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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Cégünk a nagykereskedelmi eladást,

viszonteladók részére, központi raktárunkból

2016. 07. 01-én megkezdi.

Garázskapu panelek, vasalatok, motorok, sínek és

minden alkatrész a garázskapu építésre

viszonteladók részére.

A

hagyományos
tavaszi hangversenyét idén
május 21-én tartották, ahol a
telephelyen tanuló zeneisko-
lai növendékek mutatták

Zalaszentgróti Erkel
Ferenc Tagintézmény türjei
telephelyének

Tavaszi hangverseny Türjén

meg, hogy mit tanultak az
évben.

A hangversenyt
polgármester nyitotta meg,

egyben köszöntötte a telep-
hely tanárait, és megköszönte

Nagy Fe-
renc

Zárásként közös produkciót adtak elõ a növendékek.

Fotó: Gömbös DánielFotó: Gömbös Dániel
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(Folytatás az 1. oldalról)

Tavaly augusztusban már
elindult a
rendezvénysorozat, melynek
keretében akkor
irodalomestjén telt meg a fa-
lucska kultúrháza. A település
polgármestere,

elmondta,
hogy a rendelkezésre álló köz-
mûvelõdési normatívát min-
den évben kulturális rendez-
vényekre kívánják költeni. A
program folytatásaként a

május 25-én
Kossuth-díjas énekes

és versmondót látták vendé-
gül, akire azért is esett a vá-
lasztás, mert gyûjtéseivel õrzi
és továbbadja a magyar népi
kultúrát.

A népszerû elõadómûvészt
fellépése elõtt faggattam arról,
miként lesz valakibõl mese-
mondó, ha alapvetõen festõ-
nek és jogásznak is készült?

– Nem készültem ezekre,
elsodort oda az élet. A mesélés
bent van az ember vérében.
Aki úgy érzi, hogy boldog, ha
másokat tréfával vidámmá te-
het, az egyszer csak ráérez,

Dötkön KultÓra

Fûzfa Balázs

Takácsné Mar-
tincsevics Veronika

Noé
Borháznál Berecz
András

Kacagtató mesedélután Berecz Andrással
Folytatódott a KultÓra sorozat Dötkön

hogy másokat is meg kell hall-
gasson, hogy megfrissüljön a
tudománya. Amikor úgy érez-
tem, hogy már magamat ismét-
lem, akkor nyitott füllel kezd-
tem járni a világban, hogy ki
tud még jó tréfákat mondani.
A legszebb mintám, legjobb
mókamesterem, az egész fun-
damentuma édesanyám volt. Õ
a szülõfalujának, Kunhegyes-
nek történéseit mondta el
olyan érdekesen, hogy az félig
mesévé emelkedett. Ahogy me-
sélt, ahogy kifigurázta a vilá-
got, azzal csodálatosan fenn
tudta tartani az ember figyel-
mét. Nagy élmény volt, amikor
1979-80 körül elmentem a
moldvai csángók közé, ahol
olyan eredeti, régies magyar
nyelvjárást hallottam, hogy az
nekem olyan érzés volt, mint
éhes kutyának a mészárszék
látványa.

– Elsõsorban énekes vol-
tam, népdalokat gyûjtöttem,
csak közbe-közbe hallottam,
hogy milyen jól beszélnek az

– Hogyan került elõtérbe a
mesélés?

emberek. Egyszer csak elkezd-
tem a környezetemnek elmon-
dani, hogy mit hallottam, akik
azt mondták, hogy „Te ez érde-
keseket hall!”. Egyre nagyobb
társaság gyûlt körém. A zene-
karral jártuk a világot, az éne-
kek közé mondogattam egy-
egy történetet, amikre sokan
felkapták a fejüket. Mire a 6-7
tagú együttessel összejött egy
fellépés, addigra nekem 10
meghívásom volt könyvtárak-
ba, ahol egyedül énekeltem és
meséltem. Lemorzsolódtam a
zenekari életrõl, pedig én azt
nagyon szerettem. Maguk a
történetek, a dalok „fellöktek”
a színpadra, mire észrevettem
magam, már fent voltam. Amíg
a fogaim meglesznek és nem
üti ki az Úristen az összeset, és
még jó kedvem van, addig
maradok.

– Keresem õket, de most
már az ölembe is hullanak.
Amikor Erdélybe megyek, ak-
kor sokan írnak, hogy ide
menjek, mert itt van egy idõs
ember, aki nehogy elvigye
magával a tudományát. Elõ-
adok és közben kérdezek is. A
színpadon is azokról az élmé-
nyeimrõl beszélek, hogy én
még találkoztam mesélni, éne-
kelni tudó emberekkel. Ha az
ember 30 éven át minden nap
színpadon van, akkor bizonyos
törvényeknek eleget kell ten-
ni. Akkorára kell nyitnod a
szád, olyan érdekesnek kell
lenned, hogy közben ne vaka-
rózzanak, telefonáljanak, egye-
nek és kiabáljanak be.

– Igen! A mesemondónak
fél szemmel a közönséget is
kell figyelnie. Szoktam monda-
ni a fotósoknak, hogy ne en-
gem fotózzatok, mert ahány
grimaszom van… Fényképezzé-
tek le a közönséget, mert az a
mese! Amikor az elsõ negyed-
óra után kiül az emberek ar-
cára a gyermek, elfelejtik az
otthoni gondot, az a mese
portréja. A mesemondás látta-
tó beszéd, képekben gondol-
kozik a mese is, alkatilag én is
ilyen vagyok. Mielõtt megszó-
lalok, elevenen látom magam
elõtt amirõl beszélek, ezért
nem akadok el.

