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Szekcionált garázskapuk

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527
ZALASZENTGRÓT,

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
Apróhús 70% 819 Ft/kg
Dagadó 1069 Ft/kg
Karaj csont nélkül 1199 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR!

Zsír 1 kg 599 Ft/kg
Párizsi 599 Ft/kg
Lecsókolbász 699 Ft/kg
Véres hurka 699 Ft/kg
Májas hurka 699 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg

Tepertõ krém 399/db250 g/dob 1596 Ft/kg
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Lapocka 899 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR! (03.06-03.12)

---------------------------------------------
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Soproni-Olasz.............. 999 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna.1249 Ft/kg

1249 Ft/kg
Nyári Turista............... 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg

---------------------------------------------
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.csülök.................1149 Ft/kg
---------------------------------------------

Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................519 Ft/kg
Csirke comb................. 599 Ft/kg
Csirke egészben.......... 599 Ft/kg

Fõtt csécsiszalonna vcs...

TOP ÁR!

TOP ÁR!

Érvényes: 2017. március 06 - március 19-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

A Kultúrházak Éjjel-Nappal,
mindennapi hagyományaink
címû országos rendezvény
meghirdetõje és lebonyolítója
a Magyar Népmûvelõk Egye-
sülete. A rendezvény több
mint tíz éves múltra tekint

Elõször csatlakoztak az országos rendezvényhez
vissza, lehetõséget adva arra,
hogy olyan helyi vagy kör-
nyékbeli látogatókat, érdeklõ-
dõket is becsalogasson, akik
egyébként nem rendszeres
látogatói vagy használói a mû-
velõdési intézményeknek. Tür-

je Mûvelõdési Háza idén elõ-
ször csatlakozott ehhez a
nagyszabású országos rendez-
vényhez.

A szervezésben és lebonyo-
lításban részt vett

és a vezetése
Czimba-

lekné Tiborné

Kicsik-nagyok egyaránt lelkesen ügyeskedtek.
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Hangulatosan telt
a farsangi délután feb-

ruár 19-én. Vidám, jelmezes
gyerkõcök népesítették be a
kultúrházat. A felvonulást kö-
vetõen a pontozásos értéke-
lést a kísérõ szülõk csapata
végezte el. Csak dobogós
helyezések voltak, így lett
egy-egy csoport az 1-2-3. he-
lyen! Minden jelmezes kapott
jutalmat.

A kézmûves foglalkozáshoz
a

biztosította

Teke-
nyén

Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár

Farsangi délután Tekenyén

az álarcokat, munkatársai se-
gítették a festéseket. A prog-
ram folytatásaként

vezetésével papír
farsangi szemüvegek és figu-
rák készültek. Lelkesen mun-
kálkodtak a gyerekek, öröm-
mel mutatták az elkészült alko-
tásokat, majd zajos ugra-bugra,
limbó-tánc következett, amíg
tartott az erõnlét. Közben a
szülõk, kísérõk által hozott
finomságok kerültek elfo-
gyasztásra.

Hidegné,
Ilike néni

S.I.

Kicsik és nagyok egyaránt jelmezt öltöttek.

Elõször csatlakoztak…
alatt mûködõ

csapata,
kreatív kézmûves foglal-

kozással, fotó-
mûvész fotókiállítással és

a vezetésével
készült helytörténeti tablóval.
A
szintén színesítette a progra-
mot és a községi könyvtár is
bemutatott néhány érdekessé-
get a könyvkészletébõl. A gon-
dosan elõkészített programon
a felnõttek kíséretében a gye-

Türjei Táncolni
Szeretõk Hujber Lász-
lóné

Gömbös Dániel
Len-

gyel Jánosné

Helyi Értéktár Bizottság

rekek apraja-nagyja szorgosko-
dott és örömmel készítették,
illetve díszítették a farsangi
maszkokat. A „munkálatok”
alatt biztosította a
vidám hangulatot fokozó ze-
nét. A rendezvényen a
fergeteges tánccal szórakoz-
tatta a jelenlévõket, továbbá
interaktív módon egy kínai
játékot is megtanítottak a gye-
rekeknek, amiben fiúk-lányok,
kicsik-nagyok egyaránt lelke-
sen ügyeskedtek.

Czeili Gergõ

TSzCs

Sebõk-Bán Gabriella

A TSzCs fergeteges tánccal szórakoztatta a jelenlévõket.

Február harmadika 2007
óta a magyar rejtvényfejtõk
napja, annak emlékére, hogy
ezen a napon jelent meg 1957-
ben elõször a Füles magazin.

Találd ki, fejtsd meg!

A
nevelõtestülete

is elhatározta, hogy szervez
egy rejtvényfejtõs vetélkedõt.
Elõzetes feladatként 5 fõs

Türjei Szent László Ál-
talános Iskola

csapatokat kellett alakítaniuk a
gyerekeknek. Február 9-én dél-
után izgatottan gyülekeztek a
diákok. Az alsó és felsõ tago-
zatos tanulók különbözõ fel-
adatsorokat kaptak. A kicsik
rajzos képrejtvényeken, találós
kérdéseken törték fejüket, a
nagyobbak pedig furfangos és
gondolkodtató feladatokkal
mérhették össze tudásukat. A
felsõsök az iskolai könyv-
tárban gyûltek össze, felada-
tonként 6-8 percet kaptak a
csapatok, hogy a megoldást
leírják. A nagyobbaknak szánt
feladatok között szerepelt be-
tûháló, szótagcsere, betûcsere,
betûrejtvény, furfangos találós

kérdések. Az ilyen típusú fel-
adatok nem ismeretlenek a
tanulóink számára, hiszen a
tanórákon rendszeresen alkal-
mazunk játékos kooperatív
technikákat az oktatás során. A
kérdéseket úgy állítottuk össze,
hogy több tantárgyat is érint-
senek: így magyar nyelvtant,
irodalmat, történelmet, mate-
matikát, földrajzot.

A vetélkedõ mindkét tago-
zaton nagyon jó hangulatban
zajlott. A gyerekek jókat nevet-
ve, oldott légkörben töltötték
el az idõt. Közben játékos mó-
don nagyon sok új ismerettel
bõvült tudásuk.

Badics Margit

A diákok gondolkodtató feladatokkal mérhették össze tudá-
sukat.
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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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Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete a 2017. február 15-én
megtartott ülésén módosító
javaslat nélkül elfogadta a vá-
ros 2017. évi költségvetését.

A költségvetés fõbb számai:
2017. évi költségvetés fõ-

összege: 1.315.575.000 Ft
Költségvetési bevételek:
– Állami támogatás: legje-

lentõsebb tétel, 396.408 millió
forint, amelynél a 2016. évi
szinthez képest 2.375 milliós
emelkedés valósult meg.

– Az egyes jogcímeket vizs-
gálva megállapítható, hogy az
óvodai ellátás esetében 5.254
millió a csökkenés, amit a gyer-
meklétszám csökkenése okoz.
A szociális ellátásra 3.400 mil-
lióval, a közvilágításra közel
4.000 millióval kapott többet
az idén az önkormányzat, a
többi jogcím esetében nincse-
nek lényeges eltérések. Az el-
várt bevétel 43.694 millióról
45.277 millióra nõtt, ami to-
vábbra is csökkenti a megálla-
pított támogatási összegeket.
A feladatfinanszírozás rend-
szere alapvetõen nem változik,
folyamatosan finomodik, az
elszámoltatások rendszere szi-
gorodik.

