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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

MAJÁLISI AKCIÓ!

Érvényes: 2017. május 02 - május 14-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 199 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Apróhús 70% 819 Ft/kg
Oldalas 1069 Ft/kg
Dagadó 1069 Ft/kg
Tarja csontos 1079 Ft/kg

........
.......

................
...........

...................

...................
.........

Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Soproni-Löncs.........999 Ft/kg

1249 Ft/kg

Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg

Körmendi Extra sonka..1699 Ft/kg

Fõtt erdélyi szalonna....
Fõtt csécsiszalonna vcs.1249 Ft/kg

Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Füstölt Comb......... 1699 Ft/kg
-----------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg

TOP ÁR
Tepertõ krém
250 g/dob 399/db1596 Ft/kg
Zsír 1 kg 499 Ft/kg

Lecsókolbász 699 Ft/kg

Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg

Fõtt tarja vcs. 1699 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

.....
....................

...........

......

.........

Garázskapu beépítõ szerelõpárosok jelentkezését várjuk.
06 30 249 90 92

Az 1956-os forradalom 60.
évfordulóján a

tablósorozatot muta-
tott be, melyet
berzencei plébános, történész
állított össze. A diktatúra so-

Kaposvári Egy-
házmegye

Marics József

A diktatúra mártír papjai
Történelmi kiállítás Pakodon

mogyi mártír papjairól 2016.
októberben nyílt kiállítás Ka-
posváron, a Somogy Megyei
Kormányhivatal Galériájában.
A tárlat korabeli dokumentu-
mok és hiteles tanúvallomások

alapján mutatja be a három
mártír pap,

és
életét és vértanúságuk kö-

rülményeit. A lelkipásztorokat
1945-ben gyilkolták meg a Ma-
gyarországot lerohanó bolgár
és szovjet csapatok katonái.
Martincsevits Pál Nagytilajban

Martincsevits Pál,
Hajnal Zénó Padányi Sán-
dor

született, végsõ nyughelye a
pakodi temetõben van.

és a
Martincsevits Pál ha-

lálának 72. évfordulója emlé-
kére a pakodi iskolába hozatta
a három vértanú lelkipásztor

Pakod Község Önkormány-
zata Margaréta Kulturális
Egyesület

Marics József, dr. Czapári-Martincsevics András családfakutató
és Rajkai István kaposvári plébános a temetõben.
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Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

gumiabroncs

eladó jó állapotban lévõ
4 db téli, 3 db nyári

Méret: 165/70 R14
Ár: 5 000 Ft/db

Telefon: 20/953-0842

Zalaszentivánon

életútját bemutató kiállítást,
melynek megnyitóját március
utolsó napján tartották és az
érdeklõdõk április 12-ig tekint-
hették meg a Nagytilajba átköl-
tözõ bemutatót.

A nyitóünnepségen Marga-
réta Kulturális Egyesület elõ-
adásában hazafias dalok hang-
zottak el, Marics József részle-
tesen ismertette a kiállítás hát-
tértörténetét. A résztvevõket

polgármester kö-
szöntötte, az esemény kapcsán

országgyûlési
képviselõ a családjukhoz közel
álló lelkész meghurcoltatásáról
beszélt. A szervezõ egyesület
elnöke, emlé-
keztetett, hogy 1945-ben Pakod
plébánosát is
meggyilkolták az oroszok, aki-
nek szeretnének méltó emléket
állítani.

Halek László

Manninger Jenõ

Vízvári Ottóné

Zarka Józsefet

Martincsevics István

Pataki Balázs

72 év-
vel ezelõtt a nagybátyját veszí-
tette el, akirõl családi körben is
megemlékeztek. A történtekrõl
elmondta, hogy amikor Gyéké-
nyest kiürítve Gólára hajtották
az embereket, a csuhában álló
Hajnal Zénót kiállították a sor-
ból és lelõtték. Ekkor sietett
oda Martincsevits Pál, hogy a
haldoklónak az utolsó kenetet
feladja, akkor õt is lelõtték. A
csapatok elvonulása után a
gyékényesi temetõben temet-
ték el mindkettõt. 20 év után a
család a holttestet exhumáltat-
ta és Pakodon temették el. Pa-
dányi Sándort Inkén a hitéért
gyilkolták meg. A 22 tablóké-
pet Kaposvár mellett, Csurgón
és Nagykanizsán is bemutatták,
a kiállítás a tervek szerint Gyõr-
be és Padányi Sándor szülõfalu-
jába, Zalaszentivánba is eljut majd.