– Néhányat beépítettem a
meséimbe, több itt lakás kel-
lett volna hozzá, hogy elmé-
lyüljön bennem a zalai muzsi-
ka. Zalalövõi barátommal Sa-
lomvárra, majd Keménfára jár-

– Honnan származnak a
történetek? Tudatosan gyûjti
õket?

– Mi jelenti az igazi siker-
élményt? Az elõadás közben
mosolygós arcok?

– Mennyire találkozott za-
lai történetekkel, mesékkel?

tam Gál Sanyi bácsi mesemon-
dóhoz, tõle rengeteget gyûjtöt-
tem. Az itteniek gyönyörûen
beszélik a zalai nyelvet, én
nem tudom lecserélni a szé-
kelyföldi, csángóföldi élmé-
nyeimet, amiben több mint
harminc évem benne van.

– Van amelyiknek van és
van amelyiknek nincs. Sok em-
bert belöknék a mesemondó
mélyvizébe: sok ember nem a
másikhoz beszél, hanem hogy
önmagát szórakoztassa, vagy a
hatalmát fitogtassa. Az emberi
együttléteknek a kilencven
százaléka hatalomgyakorlás:
összehívják a hatalmasok a ki-
csinyeket, akiknek olyan arcot
kell vágniuk, mintha minden
jó volna. Én nem ismerem azt,
hogy beszéd közben a hall-
gatóság hatására változtatok a
mondandómon, hogy minden-
kinek tetsszen. Finoman össze-
férhetetlen ember vagyok,
mert irtóra szeretem elmon-
dani, ami elsõre eszembe jut. A
királyok bolondjai ezért kap-
tak kenyeret, kaptak egy csör-
gõsipkát, hogy csomagolják be
és ne bántóan, de mondjanak
igazat. Utóbbi idõben a Háry
János féle hazugmesék, a vesz-
tes háborúból gyõztesen haza-
jövõ nagyotmondó történetek
tetszenek nagyon. Ez talpig
költészet, egyfajta humor azok-
tól az emberektõl, akik szinte
mindent elveszítettek. Elõfor-
dult, hogy valaki láb nélkül jött
haza, leégett a háza, nem várta
itthon senki, de ennek ellené-
re mosolyogva és mókázva vá-
laszolt az érdeklõdõk kérdé-
seire. Ez a fajta vitamin érde-
kel engem egy olyan világban,
ahol sokszor kicsiségektõl is
hatalmasan tudunk szenvedni.

„Látom, hogy vannak gyer-
mekek is, ha véletlen egy-két
szó elszalad a fejük felett, le-
gyen, aki elkapja. Azt tanítot-
ták nekem, hogy elõadóként
három dolgot fontoljak meg:
álljak magasra, hogy lássanak,
nyissam ki a torkom, hogy
halljanak, s legyek rövid, hogy
szeressenek!„ – kezdte mon-
dandóját Berecz András. A me-
sedélutánon sokaknak kicsor-
dultak a könnyei, de nem a
bánattól, a népes közönség ka-
cagva hallgatta a valóság vé-
kony szalagján táncoló mesé-
ket, anekdotákat. A szervezõk
az est után mindenkit vendé-
gül láttak egy kis harapni-
valóval és borkóstolóval.

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

– Mennyire van ezeknek a
meséknek valóságalapja? Van
kedvenc meséje?

Pataki Balázs

Mókás történetei „fellökték” a színpadra, most Dötkön mesélt.

Tavaszi hangverseny Türjén
nekik munkájukat. Oklevél és
pénzjutalomban részesült a
telephely idei legsikeresebb
tanulója, , aki
idén több versenyen is ered-
ményesen szerepelt, valamint
felvételt nyert a budapesti

, ami a
gyakorló iskolája.

Benedek tuba szakos, felkészí-
tõ tanárai tuba,

szolfézs. A versenyek, ami-
ken szerepelt: Szombathely
Sistrum Zenei Versenyeken ní-

Szabó Benedek

Bar-
tók Béla Zenemûvészeti Szak-
középiskolába Zene-
akadémia

Johann Attila
dr. Félegyháziné Székely And-
rea

vódíjat, Zala megyei rézfúvós
versenyen kiemelt arany minõ-
sítést ért el.

A koncerten részt vettek a
zeneovisok, a zeneiskolások,
majd záró produkcióként az
egész tagozat egy közös pro-
dukcióval állt színpadra. A mu-
zsika hangja címû musical
egyik betétdalát adták elõ ta-
náraikkal együtt, melyet Johann
Attila a zeneiskola rézfúvós ta-
nára hangszerelt. A koncertet
egy közös kötetlen beszélge-
téssel egybekötött süteménye-
zés, kávézás, üdítõzés zárta.

Johanné Székely Júlia
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Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata

Tán-
csics

–

csapadékvíz-elveze-
tés céljából a település

utcájának folytatásában
lévõ külterületi út mellett 697
méter hosszúságban – a pata-
kig – helyreállította az árkot,
továbbá híd készült a lecsat-
lakozó, szintén önkormányzati
úthoz.

Az árok sajnos régóta nem
volt karban tartva, gátolva ez-
zel a belvízi csapadékvíz-elve-

Helyreállították az árkot
zetést is. A képviselõ-testület
úgy döntött, hogy kimérés
után helyreállítja az árkot és az
utat. Az árok partját benõtték
a fák és sajnos sok hulladék,
építési törmelék is került az
évek alatt a település árok-
rendszerébe. Ezt a szakaszt
most sikerült kipucolni, rend-
be tenni, így az említett utcá-
ból a csapadékvíz el tud folyni
– tájékoztatta lapunkat

polgármester.
Sziva

Erika

Egy régi problémát oldottak meg.