– Saját bevételek: helyi
adók bevétele 289.035 millió
forintban kerültek betervezés-
re, 6.670 millió forinttal maga-
sabb összegben a tavalyi évhez
képest. Legjelentõsebb adó-
nem az iparûzési adó, amely
230.000 millióban kalkuláltak.
Ezen a téren növekedés volt
tapasztalható.

– Az egyéb saját bevételek
esetében a mûködési bevéte-
lek az elõzõ évihez hasonló
szinten kerültek betervezésre,
az év elejétõl nem változnak a
térítési díjak, általános emelés
a bérleti díjak esetében sem
történt.

– A bevételi oldal megha-
tározó eleme az elõzõ év-
rõl származó költségvetési ma-
radvány, amelynek összege
235.354 millió forint, amely
tartalmazza az intézményi ma-
radványokat is.

Költségvetési kiadások:
– Az önkormányzat kiadási

oldalán meghatározó tétel az
intézményfenntartás, amely:

Zalaszentgróti Gazdasági El-
látó Szervezet 101.032 millió Ft

Városi Önkormányzat Egész-
ségügyi Központja 138.824
millió Ft

Módosító javaslat nélkül elfogadták a költségvetést

Napköziotthonos Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsõde
127.283 millió Ft

Városi Könyvtár és Mûvelõ-
dési - Felnõttképzési Központ
42.627 millió Ft

Zalaszentgróti Közös Ön-
kormányzati Hivatal 165.508
millió Ft

Mindösszesen 575.274 mil-
lió Ft

– 2013 január 1-jétõl a kép-
viselõ-testület döntése alapján
az iskola mûködtetését az ön-
kormányzat vállalta, ezt a fel-
adatot 2017. január 1-jétõl az
állam látja el. Zalaszentgrót
számára ez a kiadások csök-
kentését jelenti, mivel az ön-
kormányzatnak a 23.077 Ft adó-
erõ-képessége miatt nem kell
ún. „szolidaritási adó”-t fizetni.

– A minimálbér 15%-os, il-
letve a garantált bérminimum
25 %-os emelkedése nagy ter-
het rótt az önkormányzatra,
mivel a közalkalmazottak és a
köztisztviselõk jelentõs részét
érintette, önkormányzati szin-
ten 21.149 millió Ft többlet-
kiadást jelent.

– 2017. január 1-jétõl emel-
kedtek a választott tisztség-
viselõk juttatásai, illetve képvi-
selõi, bizottsági tiszteletdíjak
is emelkedésre kerültek.

– A 2017-es költségvetés
tartalmazza már a kulturális
ágazatban dolgozók béreme-
lését, illetve a pedagógus szak-
képzettséggel, vagy szakképe-
sítéssel nem rendelkezõ neve-
lõ és oktató munkát végzõk
7%-os bérnövekedését, vala-
mint a köztisztviselõk eseté-
ben a 20%-os illetményki-
egészítést.

– Az intézményi köztiszt-
viselõk és közalkalmazottak ca-

feteria juttatásai a tavalyi szin-
ten került bevezetésre, azzal,
hogy a közalkalmazottak és az
1 évnél hosszabb ideig foglal-
koztatottak a béren kívüli jut-
tatásukat havi 8.000 Ft béren
kívüli készpénz kifizetésben
kapják, míg a köztisztviselõk
továbbra is a törvényben meg-
határozott 200 ezer Ft-os (amely
tartalmazza a munkáltatói
terheket is) cafeteria keretben
részesülnek.

– A részönkormányzatok
finanszírozása a tavalyi évhez
hasonlóan történik, mindösz-
szesen 18.646 millió Ft ösz-
szegben.

– Fontos újítása a költség-
vetésnek a hárompilléres kar-
bantartások megvalósításához
biztosított keretet, mely az idei
évben 5.000 millió Ft összeget
tartalmaz a mezõgazdasági
utak karbantartására. Ez a ke-
retösszeg megtöbbszörözhetõ,
amennyiben lakossági és rész-
önkormányzati forrással ki-
egészül.

– Az önkormányzat 100%-ban
tulajdonosa a Szentgróti Víz és
Fürdõ Kft.-nek, a gazdasági
társaság számára betervezett
támogatási összeg 15.418 mil-
lió Ft, amely fedezetet nyújt a

mûködésre, illetve az idei év-
ben lejáró, devizában felvett
hitel közel 7 millió forintos
törlesztésére is.

– A jelenlegi tervezetben a
civil szervezetek támogatása a
beadott beszámolók és kérel-
mek alapján került összeál-
lításra, a tavalyinál közel 2.000
millió forinttal magasabb ösz-
szegben 6,5 millió tervezett
összeggel.

– A jelenlegi költségvetés
nem tartalmaz mûködési hi-
telt, viszont tartalmaz egy
42.891 millió összegû felhal-
mozás jellegû, a VP-6-7.4.1-1-
16. kódszámú „településképet
meghatározó épületek külsõ
rekonstrukciója és energetikai
fejlesztése” címû pályázathoz
kapcsolódó, támogatást meg-
elõlegezõ hitelt. A hitel felvé-
tele a pályázat döntésétõl függ.

– A dologi kiadások terve-
zése a 2016. évi tény szintbõl
indult, de csökkentette az a
kiadás, amely az iskolamû-
ködtetéshez kapcsolódik és az
idei évben már nem az ön-
kormányzatnál jelentkezik.

– Az idei évben a karban-
tartások 33.800 millió Ft
összegben kerültek beterve-
zésre, ez az elõzõ évinél
12.573 millióval magasabb,
tehát még több feladat megol-
dását lehetõvé teszi.

– A 2017. évben beruházási
oldalon 141.130 millió Ft ke-
rült betervezésre, míg 172.308
millió összegen valósítanak
meg felújításokat. Ekörben je-
lentõs az adósságkonszolidá-
cióban nem részesült önkor-
mányzatok támogatása célra
kapott 181.000 millió összegû
támogatás. A támogatásból
megvalósuló fejlesztések ter-
mészetesen nem csak a köz-
ponti városrészeket érintik, ha-
nem a kettõ adósságkonszoli-
dációs pályázatból mindössze-
sen 109 millió forint került a
részönkormányzatokhoz.

Baracskai József polgármester sajtótájékoztató keretében adott
tájékoztatást az idei költségvetésrõl.
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Immár 5 éve tart zeneböl-
csis foglalkozásokat

A
kisgyermekek és szüleik min-
dig szép számmal jönnek a
vidám eseményre, ahol új
mondókákat, énekeket tanul-
hatnak tõle.