A diktatúra mártír papjai
Történelmi kiállítás Pakodon

A

által meghatáro-
zott polgári védelmi felkészí-
tésnek gyakorlatára került sor
április 8-án, szombaton

.
A program már elõtte való

nap, pénteken megkezdõdött
riasztással, elméleti képzéssel,
és munkavédelmi oktatással.

Másnap reggel mintegy 50
zalacsányi polgár részvételével
indult a gyakorlat. Mint ilyen-
kor lenni szokott, ezeknek a
gyakorlatoknak a célja mindig
valamilyen praktikus, fontos
feladat megoldása.

polgármes-
ter lapunknak elmondta, hogy
Zalacsányban állandó veszély-
forrást jelentenek a heves esõ-
zések, gondot okoz a csapa-
dékvíz elvezetése. Ennek meg-
szüntetésére az árkok tisztí-
tására, karbantartására került

Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Keszthelyi
Kirendeltsége

Zala-
csányban

Nagy Lászlóné

Polgári védelmi gyakorlat Zalacsányban
sor a Zrínyi Miklós úton ta-
lálható 317-es helyrajzi számú
telken. Zalacsány azért is fontos
település környezetvédelmi
szempontból, mert a Zala folyó
vízgyûjtõjén fekszik.

A Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Keszthelyi
Kirendeltsége részérõl jelen
volt a gyakorlaton

tûzoltó ezredes, kirendelt-
ségvezetõ,
alezredes,
alezredes és
õrnagy. A kirendeltség vezetõje
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy Zalacsányban önkéntes
mentõcsoport még nem mûkö-
dik, de tervezik a megalakí-
tását. A mostani akció a rend-
szeres gyakorlatok sorába il-
leszkedik.

A zalacsányi polgári védel-
mi gyakorlatot annak vezetõje
sikeresnek értékelte.

Laczikó Ká-
roly

Tóth István Tibor
Temesvári István

Kósa István

(e)

Az árkokat tisztították…

Nagy Lászlóné és Laczikó Károly is elégedett volt a gyakorlattal.
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Ahogy az ünnepek elõtt
lenni szokott,
kézmûves foglalkozásra várta a
kicsiket és a kísérõiket

. Április 7-én hangos zsi-
vaj töltötte meg a kultúrházat.
A lelkes gyerkõcök nagy figye-
lemmel követték Ilike néni
instrukcióit. A munkálatok
eredménye során a tanár néni
által elõkészített ,,kellékek” élet-

Hideg Gyuláné

Teke-
nyén

Kézmûves program Tekenyén
re keltek. Így kapott a csíkosba
csomagolt doboz kezet-lábat
és pöttyös nyakravalót, ami a
mosolygós nyuszi fejet tartotta
és már ki is formálódott a
piros tojás tartója. A liba és a
kiscsibe is remek hangulatban
készült.

Az alkotásokat mindnyájan
boldogan vitték haza.

SI

Hangos zsivaj töltötte meg a kultúrházat.

Pakod Dötk

Takácsné Martincsevics Vero-
nika Halek László

Margaréta Kulturális
Egyesület

és község
önkormányzatai április 21-én
tartották Pakodon, az iskola
tornatermében a Szépkorúak
Napját. A résztvevõ idõseket a
települések polgármesterei,

és meleg
szavakkal köszöntötték. A prog-
ram az óvodások, majd az is-
kolások kedves mûsorával foly-
tatódott. Szép verseiket, csen-
gõ dalaikat, kedves jelenetüket
nagy tapssal köszönték meg a
nagyszülõk.