Május 28-án idén elsõ alka-
lommal rendezték meg a

, a
program összekapcsolja az ed-
digi hagyományos települési
rendezvényeket, a

, a ,
a és a ki-
táncolást. Ez a nap Zalabér ge-
nerációiról szólt, a

idén ünnepli
tíz éves jubileumát, melyrõl
délelõtt ünnepség keretében
emlékeztek meg.

– Az egykori tsz iroda
hasznosításával 2006. január
elsejével indult a ma húszfõs
gondozott létszámmal mûkö-
dõ intézmény. Kialakítása Pler
Zoltán polgármesternek és az
akkori képviselõ-testület mun-
kájának köszönhetõ. A régi
többgenerációs családok átala-
kulóban vannak: kevés helyen
élnek együtt az idõsek a fia-
talokkal, a nagyszülõk így
egyedül maradnak a külön-
bözõ problémáikkal. Jelenleg
83 év az átlagéletkor, sokan

Za-
labéri Generációk Napját

Szent Rita
idõsek napját gyereknapot

falunapot májusfa

Szent Rita
Idõsek Otthona

10 éves a Szent Rita Idõsek Otthona
Generációk találkozása Zalabérben

érdeklõdnek az intézményünk
iránt, hosszú a várólista, hogy
bekerülhessen valaki. Fontos,
hogy a település idõsei tudják,
hogy ha véletlen egyedül ma-
radnak, akkor számíthatnak se-
gítségre – mondta

polgármester.
Az intézmény munkahelye-

ket is teremt, az ünnepség
keretében emlékplaketteket
adtak át mindazoknak, akik az
elmúlt években valamilyen for-
mában segítséget nyújtottak.
Az önkormányzat minden év-
ben kiemelt összeggel támo-
gatja az intézmény finanszíro-
zását, aminek túlnyomó részét
így olyan zalabéri idõsekre
fordítják, akiknek a családja
máshol él.

A délután a családok és a
gyermekek köré fonódott, az
Üdítõ életmód standjánál az
egészséges életmóddal kapcso-
latos kóstoló, tanácsadás várta
az érdeklõdõket. Elsõ közös-
ségi rendezvényükön az ön-
kormányzat nevében Zsuppán

Zsuppán
József

József polgármester köszön-
tötte az elmúlt egy év alatt szü-
letett 6 újszülöttet és szüleiket.
A nagyobbacska gyerekeket
ugrálóvárral, népi játékokkal,
arcfestéssel, sok palacsintával
és bodzaszörp kóstolóval fo-
gadták. A gyermeknap alkal-
mából minden gyerek Zalabér
logojával ellátott tornazsákot
kapott, melyben a különbözõ
korosztályok tollat és lufit is
találhattak.

A színpadon egymást vál-
tották a mûvészeti produkciók:
vidám mûsorral érkezett az

, modern
táncot adtak elõ a tán-
Aranykapu Zenekar

Fõnix

cosai, igyekeztek mindenkit
megmozgatni a

, valamint a
Csillagfürt
és a helyi

is elõadta produkcióját.
A

a faluvacsora fõzésé-
vel járult hozzá a programhoz,
az este kitáncolt közös május-
fát a megújult a
állította és õk biztosították a
rendezvény lebonyolítását is. A
hagyományos települési díja-
kat (Példás porta, Év embere)
õsszel, ünnepélyes keretek kö-
zött osztják ki.

Zalabéri Zum-
bások Bíborka

Néptánc Együttes
Búzavirág Népdal-

kör
Zalabéri Roma Önkor-

mányzat

polgárõrség

Pataki Balázs

A jubileumi ünnepség keretében misét is tartottak.

Hencsei Olivért és szüleit köszönti Zsuppán József.

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

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

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p
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II. évfolyam 2012. július



4 2016. májusSzentgrót és Vidéke

Lassan véget ér a nevelési
év, tanév az óvodákban, illetve
az iskolákban. Az intézmények-
ben a jó idõt kihasználva kirán-
dulásokat szerveznek, búcsúz-
nak a közös foglalkozásoktól,
tanóráktól a gyerekek. Többen
már új helyen kezdik az õszt,
így a tanév utolsó napjainak
közös élményei újabb lapot
kapnak az emlékkönyvükben.

az apróságok má-
jus 10-én , a

-ban töltöt-
tek el egy teljes napot. A kisál-
latok simogatása mellett kis-
vasút, csúszdapark, gokart pá-
lya, ökoházas foglalkozás jelen-
tett élményt a gyerekeknek.

– Minden évben elmegyünk
kirándulni, ilyenkor az útikölt-
ség jelenti a legnagyobb ki-
adást, amit az önkormányzat
támogatásának köszönhetõen
idén nem kellett fizetnünk. Az
étkeztetést hideg élelem for-
májában biztosítottuk a gye-
rekeknek. Nagyon élvezték a
kisvasutat, a csúszdaparkot, a
trambulint, a régi jármûvek
modelljeit és népszerûek vol-
tak a park állatai, köztük a szu-

Pakodon
Zalaszabaron Zo-

bori KalandoZoo

Élményekkel zárták az évet a pakodi gyerekek
rikáta, a kenguru, valamint a
nyuszik, kecskék és a kis boci -
mesélte az ovisok programjá-
ról

óvodavezetõ.
Az óvoda június 3-án tartot-

ta évzáró ünnepélyét, az intéz-
mény július elsején bezár és
majd csak augusztus 15-én nyit
ki. A nyári ügyeleti rendszert a

és a
óvodával közösen felváltva, há-
rom hetes váltásban oldják
meg szeptember elsejéig. A pa-
kodi óvoda szokásos nyári
munkálatai alatt a gyermekek
önkormányzati kisbuszokkal
jutnak el az ügyeletes intéz-
ménybe.

Az iskolások május 12-én a
rábahídvégi

és a
látogattak

el, ahova szintén az önkor-
mányzat kisbuszai segítették
az eljutást.