– Mindig ringatókkal, alta-
tókkal kezdünk, hiszen az elsõ
és legfontosabb mozgásforma
a gyermek életében a ringatás.
Ha a ringatózást még zenével
is kísérjük, az is egy pozitív
inger a gyermek idegrend-
szerének. Ezt követik az ölbeli
játékok, melyek „kétszemélye-
sek”, a felnõtt és a kisgyermek
bensõséges kapcsolatát tükrö-
zik, még a kisebb óvodások is
szívesen játsszák az ilyeneket.
Tanulunk olyan mondókákat,
dalokat, amelyek a minden-
napi élet tevékenységeihez
kapcsolódnak (pl.: hajmosás,
kézmosás, fogmosás, étkezés),
ezek megkönnyítik a gyerek
számára a nemszeretem dol-
gok elvégzését.

– A különbözõ mozgások
közül a mászásnak van kiemel-
kedõ szerepe, hiszen a váltott
kéz-láb mozgás hiányában za-
var jelentkezhet az agyféltekék
szinkronizációjában. Ennek kö-
vetkezménye lehet a késõbb
bekövetkezõ figyelemzavar,
vagy betûtévesztés. A mászás
fejlesztésére szolgáló eszköz a
mászó alagút: ebbe a moz-
gásfejlesztõ eszközbe a gyer-
mek egyedül, vagy társaival is
bemászhat. A másik fontos
mozgásfejlesztõ eszköz, ame-
lyik minden játszótéren meg-
található a hinta, amely a meg-
állás - újralendülés mozzanatát
kiválóan stimulálja. Ezt a moz-
gássort a hintán ülve megérzi
a gyermek. Mi a hintát plé-
dekkel helyettesítjük.

– Hároméves kor alatt
nincs direkt tanítás, ennek az
ideje még csak nem is az

Kehida-
kustányban Aszódi Andrea.

– Hogyan épül fel egy ilyen
foglalkozás?

– Hogyan történik a játé-
kos mozgásfejlesztés?

– Milyen korú gyermekek-
nek szól a foglalkozás?

Zenebölcsi nem csak gyerekeknek…
Beszélgetés Aszódi Andreával

óvodás, hanem a kisiskolás
kor. A foglalkozásokon csak
felkeltjük a gyerekek érdeklõ-
dését a zene iránt, ingerekkel
vesszük õket körül, a szülõk
pedig mintát kapnak az ott-
honi éneklés, játék lehetõsé-
geire. Hangsúlyozni szeretném,
hogy a tanítás nem a kicsi-
nyeknek szól, hanem a fel-
nõtteknek.

– Hagyjuk a gyermeket sza-
badon mozogni, engedjük,
hogy megismerje testének, ké-
pességeinek határát, lehetõsé-
geit. Teremtsük meg a felté-
teleket ahhoz, hogy különbözõ
mozgásformákkal ismerked-
hessen meg, hiszen így növel-
hetjük önbizalmát, mozgása
ügyesedni, koordinálódni fog.
Legyen sokat szabad levegõn,
fusson, másszon fára, labdáz-
zon, bicajozzon. Ha rossz az
idõ gyurmázzon, fessen, épít-
sen, játsszon. Ha pedig szülõ-
ként úgy érzik, hogy gyer-
mekük nem a legmegfelelõbb
módon fejlõdik, nem tudják
megfogalmazni, hogy mi a
gond, csak valami nem stim-
mel, kérjenek segítséget! Az
emberi agy csodálatos szerv.
Ha bármely területen gond
van, akkor egy másik területen
sokszorosan kompenzál, így el

– Milyen tanácsot adnál a
szülõknek?

is fedheti a tüneteket, vagy
nem tûnnek olyan kirívó-
nak. Például egy motorikusan
fejletlen gyermek beszédké-
pessége kiváló. Attól még a
probléma megvan, de lehet,
hogy iskolakezdésig nem de-
rül ki, ha szakember nem
vizsgálja meg. Mindig azt mon-

dom, hogy sosem késõ fej-
leszteni, csak az eltelt idõ
sokat számít, fõként a gye-
reknek, akit a sorozatos ku-
darcok letörnek. Ezért nem
választható szét a mozgásfej-
lõdés a személyiség fejlõdé-
sétõl.

S.K.N.

Öt éve tart foglalkozásokat…

Lázas készülõdéssel telt a
gyerekek szabadideje intézmé-
nyünkben. Készültek a far-
sangra. Az iskolai év egyik leg-
kedveltebb idõszaka ez. Amel-
lett, hogy jó szórakozási lehe-
tõség, jelentõs közösségková-
csoló erõvel is bír. A gyerekek
ugyanis osztályonként vagy ki-
sebb csoportokban kis pro-
dukciókat is összeállítottak a
felvonulásra. Tanáraik, szüleik
segítségével táncot koreogra-
fáltak, próbáltak, készítették a
jelmezeiket. Már a felkészülés
is élmény volt számukra.

A szülõkkel, rokonokkal
zsúfolásig megtelt faluházban
színes szórakoztató mûsorrá
állt össze a nyolc osztály pro-
dukciója. Láthattunk mesehõ-

Farsang az iskolában
söktõl kezdve, katonákat, focis-
tákat, táncosokat, zenészeket,
állatfigurákat, ûrlényeket, de
még baktériumokat is játszani
és táncolni a színpadon. Volt,
aki felszabadultan, volt, aki
kicsit izgulva, de minden is-
kolás részt vett az elõadásban.

Ezzel nem ért véget a far-
sangi program. A szülõi közös-
ség szervezésében az esti órá-
kig folytatódott tánccal, tom-
bolasorsolással, a gyerekek meg-
vendégelésével. Nem maradha-
tott el a pedagógusok jelmezes
felvonulása sem, ami az idei
évben „katonás” rendben tör-
tént. A gyerekek és felnõttek
együtt szórakozva búcsúztatták
a telet a sümegcsehi iskolában.

(sz)

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!
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Február 17-én, pénteken tar-
totta a

és a

szokásos télbúcsúztatóját, a far-
sangot, valamint a hagyomány-
nyá vált kiszebáb égetést.

Délelõtt az óvodások öltöz-
tek be jelmezbe, délután pedig
az iskolások tartották a vidám
maskarás felvonulásukat. A kü-
lönbözõ korú gyermekek kí-
váncsian csodálták meg egy-
más jelmezét, találgatták, vajon
ki lehet az álarc mögött. A nap
végén a gyermekek elégették a
kiszebábot, ezzel jelezve a ter-
mészetnek, hogy mindenkinek

Türjei Szent László
Óvoda Egységes Óvoda-Böl-
csõde Batyki Tagintézménye

Türjei Szent László Általá-
nos Iskola Batyki Tagiskolája

Farsang Batykon

elege lett már a hosszú télbõl,
jöhet a tavasz. A közös rendez-
vények jó hangulatának titka,
hogy a két tagintézmény szo-
ros együttmûködésével min-
den ünnepet közösen élnek
meg, családias hangulatban.
Sokat jelent a batyki oviba és
iskolába járó gyermekeknek,
hogy nincs „élesváltás” az
óvodából való kikerülés után,
bármikor visszamehetnek cso-
portjukba, s az ovis gyerme-
keknek sem idegen az isko-
lai közeg, hiszen sokszor men-
nek az iskolába kézmûves
délutánra, közös ünnepség-
re, és a tanító nénik is min-
dennapos vendégek az óvo-
dában.

Az óvodások és az iskolások is tartottak maskarás felvonulást.