A gyermekek szereplése
után a

dalköre filmslágerek-
kel alapozta meg a jó han-

Idõstalálkozó Pakodon
gulatot. A rendezvényt a

is támogatta a
részvéte-

lével, akik jó hangulatot te-
remtettek a sok szép nóta el-
játszásával. A vendéglátás alatt
az együttes tagjai összegyûjtöt-
ték a résztvevõk kedvenc nó-
táit és a vendéglátást követõen
a harmonikások kívánságmûsor-
ban eljátszották azokat együtt
énekelve a hallgatósággal.

Nagyon kellemes, vidám
hangulatban telt az estébe
nyúló program. Köszönet a
szervezõknek, szereplõknek,
résztvevõknek.

Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár Zalaapáti
Harmonika Együttes

v.i.

A harmonikások kívánságmûsorban játszották el a kedvenceket.

A Költészet napja rendez-
vénysorozatára a tavaszi szü-
net elõtti hetekben került sor
a

.
A megemlékezés bevezetõ

programjaként az alsó tagoza-
tosok szépíró versenyen mé-
rették meg magukat. Elõzetes
feladatként minden osztály
vállalta, hogy egy-egy megze-
nésített verset megtanul, elõad
a Költészet napján. A könyv-
klub tagjai tablókkal készültek.
Utánanéztek a nap eredeté-
nek, történetének. Az „ars poe-
tica” fogalma nem volt isme-
retlen számukra, így kerestek
olyan verseket, melyek a ma-
gyar költõk hitvallását fogal-
mazzák meg. Ezekbõl kis an-
tológia készült. Megkeresték a
legjelentõsebb magyar költõ-
ket, akiknek arcképébõl kép-
gyûjteményt készítettek, mely-
bõl kiállítás született.

Április 6-án a falusi könyv-
tár jóvoltából író-olvasó talál-
kozóra került sor.
fiatal meseíró a Három bajusz
gazdát keres címû könyvével
látogatott el hozzánk

közremûködésé-
vel. Elsõtõl hatodik osztályig
vettek részt a tanulók a rend-
kívül mozgalmas, érdekes, mu-
latságos feladatokkal tarkított
könyvbemutatón. Ugyanezen a
napon a együttes
elõadásában hallhattak a diá-
kok megzenésített verseket. Az
együttes több „száma” a gyere-
kek által jól ismert verseket
idézte fel a fiatalok által ked-
velt elõadásmódon. A fellépést

, az iskola

Türjei Szent László Álta-
lános Iskolában

Vig Balázs

Czimba-
lek Tiborné

Kávészünet

Türje Község Önkormányza-
ta Szülõi Munkakö-

Szállj költemény!
– avagy a Költészet napja Türjén

zössége Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat

Kubinyi Magdolna

és a helyi
támo-

gatta.
Április 11-én, a magyar köl-

tészet napján az iskola aulá-
jában gyûltek össze izgatottan
az iskola tanulói, hogy az osz-
tályok elõadják a betanult ver-
seket. Az 1. osztályosok Zelk
Zoltán Ákombákom címû ver-
sével kezdtek. Bátor éneklé-
süket nagy tapssal jutalmazták
a felsõbb osztályok. A máso-
dikasok Weöres Sándor Tün-
dérével, a Bóbitával folytatták,
a dalt el is játszották. A har-
madikasok Simkó Tibor Káro-
gósát és Weöres Sándor Csiri-
birijét énekelték hangszerkí-
sérettel. A negyedik osztály Jó-
zsef Attila Rejtelmek címû da-
lát választotta. Két negyedikes
kislány még néptáncelõadással
is megörvendeztetett bennün-
ket. Az ötödikesek kedvence
Tamkó Sirató Károly Törpetán-
ca volt. A hatodik osztály Je-
szenyin A postakocsis címû
versét szólaltatta meg. A hete-
dikesek József Attila Szállj köl-
teményét adta elõ, majd a nyol-
cadikasok József Attila Tiszta
szívvel címû versével zárták a
produkciók sorát.