– A rábahídvégi tájpark sok-
féle programot kínált a gyere-
keknek, akik lovagoltak, tanös-
vényen ismerkedtek meg kü-
lönbözõ állatokkal, növények-
kel. A kézmûves foglalkozáson

Bácsayné Spitzner Berna-
dett

pókaszepetki zalaistvándi

Csodaszarvas Táj-
parkba vasvári helytör-
téneti múzeumba

sokan elõször próbálták ki a
nemezelés technikáját és töb-
ben ekkor ismerkedtek a jur-
tával, a népi játékokkal. Vas-
váron a tárlatvezetés kereté-
ben ki lehetett próbálni a
pénzverést, felpróbáltuk a régi
korok ruháit, páncélját. A gye-
rekek belefeküdhettek a bal-
dachinos ágyba, meséltek ne-
kik a régi korról, a vár erede-
térõl és annak védelmérõl –
foglalta össze az idei kirán-

dulást
tagintézmény vezetõ.

Az iskolai tanév június 15-
én ér véget, az évzárót 16-án
tartják, júniusra napközis tá-
bort terveznek. A két intéz-
mény június elsõ hétvégéjét
közös túrával indította, Pako-
don és is családi napot
szerveztek, amelyre a telepü-
lések összes gyermekét és
családját várták.

Ódorné Marton Edit

Dötkön

Pataki Balázs

Mindenki élvezte a kisvasúttal való utazást.

Az iskolások megismerkedtek a jurtával is.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2016. április 16-án, szomba-
ton kézmûves foglalkozás ke-
retében szebbnél-szebb tavaszi
ajtódíszek készültek. A csodás
kis alkotásokat mindenki büsz-
kén vitte haza, hogy otthonát,
bejáratát díszítse.

2016. április 30-án, szomba-
ton nagy volt a nyüzsgés, ké-
szülõdés a Mariska udvarban.
Férfiak, gyerekek és az asszo-
nyok is izgatottan várták a má-
jusfa állítását. A fûben elterülõ,
kérgétõl megnyúzott fenyõt a
gyerekek színes krepppapír
szalagokkal díszítették, a fér-
fiak egy üveg italt rögzítettek a
tetejére. Azután nagy össz-
hangban két létra segítségével
a helyére állították. Az asszo-
nyok a gyerekekkel távolról
figyelték a még ma is élõ falusi
szokást. A májusfa állítókat
ezután pogácsával, pálinkával,

Programbõség a hagyományõrzõ Mariska udvarban
frissen készült orgonaszörppel
kínálták. Ezután a gyerekek kis
májusbotokat készítettek, amit
a program végén haza is vi-
hettek. A vidám hangulatú dél-
elõtt résztvevõi sok élménnyel
tértek haza. A májusfa kitánco-
lására várhatóan augusztus 6-
án kerül sor, amire mindenkit
szeretettel várnak.

A Mariska udvarban folya-
matos munka zajlik, a hátsó ré-
szen készül a gyógy-és fûszer-
növény tanösvény.

irányításával kö-
zel 40 féle növény került kiül-
tetésre, mely a felnõtt és gyer-
mek korosztály számára közel
hozza azokat a fûszereket, me-
lyeket eddig csak a boltok
polcairól szárított formában
emelhetett le. A kert ünnepé-
lyes bemutatása augusztus ele-
jén várható.

Girdán Jó-
zsefné, Ibolya

A programok meghívóit, az
ott készült fotókat és a további
rendezvények idõpontjait a

facebook oldalán
nyomon követhetik.

Kehidakustányi program-
elõzetes:

Június elsõ hétvégéjén, 4-
én szombaton 15 órai kezdet-
tel hagyományteremtõ szán-
dékkal megrendezzük az elsõ
Tájház napját. Ünnepélyes ke-
retek között, a helyi iskola,
óvoda gyermekeinek fellépésé-
vel és meghívott vendégek

Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület

közremûködésével nyitjuk meg.
A falu asszonyai különbözõ né-
pi kelt tésztákkal, a rendezõk
bográcsos étellel kedvesked-
nek a programra érkezõ ven-
dégeknek. Ez alkalommal avat-
juk fel a Tájház kertjében lé-
tesített „Tündérkertet”, melyet
helyi õshonos gyümölcsfák olt-
ványaiból ültettünk. Egy-egy gyü-
mölcsfát egy-egy helyi gyermek
„fogad örökbe”, gondoskodik
róla, figyeli növekedését. Ezzel
az avatással belépünk az orszá-
gos Tündérkert mozgalomba.

H.K.

Májusfa a hagyományõrzõ Mariska udvarban.

Szabó Dániel Finnor-
szágban

Kulcsár
Attila

Kardos Róbert

egy
85 éve élõ hagyo-

mányt ültetve át a helyi viszo-
nyokba úgy gondolta, hogy az
újszülöttek egy bölcsõt kap-
nak, melyet addig használnak,
amíg ki nem növik, ezután új
gazdája lesz. Négy bölcsõ ké-
szült Szabó Dániel és

felajánlásával, a bodorfai
polgármester,
készítette el a tájegységre
jellemzõ formákkal, motívu-
mokkal.

Az ötletgazda hangsúlyozta:
– A bölcsõk külsejében fon-

tos volt nekem a hasonlóság,
hogy minden lurkó ugyanon-
nan indul, de egy bölcsõ sem

Vándorbölcsõ program Sümegcsehin

pontosan ugyanolyan mint a
másik, hisz mindenki más
egyéniség. Ezt az egyéniséget
kell mindenkiben erõsíteni.

polgármester
átvéve a bölcsõket elmondta:

– Nagy örömömre szolgál a
mai nap, hiszen egy új tradíció
elindítása mindig nagy dolog.
Azt mutatja, hogy van igény a
fejlõdésre, az újdonságra. Azt
gondolom, hogy fontos a ha-
gyományok, a népszokások
ápolása, hiszen ezeknek össze-
tartó, közösségmegtartó szere-
pük is van. Ez a mostani kez-
deményezés egy újabb lehe-
tõség, hogy a faluban elin-
duljon egy hagyomány.