A kulturális élet elõmozdí-
tása érdekében 2014-ben

község önkormányzata
partnerként bekapcsolódott a

munkájába. A „Kulturális Köz-
foglalkoztatási Program” kere-
tében lehetõség nyílt helyi fi-
atalokat foglalkoztatni a tele-
pülés Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terében. A kultu-
rális közfoglalkoztatottak a Nem-
zeti Mûvelõdési Intézettel és a
partnerszervezettel együttmû-
ködve végzik kulturális-közös-
ségi feladataikat. Bekapcsolód-
nak a térségi és helyi civil szer-
vezetek, egyesületek, iskolák,
óvodák, könyvtárak munkájá-
ba, rendezvényeik szervezésé-
be és sikeres lebonyolításába.
Feladataik közé tartoznak a
nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó feladatok, helyi hí-
rek és információk gyûjtése,

Pa-
kod

Nemzeti Mûvelõdési Intézet

A kulturális közfoglalkoztatás sikeressége vidéken
valamint ezek közzétételében
való közremûködés.

A helyi társadalomfejlesztõ,
helyzetfeltáró munka során el-
készített lakossági kérdõív
eredményeként megalakult a

2015 januárjában. A helyi ér-
téktár létrehozásának célja a
térség természeti környezeté-
nek, szellemi, anyagi, mûvésze-
ti alkotásainak, hagyományai-
nak, összegyûjtése, bemutatá-
sa, ezen keresztül az összetar-
tozás erõsítése. A bizottság
munkája nyilvános, bárki javas-
lattal élhet, hogy egy érték az
értéktárba kerülhessen, ezzel
sikerül megláttatni egy-egy he-
lyi közösség speciális értékeit.
Az értékek rendszerezéséhez
kapcsolódó dokumentációkat
a bizottság a kulturális köz-
foglalkoztatottakkal közösen
végzi.

Pakodi Értéktár Bizottság

Az általános iskolában ta-
lálható Integrált Közösségi és
Szolgáltató Térben a kulturális
közfoglalkoztatottak biztosít-
ják az internet hozzáférést a
lakosok részére, valamint se-
gítséget nyújtanak információ-
keresésben, önéletrajzírásban,
álláskeresésben és különbözõ
dokumentációk elkészítésé-
ben. A

a nyári
szünidõ alatt „Szünidei szerda”
néven egész délelõttös gyer-
mekprogrammal várták a gye-
rekeket. Az IKSZT egész éven
át felnõtteknek és gyermekek-
nek egyaránt hasznos közös-
ségi színtér, ahol kulturált kör-
nyezetben a szabadidõ hasz-
nos eltöltésére van lehetõség.

A pakodi
, helyi önkor-

mányzat,

és a
, a

és a
által szervezett ren-

dezvényeken aktívan részt
vesznek a kulturális közfoglal-
koztatottak, szóróanyagok ké-
szítésével, fényképezéssel, te-
remrendezéssel, dekoráció ké-

Zalaszentgróti Szociá-
lis és Gyermekjóléti Alapszol-
gáltatási Központtal

Margaréta Kultu-
rális Egyesület

Bugyborék Vízitúra
és Szabadidõsport Egyesület

Pakodi Közmûvelõdési és
Sport Egyesület dötki önkor-
mányzat Zalai Borút
Egyesület

szítésével, valamint a progra-
mok zavartalan lebonyolításá-
ban is jelentõs szerepük van. A
pedagógusokkal és a védõnõ-
vel együttmûködve ünnepváró
kézmûves foglalkozásokat tar-
tanak, húsvétkor, halloween-
kor és karácsonykor.

A kulturális közfoglalkozta-
tottak aktív részeseivé váltak a
falu életének, szerves részét
képezik a rendezvényeknek,
rendelkeznek megfelelõ hely-
ismerettel és kapcsolatrend-
szerrel, hogy ezeket a feladato-
kat ellássák. A településen élõk
korosztálytól függetlenül biza-
lommal fordulnak hozzájuk,
ha segítségre van szükségük.
Az önkormányzat és a civil
szervezetek részérõl továbbra
is fenn áll az igény a helyi fi-
atalok foglalkoztatására és min-
den segítséget igyekeznek meg-
adni a programban résztve-
võknek.

A II., III. és IV. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program-
ban sikeres volt az együttmû-
ködés a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet és a partnerszervezet
között, remélhetõleg a jövõ-
ben is folytatódik a közös
munka.

Ács Anna

Február 17-én iskolai farsangot rendeztek Pakodon.
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A lengyelországi
tartotta soros ülését a

napokban a Baltikumot és az
Adriai-tengert összekötõ euró-
pai tranzitút fejlesztése érde-
kében alakult

közgyû-
lése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kez-
deményezésre alakult szerve-
zetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.

A
képviseletében

alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. El-
mondta, hogy a megbeszé-
lések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek ered-
ményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében ki-
emelten fontos a Társulás által

Wroclaw-
ban

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás (KEKF ETT)

Zala Megyei Önkor-
mányzat Pá-
csonyi Imre

kifejtett lobbi tevékenység az
európai intézmények és kor-
mányzati, illetve regionális
döntéshozók irányába, melyet
a mûködõ

által kidol-
gozott tanulmányok, SWOT
elemzések támasztanak alá.

Zalaegerszegen
Stratégiai Központ

A 2016 májusában meg-
nyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályá-
zat is az

keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyké-
pesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A pro-
jekt megvalósulásával hozzájá-
rulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságo-
sabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megol-
dások révén. A 2017 szeptem-
ber és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevé-
kenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.

A jövõbeli terveket ille-
tõen korábban is megfogalma-
zódott, hogy a Társulás célki-
tûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforga-
lom megfelelõ infrastruktúrá-
val való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohézió-
jának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kap-
csolatok elõmozdítása is sze-
repeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyoz-
ták, hogy a közlekedési prio-
ritások mellett az együttmû-
ködés teret adhat egyéb terü-
leteknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt je-
lentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi terüle-
teinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

Interreg Central
Europe Program

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munká-
jában eddig megfigyelõként
résztvevõ

csatlakozási szerzõdésé-
nek aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési fo-
lyosó Lengyelországon áthala-
dó szakasza mentén elhelyez-
kedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjá-
ból is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazda-
sági kapcsolatai révén lehetõ-
ség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácso-
nyi Imre.

A Társulás további tevé-
kenységét megalapozó háttér-
anyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fej-
lõdésének elõmozdítását cél-
zó fejlesztéseket szolgáló to-
vábbi projektek kidolgozásá-
ban nagy szerep hárul a Zalá-
ban mûködõ Stratégiai Köz-
pontra. A szervezeti egység
fenntartásához a

(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mû-
ködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft össze-
gû vissza nem térítendõ tá-
mogatásban részesült.

Alsó-Szilézia Vajda-
ság

Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.

Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

Szentgrót és Vidéke
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A
vendége volt
gyerekíró. Az

intézmény vezetése és tantes-
tülete sok egyéb mellett fontos
feladatának tartja, hogy a ta-
nulók tanórán kívül is egyre
több érdekes és hasznos is-
merethez jussanak. Ezért is
szerettek volna találkozni Nyu-
lász Péter gyerekíróval, aki ma-
gával ragadó történeteivel úgy
szórakoztatja az olvasót, hogy
észrevétlenül is beléjük ivódik
az olvasni akarás és észrevét-
lenül felszívódik a rengeteg új
ismeret.