Úgy gondolom, az iskola
valamennyi diákja és tanára
méltóképpen emlékezett meg
errõl a jeles napról, hisz ebben
a két-három hétben a költé-
szeté volt a fõszerep. A versek
hallgatása, betanulása, elõadá-
sa kellemes, maradandó él-
ményt adott mindannyiunk
számára. A segítséget, részvé-
telt, lelkes támogatást minden-
kinek köszönöm.

Minden osztály vállalta, hogy egy megzenésített verset elõadnak.
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Már hagyománynak tekint-
hetõ a kézmûves foglalkozások
léte . Minden fonto-
sabb ünnephez köthetõ vala-
milyen kézmûves tevékenység.
Idén sincs ez másként.

Most a húsvét közeledtével
gyerekeknek tartottak foglal-
kozást április 12-én, a helyi

Batykon

Kézmûves foglalkozás Batykon

könyvtárban (képünkön). A
legkisebbek húsvéti kiscsibét,
egyszerûbb ablakdíszt és faka-
nálból nyuszit készítettek, míg
a nagyobbak hungarocell to-
jást vontak be flitterekkel, sza-
lagokkal. Sok szép ajándéknak
is kitûnõ alkotás készült a dél-
utáni program keretében.

Pakodon

Mar-
garéta Kulturális Egyesület

az önkormányzat
támogatásával másodízben
rendezett borversenyt a

. A
2016. februári minõsítésen
kérték a gazdák, hogy az újbor
fejlõdésekor tartsunk „bormust-
rát”. Erre 2016. november 4-én
került sor, amikor képzett bo-
rásztól kaptak a gazdák szak-

A borok negyede aranyminõsítést kapott
Mustra után borverseny Pakodon

mai tanácsot a bor további
kezelésére vonatkozóan. Az
érintettek közül sokan részt
vettek a bormustrán.

Az idei évben is minden
borosgazda kapott meghívót a
borversenyre, közülük tizen-
heten éltek a lehetõséggel és
36 bormintát hoztak. A borok
minõsítésére ,Vízvári Sándort

Németh Károlyt Simon La-
jost

NOÉ Borház Dötk

Vízvári Ottó

Rába Szilárd

Mikolás
Zoltán

és
kérték fel, akik 26 fehér-, 2

rosé- és 8 vörösbort kóstoltak
meg. A minõsítés eredménye:
9 arany, 19 ezüst, 7 bronz és 1
oklevél. A 9 aranyból: 6 fehér,
1 rosé és 2 vörösbor. A 19
ezüstbõl: 15 fehér-, 1 rosé-, 3
vörösbor. A 7 bronzból: 4 fe-
hér- és 3 vörösbor.

2017-ben a pakodi borver-
seny fehérborok minõsítésén a
legmagasabb pontszámot a

vegyes
fehér bora, és azonos pont-
számmal Pakod
Pupocskán termõ olaszrizling
bora érte el. A roséborok
közül Pakod Pap-
hegyen termelt Rosé Cuvée
bora kapta a legmagasabb
pontszámot. A vörösborok
minõsítésénél pedig

Pakod hegyen termelt
Kékfrankosa lett a legmaga-
sabb pontszámú.

A zsûri értékelésében el-
mondta, hogy az elmúlt esz-

tendõ extrém idõjárása nem
kedvezett a szõlõknek, ennek
ellenére nagyon jó borokat
készítettek a gazdák, amit a
fenti eredmények is mutatnak.
Biztosan hozzájárult a jó ered-
ményekhez az õsszel tartott
bormustra, ahol az itt szereplõ
borokról véleményt mondtak
a szakemberek és hasznos
tanácsokat adtak további keze-
lésükre vonatkozóan.

