is részt vettek.

az együttlét, kikapcsolódás miatt
jönnek fel a hegyre. A Szent
Antal napi búcsút szeretnénk
felvenni a helyi értékek közé,
amely az öt falu 2 500 lakosának
is fontos összejövetele. Pakod és
Zalabér önkormányzata a napok-
ban nyújtott be egy komplex fej-
lesztési projektet, amellyel meg
szeretnénk oldani a két telepü-
lés közti hegyhát közlekedési
problémáit. Terveink szerint egy
2,8 km-es aszfaltos út köthetné
össze Pakodot és Zalabért ezen a
hegyvonulaton, amely segítené a
gazdák közlekedését és a kápol-
na turisztikai megközelítését.

Idén a által
vezetett szakmai zsûri értékelé-
sével már szerdán megtartották
a szõlõhegyek levébõl készült 28
fehér- és 7 vörösbor mustráját.
A borok zsûrizését a Szent An-
tal fogadóban tapasztalatcsere,
majd szombaton a búcsún az
oklevelek, elismerések kiosztása
követte:

– Amilyen rossz évet zártunk,
ahhoz képest viszonylag sok
mintát kaptunk, amik között ta-
lán 3-4 volt gyengébb. Nehéz
volt jó bort csinálni, akik elhoz-
ták, minden tõlük telhetõt meg-
tettek, pedig már a harmadik
nehéz év viselte meg a borter-
melõket. Sajnos a szõlõbirtokok
és a gazdák fogynak, de akik
hajlandók kimenni a birtokra,
azok nagyon szép borokat pro-
dukáltak. A szõlõ az egyetlen
olyan növényünk, ami romlott
állapotában sem okoz az ember-
nek betegséget. Foglalkozni kell
vele és a legtöbbet kell kihozni
belõle. Gratulálok mindenkinek!
– értékelt a zsûri elnöke.

Az év vörösbora elismerést
arany minõsítésû

cabernet sauvignon nedûje ér-
demelte ki, az év fehérbora díjat

arany minõsí-
tésû olasz rizlingje kapta meg.
Zalabérhez kapcsolódó informá-
ció, hogy az idei falunapot au-
gusztus 29-én tartják.

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

Vízvári Sándor

Szakács Zsolt

Mikolás Zoltán

Pataki Balázs