Az iskola könyvtára zsúfolá-
sig megtelt, a barátságos han-
gulatú találkozón az író látvá-
nyos képeket vetített Ciprián -
a Balaton hercege címû köny-
vébõl és kalandos történeteket

Türjei Szent László Álta-
lános Iskola
Nyulász Péter

Író-olvasó találkozó Türjén

olvasott fel több mûvébõl is.
Rögtönzött szereposztással sor
került egy kis drámajátékra is.
A tanulók a sodró lendületû
eseményeket és természetesen
az író sokszínû megnyilvánu-
lásait a különbözõ karakterek-
ben rengeteg nevetéssel és
sokszor meglepõ vélemények-
kel kísérték. A találkozó végén
az író válaszolt a szûnni nem
akaró kérdésekre és az éppen
kéznél lévõ könyvekbe is írt
néhány kedves szót. Bizton
állíthatjuk, hogy a gyerekek –
túl az élményen – számtalan
tudásmorzsával gazdagodtak
ezen a délutánon. A rendez-
vény a tá-
mogatásával, a

szer-
vezésében valósult meg.

Zala Megyei KSZR
keszthelyi Fejér

György Városi Könyvtár

Czimbalek Tiborné

A gyerekek az élményen túl számtalan tudásmorzsával gazda-
godtak.

„A folyó és a szikla össze-
csapásából mindig a folyó ke-
rül ki gyõztesen – de nem az
erejének, hanem a kitartásá-
nak köszönhetõen!”

mondata fontos
intelme lehetne mindennapi
életünknek, mivel többször is
érezzük, hogy a kitartásunk
végén járunk. Erre cáfolt rá az
iskolánkba látogató egykori
hadifogoly, volt türjei lakos, a
93 éves , aki
örömmel fogadta az iskola, a
községi könyvtár és a Helyi
Értéktár Bizottság felkérését,
hogy meséljen a háborús évek-
rõl, illetve a háború befejez-
tével kezdõdõ hadifogsága
szörnyûségeirõl. Laci bácsi
nagy megilletõdéssel lépett be
egykori iskolájába, ami az el-
múlt sok-sok évtized alatt tel-
jesen új arcot öltött. A vissza-
emlékezést, a nehézségekkel
és megaláztatásokkal teli napo-
kat úgy hallhattuk, hogy szinte
átéltük az eseményeket, bár
nem volt benne bosszú vagy

H. Jack-
son Brown

Hájas Laci bácsi

Rendhagyó történelemóra a türjei iskolában
elkeseredés, a gyerekek nyel-
vén szólt.

Laci bácsi 1945. február 22-
én kapta meg a SAS behívót. A
háború befejezõdése után, tel-
jesen jogtalanul lett hadifogoly
és vitték a Szovjetunióba, ahol
hat hosszú éven át robotolt. Az
egyik támaszpontról a másikra
vitték úgy, hogy közben több
társa hazakerült, de számára a
menekülés órája csak-csak nem
közeledett. Az egyre reményte-
lenebb helyzetet fokozta a
honvágy, a család hiánya, hi-
szen sokáig nem kapott hírt az
itthoniakról. A németek vissza-
vonulásáról így emlékezik:

„Rettenetes éjszaka volt!
Éjfél körül elkezdõdött egy fé-
lelmetes tûzijáték. A vissza-
vonuló németek minden olyan
hadfelszerelést, hadianyagot,
amit nem tudtak magukkal
vinni, felrobbantottak. Hol itt,
hol ott lövellt az égre hangos
durranással egy hatalmas fák-
lya. Teherautó, páncélkocsi,
hadianyag-raktár semmisült

meg az õrült tûzijátékban. A
raktárak tûzében még órákig
robbantak a különféle lõsze-
rek, gránátok, tüzet szórva
szerte-széjjel.”

Elszállították Znaim városá-
ba, majd Bécsbe, ezután Po-
zsony következett, aztán a ro-
mániai Focsani, utána a tulai
szénmedence, Bigicsevo, majd
Moszkvától délre Kasira, ké-
sõbb Scsokino, aztán Voro-
nyezs, végül Kijev. Laci bácsi
1951. február 17-én került ha-
za. Hat hosszú év címmel írta
meg hadifogsága történetét,

amely kiadványból jó szívvel és
kedves ajánlással az iskolai
könyvtárnak is ajándékozott.

Laci bácsit végzettségébõl
adódóan érdekli a digitális
technika, ízelítõnek nekünk is
hozott egy nagyon látványos és
részletes, saját készítésû be-
mutatót az Országházról. Mi-
után tanulóinkat érdeklik az
ilyen jellegû rendezvények, –
hiszen ezt viselkedésükkel iga-
zolták – a továbbiakban is sze-
retnénk tudásukat az eddi-
giekhez hasonlóan gyarapítani.

Czimbalek Tiborné

A hallgatóság érdeklõdéssel hallgatta a történéseket.

A
február 11-én elsõ alkalommal
rendezte meg a
környék labdarúgóinak szerve-
zett , mellyel
elsõdlegesen az

isko-
lai alapítványt kívánták támo-
gatni.

A tornára a csípõs idõjárás
miatt hat csapat nevezett, a
mérkõzéseknek az iskola mel-
letti mûfüves pálya adott he-

Batthyány Kastélyszálló

Zalacsányban

Kastély Kupát
„Esélyt Zala-

csányi Gyermekeinknek”

I. Kastély Kupa Zalacsányban
lyet. A több órás küzdelemben
végül a

, az
nyerte meg a vándorserleget.
Második helyen a

együttese végzett a har-
madik elõtt.

A torna a szálló megisme-
résére is alkalmat adott, az
izgalmas mérkõzéseket köve-
tõen a kastélyban este vacso-
rával és sportbállal zárult nap.

Zalaszentgróti Járási
Hivatal csapata OFFICE

Vadászcsár-
da

Zalacsány SE

-pb-

Az OFFICE nyerte meg az I. Kastély Kupát.
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Dötk

Deák Ferenc

Megyei Könyvtárral

Kalmus Felicián

község önkormányza-
ta a 2017-es évben is elkötele-
zi magát a hagyományõrzés,
gasztronómia és a kultúra
iránti tisztelet mellett, ehhez
nyújt segítséget a

és a helyi
érdekeltségû civil szervezetek-
kel való együttmûködés. Az
idei évben is több programot
más önkormányzatokkal közö-
sen valósítunk meg. Az elsõ,
immár hagyományosnak mond-
ható program az oltónap, ami
március 11-én délután lesz,
faültetéssel egybekötve. Min-
den dötki gyermek kap egy
õshonos, Dötkön oltott gyü-
mölcsfát, a Tündérkert moz-
galom mintájára.

Húsvét elõtt a megyei
könyvtár szervezésében játszó-
házat szervezünk, tavaszi deko-
rációt, hímestojásokat készít-
hetnek az érdeklõdõk. Az idei
év kiemelt kulturális program-
ja csellómû-
vész koncertje május 27-én, a
Noé Borháznál. Egy forma-
bontó koncert szervezése zaj-
lik, hiszen közismert komoly-
zenei darabok mellett könnyû-

Dötki programajánló

zenei és népzenei betétek szí-
nes kavalkádja, gasztronómiai
élmény és
fotókiállítása is színesíti az
élményt.