Szeretnénk bíztatni min-
den pakodi boros gazdát, hogy
hozza el borait a bormustrára
és a borversenyre, hiszen a
verseny csak másodlagos, leg-
fontosabb az, hogy megismer-
hetjük egymás borait, azt,
hogy ki milyen fortélyokat
alkalmaz a borkészítés során, a
szakemberek tanácsai pedig
nélkülözhetetlenek, mivel az
egyre szokatlanabb idõjárási
viszonyok komoly kihívást je-
lentenek a szõlõsgazdáknak.

Margaréta Kulturális
Egyesület

Az értékelést követõ szakmai tanácskozás.

Április 12.-én nevelés nél-
küli munkanap volt a

, ezért a község mû-
velõdési házában húsvéti ké-
szülõdés címén programot
szerveztek a gyerekek számára.

A rendezvényen sokféle
kézmûves tevékenységre volt
lehetõség. Elsõsorban lehetett
tojást festeni, a tojások pedig
az idén elõször feldíszített to-
jásfára kerültek, ami Türje köz-
pontjában volt megtekinthetõ.
A programon fiúk és lányok,
kicsik és nagyok egyaránt jelen
voltak, és mindenki megtalálta
a kedvére való elfoglaltságot. A

Türjei
Szent László Általános Is-
kolában

Ünnepi készülõdés Türjén
lányok szebbnél szebb képke-
reteket, nyulakat és díszeket
készítettek, míg a fiúk is meg-
találták a számukra megfelelõ
eszközöket, amikbõl fantaszti-
kus dolgokat alkottak. Vág-
tunk, ragasztottunk, festet-
tünk, de a mozgást igénylõk-
nek volt lehetõségük focizni is.

A program lebonyolításá-
ban segítségünkre voltak

, az NMI munkatársa
és a mûvelõdési ház dolgozói.
Ezúton is köszönöm minden
gyermeknek és segítõnek a
lelkes részvételt!

Czim-
balekné Rép Magdolna, Huj-
ber Ágnes

Sebõk-Bán Gabriella

Mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
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 keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.
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Április 2-a a jeles dán me-
seíró,

születésnapja. 1967 óta
ezen a napon ünnepli a világ a
Gyermekkönyvek nemzetközi
napját, s ez a nap a meseírás
napja is.

E napon számos könyvtár,
mûvelõdési központ, illetve
egyéb intézmény igyekszik
népszerûsíteni az olvasást, a
könyveket a gyermekek köré-
ben, ezzel is segítve azt a tö-
rekvést, hogy kevesebbet ülje-
nek a televízió és a számítógép
elõtt.

A jeles napról a
is megemlékezett:

közel másfél órás foglalkozást
szentelt a híres alkotó életének
és meséinek bemutatására.
Diavetítés kíséretében a gyere-
kek megismerték az író élet-
útját, megtudták, miért adta
fejét meseírásra, mely nem
várt világsikert hozott számára.
Andersen történetei születé-
sük óta töretlenül népszerûek.
Meséi, figurái máig élnek és
hatnak. Napjainkban is látnak
napvilágot újabb és újabb ki-

Hans Christian Ander-
sen

Sümegcse-
hi Könyvtár

Andersen nyomában
adások, számtalan televíziós
feldolgozás is született, nem
meglepõ hát, hogy a foglalko-
záson résztvevõ gyerekek köny-
nyedén felismerték a legnép-
szerûbb mesefigurákat.

Andersen azonban nem
csak a rút kiskacsa, a kis hab-
leány, a rendíthetetlen ólomka-
tona vagy a tragikus sorsú
gyufaárus lány megteremtõje.
Az író több mint 150 alkotása
telis tele van érdekes, különc
figurákkal, történetei tükrö-
zik kora társadalmának prob-
lémáit, konfliktusait, de fog-
lalkoznak például a szülõ-
gyermek kapcsolat nehézsé-
geivel is.

A gyerekek érdeklõdve és
õszinte figyelemmel hallgatták

címû mesét, majd
az elõadást, gyönyörködtek a
különbözõ stílusú illusztrá-
ciókban, miközben próbálták
kitalálni, hogy egy-egy kép,
melyik történethez kapcsoló-
dik. A remek hangulatban telt
foglalkozás keresztrejtvény meg-
oldásával zárult.