Sziva Erika

Négy bölcsõ készült…

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!

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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2016. május 12-én a

– mint a

székhelye – adott he-
lyet a
zárásához.

Elõször , a De-
ák Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatója köszöntötte a
megjelent tanulókat, vendé-
geket.

Ezen a rendezvényen részt
vettek a zalaszentgróti kistér-
ség általános iskolái. A részt-
vevõk alsó és felsõ tagozatra
bontva mutatták be elõadá-
saikat.

Az elõadók között az alábbi
iskolák tanulói szerepeltek szín-
vonalas mûsorokkal: Szent Lász-
ló Alapfokú Oktatási Központ
– Türje, Zalabéri Általános Is-
kola és AMI – Zalabér, Deák
Ferenc Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Mûvészeti
Iskola – Zalaszentgrót, Koncz
Dezsõ Általános Iskola, Kollé-
gium, Különleges Gyermekott-
hon, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény – Zalaszentgrót

A produkciókat gálamûsor
keretein belül mutatták be. A
tantárgyi bemutatókat a tagis-
kola könyvtárában, a mûvésze-
ti elõadásokat az Erkel Ferenc
Zeneiskola hangversenytermé-
ben adták elõ. A különbözõ is-
kolák tanulói hangszeres elõ-
adásokat, néptáncot, versmon-
dást mutattak be kimagasló
színvonalon.

A rendezvényre látogatók
az iskola aulájában a tanulók
kreatív munkáiból összeállított
kiállítást tekinthették meg, me-
lyen agyagmunkát, rajzokat, fest-
ményeket, origami képeket lát-

Deák
Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium Zalaszent-
gróti Kistérségi Tehetségsegítõ
Tanács

Kistérségi Alkotói Napok

Beke László

I. Kistérségi Alkotói Napok Zalaszentgróton

hattak. A eseményen érdeklõ-
dõ szülõk, pedagógusok és ta-
nulók csodálhatták meg a fel-
lépõ gyerekek színvonalas mun-
káit és produkcióit. A nézõk kö-
zött helyet foglalt Zalaszent-
grót város polgármestere,

, Zalabér község
polgármestere,
és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Zalaszent-
gróti Tankerületének igazgató-
ja, is, akik nagy
érdeklõdéssel nézték végig a
bemutatókat.

A tartalmas programok zá-
rásakor munkájuk elismerése-
ként a gyermekek oklevelet
kaptak.

***
- kér-

deztük , az iskola
pedagógusát.

– A Zalabéri Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola mint mentoráló intéz-
mény a 2014/2015-ös tanévben
egy TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-
0001 „Köznevelés az iskolá-
ban” pályázat keretében felké-
szítést tartott, hogy a résztvevõ
tanárok gyarapítsák szakmai
felkészültségüket egy módszer-
tani modell adaptációs folya-

Ba-
racskai József

Zsuppán József

Németh Béla

– Hogyan kezdõdött?
Vári Máriát

matában. Az adaptált módszer-
tani modell neve: Esély és ösz-
tönzés komplex tehetségsegítés.

– Az együttmûködési meg-
állapodást a kistérség iskolái
kötötték meg. A mentoráló in-
tézmény mellett a Koncz De-
zsõ Többcélú Gyógypedagó-
giai intézmény, a Türjei Szent
László Általános Iskola és a
Deák Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola.

– Elkészítettünk egy folya-
matmátrixot, amely mentén a
2015/2016-os tanévben meg-
szerveztünk egy Kistérségi Al-
kotó Napok rendezvénysoro-
zatot. A cél a hátrányos hely-
zetû kistérség általános isko-
láinak együttmûködésében a
tehetségek megtalálása és a te-
hetségígéretek fejlesztése vala-
mint a tehetségsegítõ pedagó-

– Kik vettek rész az adap-
tációban?

– Mirõl is szól ez?

gusok konzultációs lehetõsé-
gének biztosítása. A program-
ban résztvevõ iskolák e tanév
során az intézményen belül
foglalkoztak a tehetséges tanu-
lókkal és iskolai forduló kere-
tében kiválasztották a jók kö-
zül is a legjobbakat. A verseny
kategóriái: külön az alsó és a
felsõ tagozaton képzõ és elõ-
adómûvészeti alkotások, tan-
tárgyi tudományos munka, tár-
sadalmi feladatmegvalósítás pl.
programszervezés. A kistérsé-
gi gálán ma a tanulók bemu-
tatják tantárgyi tudásukat, mû-
vészeti produkcióikat és kép-
zõmûvészeti alkotásaikat.

– A jövõ tanévben is sze-
retnénk ezeket a napokat meg-
szervezni és kiterjeszteni a tér-
ség többi iskolájára is. A cél to-
vábbra is az, hogy megmutas-
suk, hogy milyen gazdag szel-
lemi kincs található a környék
gyermekei közt.

– A jövõ tervei?

László Evelin, Pál Kata és Pál Rozi (DFÁGM).

Szeidli Katinka és Kolompár Péter (Zalabér).

(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min 0612228397, 06204963980)•

Otthon végezhetõ, figurák összeállítása,

csomagolása, stb: 06-90-603-906

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Lázár István, Kehidakus-
tány

Szász
Msgr. Gajdó

Zoltán

polgármestere 2016. áp-
rilis végén látogatást tett az
erdélyi faluban, ahol
megkoszorúzta

pápai káplán, aranymi-
sés plébános sirját. Gajdó Zol-
tán 2006-tól a kehidakustányi
egyházközség megmentésé-
ben, újraszervezésében vállalt
jelentõs szerepet.