A Zalai Borút Egyesülettel
közös szervezésben idén is
lesz Évadnyitó Vigasság. Június
25-én, vasárnap ismét meg-
szervezzük a Helyi Értéktár-
bizottság közremûködésével a
Dötki Búcsú és Elszármazot-
tak Találkozóját. A

t az idei évben is
rendszeresen szervez túrá-
kat, az idõpontokról és az
eseményekrõl honlapjukon
bõvebben informálódhatnak
az aktív kikapcsolódásra vá-
gyók.

Az õszi-téli programok
még szervezés alatt állnak, de
biztosan lesz Noé nap õsszel,
Mikulás-váró ünnepség gyer-
mekkoncerttel, adventi kéz-
mûves délután. Szívesen látjuk
az érdeklõdõket programjain-
kon, és Facebook oldalunkon
várjuk javaslataikat, további
programötleteiket.

Kis-Somogyi Judit

Bugyborék

Vízitúra és Szabadidõsport

Egyesüle

T.M.V.

Kalmus Felicián fellépése kiemelkedõ esemény lesz.

Az
2017. február 11-én

immáron 12. alkalommal ren-
dezte meg jótékonysági bálját.
A résztvevõk (100 fõ) számát –
a korábbi évek tapasztalatai
alapján, helyhiány miatt – idén
is korlátozni kellett, annak
érdekében, hogy a bálozók
számára megfelelõ körülmé-
nyek álljanak rendelkezésre a
szórakozáshoz.

A szervezésbõl nagyon so-
kan kivették a részüket, akik
szabadidejüket nem sajnálva
dolgoztak a bál sikeres meg-
rendezéséért. Ezt a munkát,
valamint a felajánlásokat ez-
úton is köszönjük. Az alapít-
ványi bált a kuratórium elnö-
ke, nyi-
totta meg. Beszédében el-
mondta, hogy a bál bevételét a
tekenyei önkormányzat által
benyújtott mezõgazdasági út-

Összefogás Tekenye Ala-

pítvány

dr. Dézsenyi Veronika

Alapítványi bálon jótékonykodtak
Kiadványban mutatják be Tekenye történetét

felújítási pályázat önerejének
biztosítására fogják fordítani.
A fejlesztést így a pályázat
eredményessége esetén az ala-
pítvány 500.000 forinttal fogja
támogatni. Elhangzott, hogy az
alapítvány – az elõzõ évekhez
hasonlóan – az alapítói célok
szellemében 2016-ban is támo-
gatta több helyi rendezvény
(pogácsafesztivál, életmódtá-
bor, szüreti fesztivál-és futóver-
seny, idõsek napja, mikulás ün-
nepség) megvalósulását, azok-
hoz anyagi támogatást nyújtott
közel 1 millió Ft összegben.
2017-ben az alapítvány finan-
szírozásában megjelenésre ke-
rül egy könyv, amely Teke-
nye történetét, életét mutatja
be az 1950-60-as években. A
könyv kapcsán a munka dan-
dárját végzi.
Az elnöki köszöntõt a helyi
gyermekek által prezentált

Györkös Dezsõ

jelenet követte, a fiatalokat
tanítot-

ta be.
A kiadós vacsorát jó han-

gulatú bál, majd a tombolasor-
solás követte. A talpalávalót

biztosította. A
szórakozni vágyók hajnali fél 4

Hidegné, Ilike néni

Farkas Zoltán

A gyermekek mûsorral készültek a bálra.

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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

óráig rophatták a táncot. Kér-
jük önöket, hogy amennyi-
ben egyetértenek céljainkkal,
adójuk 1%-val támogassák
alapítványunkat. Adószámunk:
18967755-1-20. Köszönjük a
támogatást!

Dézsenyi Veronika
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák ál-
maik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeret-
nék. Azonban a megvalósí-
tás módjában már nem ér-
tenek egyet.

Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasz-
talatai vannak. Eddig, ha meg-
bízott egy szakembert, utó-
lag mindig kiderült, mit kel-
lett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett el-
rontva. A szakember a mun-
ka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és et-
tõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:

– Csak én tudom a legjob-
ban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy mi-
lyen anyagból, milyen megol-
dásokkal, milyen méretek-
kel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.

Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megol-
dani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megol-
dást, az ötletet és a kreati-
vitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:

– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Éva titka…

Az akció a megjelenéstõl március 20-ig érvényes!

Február 25-én
családi teadélutánra
várták a óvo-
dások szüleit, nagy-
szüleit, hozzátarto-
zóit. Az eseményt
rendhagyó módon a
mûvelõdési házban
rendezték, ahová a
falubeliek, ismerõ-
sök is eljöttek, hogy
megnézzék az óvo-
dások produkcióit.

– Ez az alkalom
kiváló arra, hogy a

türjei

Jótékonysági teadélután

szülõk büszkék legyenek gye-
rekeikre, az óvónõk megcsil-
logtassák szakmai tudásukat,
ezek alapján a fenntartó pedig
lássa, hogy érdemes ezt az
óvodát mûködtetni. Az óvoda
a szülõi munkaközösséggel
együtt szervezte a programot,

mely minden évben olyan si-
keres, hogy a szülõk igénylik a
megtartását. Idén már negye-
dik alkalommal léptünk fel
teltház elõtt a kultúrházban, a
szülõk lelkes hozzáállása arra
biztat bennünket, hogy a jövõ-
ben is megrendezzük a tea-

délutánt – összegezte
óvodavezetõ.

A családok tea, kávé és
sütemény mellett beszélget-
tek, melyekhez a három cso-
port kedves mûsorral készült.
A Mini manók hawaii tánco-
soknak, a Pillangó csoport
apróságai rókakölyköknek öl-
töztek, a Sünik lufis táncot ad-
tak elõ, és a tagintéz-
mény pingvinjei is megérkez-
tek. Az iskolával való jó kap-
csolatot mutatja, hogy idén
négy mûsorszámmal kedves-
kedtek az óvodások rendezvé-
nyén. A programot tombolasor-
solással zárták, a nyeremények
szülõi felajánlásokból kerültek
ki, a befolyt összegbõl gyer-
meknapi programokat, kirándu-
lást, egészséghetet szerveznek.

Illés Ká-
rolyné

batyki

Pataki Balázs

Színpadon a „nagyok”, vagyis a Süni
csoport.

Fotó: Tóth KrisztiánFotó: Tóth Krisztián

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Igen nehéz ma versenyez-
nie az olvasásnak, vagy bár-
milyen más kikapcsolódási le-
hetõségnek a televízió és a
számítógép ellen.

A legtöbb gyerek, akárcsak
egy-egy dolgozó felnõtt, felkel
reggel, késõ délutánig az isko-
lában van, hazaérve házi fel-
adatot készít, majd – pihenés
gyanánt – fáradtan letelepszik
a tévé elé. Eszébe sem jut, s
talán gyakran erre bíztatást
sem kap, hogy inkább sétáljon
egyet, társasjátékozzon a test-
vérrel, vagy csupán beszélges-
sen a szülõkkel, nagyszülõkkel.
Pedig a gyereknek erre volna
szüksége, s igénye is van rá, ezt
a könyvtárban szerzett tapasz-
talatok is világosan mutatják.