A hóember

Szabó Viktória

A jeles napról a Sümegcsehi Könyvtár is megemlékezett.

A törvény értelmében elõ-
ször 1994-ben élhettek joguk-
kal és alakíthattak kisebbségi
önkormányzatot a Magyaror-
szágon élõ nemzetiségek, et-
nikumok. nap-
jainkban 45 roma család él,
akik elõször az ezredforduló
után éltek a lehetõséggel és
minden választáson megalakí-
tották nemzetiségi önkor-
mányzatukat. A 2014-es õszi
választásokon a szavazók

és
támogatták, akik megala-

kították
Nemzetiségi

. A szervezet munkájáról,
eredményeirõl Koltainé Ig-
nácz Szandrával beszélgettem.

– Édesanyám bíztatására vál-
laltam a jelölést a választáso-
kon, most már a harmadik tel-
jes évemet kezdtem el. Örül-
tünk, amikor tavaly májusban
felkértek minket a Generációk
napján, hogy mi fõzzük a falu-
vacsorát, majd hívtak bennün-
ket a kápolnai búcsúhoz is.
Õsszel Zsuppán József polgár-
mester segítségével nemzeti-
ségi önkormányzatunk két hét
alatt szervezte meg a szüreti
felvonulást, ami nagyon jól
sikerült. Addig nyújtózkodunk,
ameddig a takarónk ér. Zala-
bérben több mint 45 roma
család él, akiket lehetõségeink
szerint húsvétkor, mikuláskor,
karácsonykor próbálunk tá-
mogatni. Készülünk a gyer-
meknapra, a falunapra és idén
is megrendezzük a szüreti fel-
vonulást. Részt veszünk a
település rendezvényein, ahol
próbáljuk kivenni a részünk a

Zalabérben

Kol-
tainé Ignácz Szandrát, Ko-
lompár Mártát Orsós Erzsé-
betet

Zalabér Község Roma
Önkormányza-

tát

Addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér
Betekintés a zalabéri roma önkormányzat életébe

munkából és úgy látjuk, hogy
elismerik a tevékenységünket
– sorolta az önkormányzat
elnöke.

A kisebbségi hivatal költ-
ségvetése tavaly nem érte el az
ötszázezer forintot, melynél
idén sem számítanak sokkal
többre. A pályázatokhoz ki-
csiknek számítanak, de az éves
támogatást úgy osztják be,
hogy mindenre jusson. Köl-
csönös együttmûködést kötöt-
tek a Zalabéri Önkormányzat-
tal, illetve a Zalaszentgróti
Rendõrõrssel, s tartják a kap-
csolatot a ZalA-KAR-ral, illetve
Zalaszentgrót Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával.

– Részt vettünk a nemze-
tiségi önkormányzatok rendez-
vényein Zalaszentgróton, Nagy-
kanizsán, Türjén, illetve a rend-
õrség is tájékoztat bennünket

az aktuális jogszabályváltozá-
sokról. A települési önkor-
mányzattal együtt szoktunk mi
is közmeghallgatást tartani,
amire sajnos mindig nagyon
kevesen jönnek el. Nehéz moz-
gósítani az embereket, de sze-
rencsére az egyes feladatokra
megvan, hogy kinek kell szól-
ni. Ott is elmondtam, hogy

büszke vagyok a tavalyi évünk-
re, a feladatalapú támogatásnál
pontozták a tevékenységünket
és túlhaladtunk az elváráso-
kon. Az öt éves ciklus elsõ éve
a puhatolózás jegyében telt,
viszont tavaly nagyon aktívak
voltunk – foglalta össze Kol-
tainé Ignácz Szandra.

Pataki Balázs

Koltainé Ignácz Szandra:
– Próbáljuk a családokat tá-
mogatni.

A szüreti felvonuláson több lovas kocsival vonultak végig a
falun.
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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!

Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata Vadkörte Gyü-
mölcsész Kör

és a
közös szervezé-

sében oltónapnak adott helyet
az önkormányzati hivatal udva-
ra 2017. április 1-jén. Alma,
körte, cseresznye, mirabolán
vadalanyokat az önkormányzat
ingyenen biztosított, melyek-
hez választhattak a jelenlévõk
nemes ágakat. Két szakember
a jelenlévõk minden kérdésére
igyekezett választ adni, mialatt
bemutatták az oltás techniká-
ját, illetve folyamatosan készí-
tették kérésre az oltványokat.
Régi magyar fajta gyümölcs-
fákról õk is hoztak ágakat –

Õrzik a régi magyar fajtákat
Gyümölcsfákat oltottak Sümegcsehin

népszerûsítve ezzel a betegsé-
gekkel szemben ellenállóbb
fajtákat. is sokféle
gyümölcsfáról érkeztek ágak
az oltáshoz, illetve az érdek-
lõdõk is nagy számban hoztak
ágakat. Sokan gazdagodtak az
általuk kiválasztott fajtával – a
legtöbben ki is próbálták ma-
gukat, és izgatottan oltottak be
néhány csemetét.

Gyermekek is nagy érdek-
lõdéssel figyelték a techni-
kát, melyet nagy lelkesedés-
sel ki is próbáltak. Reméljük,
pár éven belül már a gyü-
mölcsét élvezhetik ennek a
szép napnak.

Döbröcérõl

Nagy volt az érdeklõdés az oltónapon.

Április elsõ napján rendez-
ték a környék borainak
mustráját, melyre idén 60 min-
tát adtak le a termelõk. A

, illetve
a

és
alkotta zsûri 36

fehér-, 22 vörös- és 2 rosébort
kóstolt meg. A zsûri elnöke
kifejtette, a gazdák mindent
megtettek, hogy szép minták
legyenek.

– Az idõjárást nem lehet ki-
védeni, maximum alkalmaz-
kodni lehet hozzá. Az idei bo-
rokban érezni lehetett a tavalyi
változékony idõjárás összes ne-
gatív hatását. A türjei borver-
senyen sokkal több és szebb
borokhoz voltunk szokva. A
minõség nem a gazdákon mú-
lott, amit õk tehettek, azt ál-
talában hozzátették. Találkoz-
tunk olyannal is, ahol több volt
az alapanyagban, mint a bor-
ban. Fontos a hordókezelés, a
szüret idõpontjának a helyes
megválasztása és hogy meddig
tartsuk héjon a szõlõt. A ként
nem borbírálat elõtt kell hoz-
zátenni, hanem korábban. Sok-
szor a magas kéntartalom
miatt alig lehetett hozzáférni a
borhoz. A legnagyobb jóindu-
lattal nyúltunk a borokhoz,
mert minden bor mögött egy
gazda van. Az otellók más év-

Türjén

Vízvári Sándor, Sebestyén Fe-
renc, Gyarmathy Tibor

dr. Brazsil József, Kesztler
Viktor, Nagy Barbara Ud-
vari András

Minden bor mögött egy gazda van
Versenyt rendeztek Türjén

járaton itt arattak, az idén a mi
bizottságunkban egyetlen ara-
nyat találtunk. Összességében
egy kimondottan szép borver-
senyen vagyunk túl – összeg-
zett dr. Brazsil József egyetemi
docens, a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend elnöke.

Az eredményhirdetés elõtt
a gazdák is megkóstolhatták a
borokat, majd helyi mûvésze-
ti csoportok szórakoztatták a
vendégeket. ,
Hévíz korábbi polgármestere,
Türje szülötte rendszeres részt-
vevõje az itteni borversenyek-
nek, melyeken természetesen
borait is megméreti.