Erdélyi látogatás
– Egy kezemen meg tudom

számolni azokat, akik abban az
idõben segítségemre voltak,
hogy ma egyházközöségrõl be-
szélni tudunk Kehidakustány-
ban, az egyik Gajdó atya volt.
Ma többen felteszik a kérdést,
hogy hova lett az általa kép-
viselt szellemiség egyházkö-
zösségünkbõl – mondta el Lá-
zár István polgármester.

Az erdélyi látogatás követ-
kezõ állomása
volt, ahol Lázár István is aktí-
van részt vett
atya pappá szentelésének 50.
évfordulója alkalmából tartott
aranymisén. A mise során az
ünnepelthez kapcsolódó pél-
dabeszédet olvasott fel. A jeles
eseményt követõ díszvacsorán
kustányi öreg-hegyi borokat
szolgáltak fel a vendégeknek.

Az eseményt követõen
ál-

lamtitkárral és Borboly Csabá-
val, a Hargita Megyei Önkor-
mányzat elnökével folytatott
megbeszélést.

Gyímesfelsõlok

Berszán Lajos

Lá-
zár István Soltész Miklós

Gajdó Zoltán atya sírjánál.

Lázár István polgármester Berszán Lajos atya, Soltész Miklós
államtitkár és delegációja, valamint Mihók Péter, Gyimesfel-
sõlok polgármestere társaságában.

2011-ben a

közösen kialakí-
tott a Bugybarangolás túraút-
vonal kijelölésénél a

céljaként tûz-
te ki, hogy a település és a
környék épített és természeti
értékekeit megmutassa.

– Akkortájt már kimondot-
tan errefelé hoztuk el az útvo-
nalat és kitakarítottuk a teme-
tõt és környékét. Tavaly ta-
vasszal Siklósi Vilmos, a zala-
egerszegi hitközség vezetõje
keresett meg bennünket azzal,
hogy a zsidó temetõk helyre-
állítási programját Zalabérben
szeretnék folytatni. A temetõ
önkormányzati területen talál-
ható, melynek felújításánál a
sírkert kitisztításában segítet-
tünk, a takarítás végsõ simítá-
sait a zalaegerszegi börtön rab-
jai végezték – mondta a felújí-
tás kapcsán
polgármester.

A zalaegerszegi zsidó hit-
község a Mazsihiszen keresztül
pályázatot nyújtott be a Mi-
niszterelnökséghez, ami támo-
gatásban részesült. A program

Bugyborék
Vízitúra és Szabadidõsport
Egyesülettel

Zalabér
Önkormányzata

Zsuppán József

Pályázati forrásból szépült meg a zalabéri zsidó temetõ
Már a tizennyolcadik sírkert újult meg Zalában

keretében 38 sírt állítottak
helyre, megtisztították a köve-
ket és a templomkertben em-
lékmûvet emeltek, melyeket
ünnepség keretében május 5-
én avattak fel. Az eseményen

a Mazsihisz
ügyvezetõ igazgatója megkö-
szönte a kormány támogatását
és Zalabér segítségét, akiknek
köszönhetõen ez a temetõ is
megszépülhetett.

– Kiss János plébános kez-
deményezésére épült meg a
település és a környezõ falvak-
ról elhurcoltak emlékét meg-
õrzõ emlékhely. Hozzánk ha-
sonlóan talán egyedül Szege-
den állítottak még a római
katolikus templom kertjében
az elhurcolt zsidóknak emlék-
mûvet. Zalabérben életében
kiemelhetõ a zsidó származású
Gutmann-család tevékenysége,
õk adományozták a templom
toronyóráját és segítségükkel
kapott elektromos áram bekö-
tést 1926-ban az épület – emel-
te ki Zsuppán József.

Az ünnepségen a helyi zsi-
dóság elhurcolására emléke-
zett vissza

dr. Kunos Péter,

Zámodics Ferenc,

aki gyerekként látta a történ-
teket. Késõbb Auschwitzban
járva az ottani feliratokon
megtalálta azoknak a családok-
nak a neveit, akiket személye-
sen is ismert. Siklósi Vilmos, a
zalaegerszegi zsidó hitközség
elnöke elmondta, hogy a me-
gyében feltehetõleg 34 teme-

tõrõl tudnak, melyek közül Za-
labérben most a 18. sírkertet
újították fel. A megemléke-
zésen részt vett és mûsort
adott az általános iskola diák-
önkormányzata, és dalokkal
emlékezett a múltra a helyi

is.Búzavirág Népdalkör
Pataki Balázs

Zsuppán József, Kunos Péter, Siklósi Vilmos a temetõi emlék-
mûnél.
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Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány és tá-
mogatói szervezésében máso-
dik alkalommal került megren-
dezésre a ,,Futás a koraszülöt-
tekért” jótékonysági futás. A ver-
seny fõvédnöke vi-
lág- és Európa-bajnok ultrama-
ratoni futó, a BGE GKZ fõisko-
lai docense volt. Emellett még
számos híresség és cég vett
részt a futáson, valamint támo-
gatta az alapítvány munkáját.

A kb. 50 km-es táv útvo-
nala: Zalaegerszeg - Csács - Ne-
mesapáti - Bezeréd - Kallósd -
Kehidakustány - Nemesbük -
Hévíz - Keszthely. A zalaeger-
szegi Dísz térrõl indulva a
keszthelyi Fõ térig aszfaltos és
földes úton tették meg a távot
az indulók. Az útvonalon min-
den településen frissítõ pon-
tok várták az érkezõket, ahol
önkéntesek kínáltak frissítõt,
gyümölcsöt és csokit, valamint
információval látták el õket a
hátralévõ távval kapcsolatban.