Egy könyvtár nem csak ar-
ra ad lehetõséget, hogy onnan

Formálódó közösség a Sümegcsehi Könyvtárban

könyveket, illetve egyéb doku-
mentumokat kölcsönözzön a
beiratkozott olvasó. Minden
könyvtár is,
ahol társasjátékozni, beszélget-
ni, kézmûveskedni, együtt len-
ni lehet. Hogy ez mennyire
fontos a gyerekeknek, mi sem
mutatja jobban, mint a

olvasóinak
növekvõ száma. Az iskolában
eltöltött idõ után sok gyerek
felkeresi a könyvtárat mielõtt
haza menne, akkor is, ha nincs
épp valamilyen foglalkozás
vagy program. Leülnek az asz-
talokhoz, társasjátékoznak,
rejtvényt fejtenek, színeznek,
beszélgetnek egymással, elme-
sélik aznapi sikereiket, gyak-
ran megnyílnak egymás elõtt, s
elmondják problémáikat, bá-
natukat.

közösségi hely

Sümeg-
csehi Könyvtár

Könyvtárosként óriási öröm
azt látni, hogy formálódik egy
olyan közösség, amelyikben a
tagok segítik egymást, számít-
hatnak egymásra, legyen szó csu-
pán a házi feladat megoldá-
sáról, de akár egy otthoni vagy
iskolai konfliktus kezelésérõl.

A gyerekek valóban saját-
juknak érzik a könyvtárat, ott-
honosan mozognak benne,
megmondják, mely témáról
szeretnének hallani a követ-
kezõ foglalkozáson, lelkesen és
magabiztosan olvasnak mesét
a többieknek, fel merik tenni
kérdéseiket, elmondják élmé-

nyeiket, tapasztalataikat, leg-
utóbb pedig egyikük, egy alsó
tagozatos kisdiák –

– arra is vállalkozott,
hogy õ maga tartson foglalko-
zást társainak.

A könyvtár tehát sokkal
több, mint kölcsönözhetõ do-
kumentumok tárháza vagy in-
formációt szolgáltató intéz-
mény. Nem csupán az a fel-
adata, hogy még több isme-
rettel akarja felruházni az oda
látogatót, hanem az, hogy tá-
mogassa és segítse a formá-
lódó közösséget, összehozza az
embereket.

Juhász
Norbert

A könyvtár több, mint kölcsönözhetõ dokumentumok tárháza…

A
szociális rendelete tartalmaz
egy olyan támogatási formát,
ami a lakosság tanulását segíti
elõ, azonban az utóbbi évek-
ben ezt még senki nem hasz-
nálta ki. A középiskolások
igénybe vehetik az Arany Já-
nos ösztöndíjat, a felsõoktatás-
ban tanulók pedig a Bursa
Hungarica pályázattal kaphat-
nak támogatást. Az önkor-
mányzat minden korosztályt
segíteni szeretne, így új ifjúsá-
gi támogatást dolgoztak ki.

– Az önkormányzatnál úgy
látjuk, hogy a tanulás legfonto-
sabb. Az új támogatási rend-
szerünkkel a fiatalabb gene-
ráció tanulását is támogatni
tudjuk. Segítjük például a mû-
vészeti táborokba való eljutást,
versenyekre történõ felkészü-
lést. Ehhez kapcsolódóan lesz
egy formanyomtatvány, melyet
a támogatást igénylõ gyermek-
nek kell egy rövid pályázat-
ként benyújtani. A nagyobbak-
nál azt látni, hogy a nyelvis-
meret az egyik legfontosabb,
de az iskolák nem tudják kö-

zalabéri önkormányzat

Támogatják a tanulást Zalabérben

zépfokú nyelvvizsgára felké-
szíteni a diákokat. 2020-tól
már felvételi alapkövetelmény
lesz a nyelvvizsga megléte, ami
a családokra nagy anyagi ter-
heket ró. Terveink szerint egy-
egy nyelvvizsgára készülõ 12-
24 éves korú fiatalt két rész-
letben, 150 ezer forint támo-
gatással tudnánk segíteni. Az
1-2 éves ciklus elsõ részét a
felkészítésre, különórákra, a
második felét a vizsgákra biz-
tosítjuk – fejtette ki

polgármester, aki hozzá-
tette, hogy évente átlag 2-3 fia-
tal jelentkezik nyelvvizsgára.

A kisgyermekes szülõk vé-
leményét a közeljövõben kiké-
rik azzal kapcsolatban, hogy
gyermeküket újszülöttként ba-
bakötvénnyel, vagy felnõttként
egyszeri támogatással segítse a
település.

Zalabér idén ünnepli fenn-
állásának 770. évét, melyhez
kapcsolódóan külön kiadványt
adnak ki és szeptemberben
nagyobb rendezvényen tartják
meg a jubileumot.

Zsuppán
József

Pataki Balázs

Az iskolai alkotói nap elõadói is igénybe vehetik majd a támo-
gatást.

Fotó: Zalabér DÖKFotó: Zalabér DÖK

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ebben az évben is hagyo-
mányainknak megfelelõen meg-
szerveztük a farsangi mulatságot

.
Az egész hetünk a farsang

jegyében telt. Farsangi, verse-
ket, dalokat tanultunk, ame-
lyekre sokat táncoltunk. Far-
sangi maszkokat készítettünk,
melyben vidáman játszottak a
gyermekek. Tehetséggondozás
keretében farsangi mesés drá-
majátékot játszottunk a gyer-
mekekkel, amely nagyon tet-
szett nekik. Pénteken farsangi
vetélkedõt szerveztünk, mely
során ügyességi feladatok tel-
jesítésével szórakoztattuk a
gyermekeket.

2017. február 11-én, szom-
baton tartottuk a jelmezes fel-

sümegcsehi Lurkó Óvodában

Farsang az óvodában

vonulást az iskola zsibongójá-
ban, amelyen a szülõk és ro-
konok is részt vehettek. A
termet farsangi dekorációval
díszítettük, ezzel is emelve a
rendezvény hangulatát. A gyer-
mekek nagyon büszkén vo-
nultak fel ötletes jelmezeik-
ben. A felvonulást közös tánc
követte, majd megvendégeltük
a gyermekeket. A rendezvény
során a szülõk, gyermekek, pe-
dagógusok közösen táncoltak,
mindenki jól érezte magát. Az
év során több olyan népha-
gyományõrzõ programot szer-
vezünk, melyet a szülõk rész-
vételével valósítunk meg, hi-
szen fontosnak tartjuk a közös
együttmûködést.

(sz)

Farsangi forgatag…

A
2009

õszén indult gó-szakkör. A já-
ték örömén túl nagy motiváló
erõt jelentett az is, hogy a gó-
szakkör tagjai az évek során
több versenyre is elutazhattak,
új ismeretségeket köthettek, és
megmérethették magukat.

Az iskola célja:
• Pedagógiai Programunk-

ban megfogalmazott nevelõ-
oktató munkánk pedagógiai
alapelveit, céljait, feladatait,
eszközeit, eljárásait tovább erõ-
sítsük a táblajátékok beveze-
tésével

• továbbra is olyan gyer-
mekközpontú iskola megvaló-
sításán fáradozzunk, ahol gyer-
mekléptékû a tananyag; van
idõ a gyakorlásra; serkentõ erõ
a sikerélmény és nem az elvá-
rások; ahol a gyerekek szívesen
tanulnak és tevékenykednek

• a táblajátékok elterjeszté-
sével olyan tanulók hagyják el
iskolánkat, akik gyermekko-
rukban magas szintû képzést
kapnak, ezért egész életükre
hatékonnyá válnak

• eddigi innovációs tevé-
kenységünket tovább folytas-
suk, s ezzel újabb hatékony
eszközzel járuljunk hozzá a
diákok gondolkodásának fejlõ-
déséhez, a tehetségek felisme-
réséhez, a gyermekekben rejlõ
tehetség kibontakoztatásához,
a szabadidõ hasznos eltöl-
téséhez és a gyermekek társas
viselkedésének fejlesztéséhez

• a táblajátékok az oktatás-
nevelés középpontjába állításá-
val elérjük a gyermekek sokol-

Sümegcsehi Fazekas Jó-
zsef Általános Iskolában

Táblajáték a sümegcsehi iskolában (2.)
dalú, differenciált személyiség-
fejlesztésének megvalósítását

• a családok bevonásával
tovább erõsítsük az iskola és a
szülõk amúgy is sokrétû kap-
csolatát gyermekeink fejlõdése
érdekében

• megteremtsük a nevelõ-
testület szakmai fejlõdéséhez
szükséges pedagógiai munka
feltételeit, ezzel hozzájárul-
junk a pedagógusok szakmai,
hivatásbeli továbbfejlõdéséhez,
az oktató-nevelõ munka ered-
ményességének növeléséhez.

A fejlesztés elindítása:
Az innováció a már ismert

és alkalmazott táblajátékok
felelevenítésétõl kezdve, újabb
játékok megismerésén át, a
versenyeztetésen keresztül, a
környezõ iskolák táblajátékok-
kal való megismertetéséig, be-
vonásáig ível. A fokozatosság
elvének betartásával olyan te-
vékenységek sorát építettük
fel, amely reálisan megvaló-
sítható. Bízunk abban, hogy e
program által felkínált tevé-
kenységek mind a pedagógu-
sok, mind a szülõk, mind pe-
dig a diákok körében kedvezõ
fogadtatásra találnak, s egy
sokkal hosszabb távú eredmé-
nyes alkotó tevékenységet fog-
nak az iskola életében el-
indítani.

Az innováció várható ered-
ményei:

A táblajátékok útján törté-
nõ tanulással a gyermekek
logikai, matematikai, problé-
mamegoldó képességének, fi-
gyelmének, kreativitásának, tér-
látásának, memóriájának, önfe-
gyelmének, önbizalmának, he-
lyes önértékelésének fejleszté-
sével a diákok további fej-
lõdését segítjük elõ.

A logikai- és táblajáték-fog-
lalkozások fõ célkitûzései kö-
zött szerepel továbbá a gyer-
mekek értelmi képességének
fejlesztése mellett a tehetség-
gondozás, a szabadidõ igényes,
tartalmas eltöltése, a társas
élet erõsítése, a versenyzés és
a hagyományápolás.

A programomat széles kö-
rû összefogás, sokrétû közös
munka által tartjuk megva-
lósíthatónak, fenntarthatónak.
A végrehajtás szempontjából
kiemelkedõ jelentõségû a szo-
ros kapcsolattartás és együtt-
mûködés az érintett szerep-
lõkkel.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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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Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a

Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lubics Szilvia

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,

mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a TDM
amatõr csocsó és asztalitenisz
gála a

a
szervezésében

és a Malomkõ Vendéglõ támo-
gatásával. Nem csak a tele-
pülésrõl és a környezõ falvak-
ból, hanem még a megye-
székhelyrõl is érkeztek neve-
zések a gálára. Az asztalite-
niszre 25 fõ nevezett, a csocsó-
ban 20 csapat versenyzett. Az
idei évben elõször nyílt lehe-

Deák Ferenc Kulturális-
Rendezvény és Közösségi Ház-
ban Kehidakustányi Turisz-
tikai Egyesület

III. TDM amatõr csocsó és asztalitenisz gála

tõsége a versenyzõknek darts-
ban is megmérettetni magu-
kat, amiben 10 fõ indult. A já-
tékvezetõ , a Szent-
gróti Baráti Kör 26-os Darts
Klub képviselõje volt. A sorso-
lás megkezdése elõtt

nyitotta meg a ren-
dezvényt és tartotta meg a kö-
szöntõ beszédet, majd

mutatta be az egybegyûl-
teknek a gombfoci szellemi és
ügyességi játékot, ami az egyet-
len magyar eredetû sport.

A verseny végéhez közeled-
ve egyre izgalmasabb meccsek-

Tóth Attila

Penhof-
fer Péter

Tóth Ist-
ván

nek lehettünk szemtanúi. A
döntõt szinte kivétel nélkül
minden résztvevõ kíváncsian
figyelte. A barátok, a családta-
gok hangosan szurkoltak. A
település vendéglátó egységei
és szolgáltatói anyagi hozzá-
járulással segítették a gálát. Az
egyéni és csapat gyõztesek a
támogatók által felajánlott nye-
reményeket pol-
gármestertõl vehették át.

A versenyt magas színvo-
nal, komoly küzdelem, sport-
szerûség jellemezte. A jelent-
kezõk száma is mutatja, hogy
egyre nagyobb az igény az
ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényekre. A rendezvény fõ
támogatói: Kehida Kapuja Ét-
terem, Malomkõ Vendéglõ,
Triász Aparthotel, Favágó Ét-
terem és Pizzéria, Kehida
Family Resort, Kolping Hotel,
Pláza GSM, Eni Travel Agency,
Hunguest Hotel Helios, Farkas
Méhészet. Ezúton is köszönjük
a támogatóknak a nagylelkû
felajánlásokat!

Helyezések:
Darts felnõtt kategória: 1.

Kovács Attila, 2. Tóth Attila, 3.
Horváth Benjamin.

Asztalitenisz felnõtt kate-
gória: 1. Borbíró Frigyes, 2.
Várszegi János, 3. Szaló István,
4. Németh Ida.

Lázár István

Csocsó junior kategória: 1.
Harci Egér FC (Horváth Bog-
lárka, Kovács Kristóf), 2. Vörös
Veszedelem (Vajda Benedek,
Vasas Dániel), 3. Keménymag
FC (Vajda Dávid, Vasas Máté),
4. Kaszás Team (Németh Má-
tyás, Kaszás Péter).

Csocsó felnõtt kategória: 1.
Ismerõsök (Huber Ádám, Pál
Attila László), 2. Triász (Né-
meth Tamás, Kiss Ádám), 3.
Éva&Miki (Vasasné Vajda Éva,
Vasas Miklós).

S.K.N.

Nagy sikere volt a csocsónak is.

A díjakat Lázár István adta át.