2 frissí-
tõ pont került kihelyezésre,

Bérces Edit

Kehidakustányban

Futás a koraszülöttekért

ahol a település és a telepü-
léshez kötõdõ önkéntesek vál-
laltak munkát

Kehidakustány Község Ön-
kormányzata csapatnevezéssel
támogatta az alapítványt, mely-
nek keretében 10 fõ indul-
hatott:

A csapat
minden tagja lefutotta a rá-
szabott adagot, így kitûnõ
eredménnyel teljesítették a
távot. A célbabeérkezõk okle-
velet, emléklapot és érmet
kaptak.

A település területén a
biz-

tosította a biztonságos átha-
ladást.

Köszönjük az önkéntesek-
nek és a futóknak a munkát és
a részvételt.

(Takács Zsu-
zsanna, Tóth Alexandra, Bo-
ros Krisztina, Lorencsicsné
Horváth Csilla, Mercz Krisz-
tina).

Némethné Kaszás Ju-
dit, Kaszás Dóra, Kaszás And-
rea, ifj. Kaszás Ferenc, Boros
Zita, Kiss Bianka, Kutnyák
Márió, Vörös Frigyes.

Ke-
hida-Kustányi Polgárõrség

H.K.

A Kehidakustányt képviselõ csapat. A képrõl hiányzik: Kiss
Bianka, Kutnyák Márió Ferenc.

Tekenye település vezetésé-
nek fontos, hogy a falu lakos-
sága számára élhetõbb tele-
pülést alakítson ki. Ennek a
célkitûzésnek fontos része a
falu központjának rendezett-
sége. Minden elérhetõ lehetõ-
séget megragadtunk, hogy az
elõzõ években megkezdett jár-
daépítést folytatni tudjuk. A
START közutas közmunka
programban 6 fõt foglalkozta-
tunk, a program által nyújtott
dologi fedezettel tudtuk biz-

Folytatódott a járdaépítés Tekenyén
Társadalmi munkások is segítettek

tosítani a szükséges alapanya-
gokat a 110 méteres új járda-
szakaszhoz.

A gépi földmunka saját
költségvetési keretbõl valósult
meg, a térkövezést a helyi szak-
munkások egymás között
egyeztetve, összehangolva tár-
sadalmi munkában irányítot-
ták. Szeretnénk kiemelni és
megköszönni

jó
hozzáállását és a lakosság ha-
tékony segítségét, amivel meg-

Mohari János,
Dézsenyi László, Pál János

többszörözték a közmunkás
csapat teljesítményét.

Az építõ munka felszaba-
dult hangulata magában hor-
dozta az eredmény, a kész jár-
da iránt érzett örömöt. Tovább
javult a közmunkások telje-
sítményének megbecsülése,
ezáltal önbecsülésük is, vala-
mint a lakóközösség összetar-
tása. A Hunyadi 17. elõtti íves
kanyar újabb szakaszán tovább
tudtuk mérsékelni a baleset-
veszélyt azzal, hogy a gyalo-
gosok a fõ út helyett szilárd

burkolatú járdán tudnak köz-
lekedni.

A munkálatok során már
felvetõdött a kérdés: hol, me-
lyik részen tudjuk tovább épí-
teni/szépíteni környezetün-
ket? A község útjain az el-
használódott aszfaltburkolat
helyreállítása további komoly
kihívást jelent az önkormány-
zat számára, ezért bízunk a
folyamatban lévõ BM pályázati
lehetõségben.

polgármester
Sinka Imréné

A gyalogosok ezután az út helyett szilárd burkolatú járdán
tudnak közlekedni.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidõ minden idejét fel-
emészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott
valami. Nem is csoda, hi-
szen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén
megbetegedett. Otthon kel-
lett maradnia. Így volt elég
ideje elgondolkodni, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart
változtatni. Azonban ezek-
bõl nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek meze-
jére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint min-
den igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt hogyan
lehet megvalósítani, már
nem. Nem akart csak tren-
di lenni, Tibor egy Tiboros
otthont akart magának. Ami
tükrözi az egyéniségét.
Ezért kénytelen volt beis-
merni, hogy segítségre van
szüksége. Olyan céget kere-
sett, amely nem csak tervez,
de gyárt is. Ezért találkoz-
tunk. 3 D-s látványterveken
mutattuk meg, milyen lesz
az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszél-
ni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.

Elégedett vagy? – kér-
deztem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tiboros…

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – sze-
rezte az élvonalban a

.
2010-ben – fennállása so-

rán elõször –
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok ,
így is dicséretes volt a sze-
replése.

Hogy ne maradjunk tró-
fea nélkül, idézzük fel a baj-
noki aranyéremhez vezetõ
utat a címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, ri-
portot tartalmazó könyv is-
mét megvásárolható szerkesz-
tõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 1.000 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

bajnoki címét
ZTE lab-

darúgócsapata

Magyar Kupa

Debrecent

Megkoronázva

Sikeridézõ

Tekenyén évrõl évre pün-
kösdi piknikre gyûlnek össze a
helybéliek pünkösdhétfõ dél-
után. Amint az elnevezés is
sugallja, amit hozol, azzal kí-
nálod a barátod. Az esõre álló
idõjárás miatt idén nem a
Jégveremben találkoztunk, he-
lyette a kultúrház lett a
helyszín.

4 óra körül már kellemes
zsivaj töltötte be a termet és az
udvaron lévõ játszótér is be-
népesedett. A délután hagyo-
mányosan mindig egy elõre-
hozott gyermeknap is, ahol
remek szórakozásra volt lehe-
tõségük kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Szabadon választ-
hattak a céllövés, az íjászat,
illetve a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár kézmûves
foglalkozásának álarc- és üveg-
festése közül. A zenés prog-
ramon többen vállalkoztak
táncra és népszerû volt a gyer-
kõcök körében a lufihajtogatás

Pünkösdi piknik és gyermeknap Tekenyén

és a fagyi is. A délutánt a sza-
badtéri játékokkal tudták be-
fejezni: elõkerültek a labdák,
mozgásba lendültek a hinták
és a mászókák.

Tele voltak az asztalok, mindenki talált magának programot.

Az idõjárás megadta magát: a szabadtéri játék sem maradt el.

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A segítõk összeszokott csa-
pata ismét biztosította a gör-
dülékeny szórakozás feltételét
– köszönet munkájukért!

- hzs -
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A hagyományoknak megfe-
lelõen rendezték meg a meg-
hívásos III. TDM foci kupát a

jóvoltából. A prog-
ramra a környék általános is-
kolái kaptak meghívást, a za-
lacsányi Csány László Általá-
nos Iskola, a zalaapáti Gábor
Áron Általános Iskola és a
keszthelyi Egry József Általá-
nos Iskola, valamint a helyi Lo-
rántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium Deák Ferenc
Általános Iskolája. A négy csa-
pat 20 perces mérkõzéseket
játszott egymással.

– Az iskolák mindig készül-
nek és várják a programot,
melyen idén is vegyes (fiú-
lány) csapatok indultak. Egyre

Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület

A Keszthely megvédte elsõségét
III. TDM foci kupa Kehidakustányban

nagyobb az érdeklõdés, így a
diákok mellett már a szülõk is
buzdítják a játékosokat. A tor-
nát jövõre szeretnénk még
jobban kiterjeszteni és több
iskolát meghívni – árulta el az
U12-es korosztálynak szerve-
zett tornáról a fõszervezõ,

A tornát Zalacsány csapata
zárta a negyedik helyen. A har-
madik Zalaapáti együttese lett,
míg a második helyet Kehi-
dakustány érdemelte ki. A ván-
dorkupát idén is a keszthelyi
gyermekek vihették magukkal,
akik jövõre újabb megméret-
tetésben küzdhetnek a trófeá-
ért. A torna célja most is a
sport szeretete, a jó hangulat
és a szórakozás volt.

Kut-
nyák Márió.

H.K.-P.B.

Megnyitó a csapatok felsorakozásával.

Május 22-én búcsúi mecs-
csen igazi rangadót rendeztek

, ahol a megyei
III. osztály Keleti-csoportjában
hatodik helyezett hazai csapat
az ötödik látta
vendégül.

edzõvel utoljára az elmúlt
nyáron beszéltünk, akkor a
dobogós helyezést tûzték ki
célul. Sajnos ez a vágya nem
teljesülhetett, így a rangadó-
nak számító mérkõzés meg-
nyerését is szép sikerként
könyvelte volna el.

– A mai egy hatpontos mér-
kõzés volt, de az a csapat,

Zalacsányban

Zalaszántót
Lichtenberger Lász-

ló

Érem nélkül maradtak, de nem adják fel!
Folyamatosan fiatalodik a zalacsányi csapat

amelyik otthonában kétszer
vezet, és nem tudja megtartani
az elõnyt, az nem illeti meg a
gyõzelmet. Kiengedtük a mar-
kunkból ezt a gyõzelmet…
Õsszel a dobogót ígértem itt
Zalacsányban, de sajnos ke-
resztülhúzták a számításaimat,
mert két meghatározó kezdõ-
játékosunk távozott a csapat-
tól. Egyikük külföldre ment
dolgozni, másik pedig maga-
sabb osztályba, Keszthelyre iga-
zolt. Ma már két fiatalt is ját-
szattam, akiket idõvel szeretnék
beépíteni a csapatba. Elsõd-
leges célunk, hogy a jövõben

kilencven százalékban helyi
játékosok alkossák a csapatot.
Az önkormányzat folyamatosan
segít bennünket, most labda-
fogó háló került a kapuk mögé.

– Sajnos ez a tavasz nagyon
rosszul indult, a Hévíz elleni
vezetésünkkor 3 játékosunkat
állította ki a játékvezetõ. Nem
egyenlõk a feltételek: egy volt
NB I-es futballista kiállítás
után 6 meccs eltiltást kap, a mi
játékosunkat pedig majdnem
egy évre tiltották el. Ugyanak-
kor saját magunkat vertük
meg, saját magunk vesztettük
el a dobogót.

– Nagyon erõs ez a bajnok-
ság, az elsõ hat-hét csapat a

– Tavasszal pedig közeli-
nek tûnt a harmadik hely
elérése.

– Jó csapatok alkotják a
Keleti csoportot.

megye másodosztályában is
megállná a helyét. Ehhez télen
jó erõfelmérõk voltak a mûfü-
ves bajnokságban játszott ed-
zõmérkõzések.

– A télen végigcsináltuk a
felkészülést, de sajnos a két
távozó játékos hiánya és a kiál-
lítások megtörték a csapatot.
Az edzéseken viszont a húzó-
emberek jelenléte nélkül ne-
héz motiválni a fiatalokat.

– A támogatóink, segítõink
megértik, hogy az idén miért
nem sikerült, de én az életben
sem ismerek olyat, hogy fel-
adjak valamit!

– Milyen az edzéslátoga-
tottság?

– Ezek ellenére nem adták
fel, hogy jövõre végre érem
kerüljön a játékosok nya-
kába?

Pataki Balázs

Fülöp Zoltán ellen túlerõben vannak a zalaszántóiak, de egy
gólt így is szerzett.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A csúszdás élménymedenceA csúszdás élménymedence

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:

Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