– Nem a minõsítés miatt jö-
vök, hanem jó találkozni a ba-
rátokkal. Szeretek ide járni, itt
a „Melegoldalon” 1 hektáron
foglalkozom szõlõvel. Zwei-
gelt, cabernet, chardonnay,
olaszrizling fajtáim vannak,
tavaly aranyérmes lett a vörös-,
ezüst minõsítésû a fehérbo-
rom. Nem adok el bort, inkább
a barátokkal iszogatjuk meg. Ta-
valy a fagy miatt nagyon rossz
idõjárásunk volt, sokszor per-
meteztem, de a peronoszpóra
így is károsította a termést.
1500 liter szokott lenni, most
meg körülbelül 400 jött össze.

A 2005 óta minden évben
megtartott mustrán idén 12
arany, 22 ezüst, 19 bronz és 6
oklevél minõsítést osztottak

Vértes Árpád

ki. Türje legjobb fehérbora
olaszrizlingje lett,

míg a vörösborok közül

Ne-
mes György

Antal

Károly

Pataki Balázs

otelló fajtáját válasz-
tották a legjobbnak.

Munkában a zsûri, Nagy Ferenc polgármester a vincellérek
között.
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Március 29 és április 3 kö-
zött került megrendezésre az I.
nemzetközi hímestojás kiállítás a
szlovéniai Muravidéken, a több-
ségében magyarlakta faluban,

. A rendezvényre
Kehidakustány község is meghí-
vást kapott a több éves test-
vérkapcsolatra való tekintettel, a
programsorozaton részt vettek a

a
és

dolgozói. A település képvisele-
tében ,

tojásdíszítõk munkái is
bemutatásra kerültek.

A hímestojás kiállításra az
Erdélybõl érkezõ

tojásfestõk is meghívást kap-
tak, akik a dobronaki programot
megelõzõen a fennálló baráti
kapcsolatra tekintettel Kehida-
kustányba látogattak. Itt megte-
kintették a település egyes lát-
nivalóit, a tájházat, és a Hagyo-
mányõrzõ Mariska-udvart.

Dobronakról indult a kezde-
ményezés, hogy a muravidéki
hímestojás-készítés tudásanyagát
összegyûjtsék, lejegyezzék és
továbbadják a fiatalabb nemze-
dékeknek. Az 1990-es évek vé-
gén vették kezdetüket a dobro-
naki húsvéti kiállítások, amely a
dobronaki és hetési asszonyok
munkájának köszönhetõen a
Pannon-térség legszínvonala-
sabb és leglátogatottabb hímes-
tojás kiállítása lett. Több ezren
tekintik meg évente a helyi tojás-
festõ asszonyok remekeit, most
2017-ben 20. alkalommal csodál-
hatták meg az érdeklõdõk a
dobronaki húsvéti kiállítást. A
rendezvényen a házigazdákkal
együtt négy ország tojásfestõi
vettek részt. Ez év januárjában a
Magyar kultúra napján a szlo-
véniai magyarság legrangosabb
díjával, a Zala György Kulturális
Nívódíjjal ismerték el a dobro-
naki Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesülethez kötõdõ tojásdíszí-
tõk 20 éve tartó közös és el-
kötelezett értékõrzõ munkáját. A
33 dobronaki alkotó mellett
még két muravidéki területrõl

Dobronakon

Hagyományõrzõ Mariska-ud-
var, Kehidakustányi Turiszti-
kai Egyesület Kehidakustány
Község Önkormányzatának

Mármarosi Mária Pál-
mainé Koncz Éva, Gellért Er-
zsébet

gyimesfelsõlo-
ki

Kehidakustány a dobronaki hímestojás kiállításon

való, 3 bela krajinai, 3 horvátor-
szági, 6 erdélyi és 8 magyaror-
szági tojásfestõ állított ki.

Az elsõ két nap a tapaszta-
latcserérõl és mûhelymunkákról
szólt. A Kehidakustányt képvi-
selõ asszonyok a kiállításra ké-
szülve 100 db hímes tojást ké-
szítettek különbözõ technikák-
kal. Az egyedi kidolgozású hús-
véti tojásokat piros színûre fes-
tették batikolt technika alkal-
mazásával, majd volt, aki karco-
lással volt, aki méhviaszt felme-
legítve speciális írókával festett
szebbnél szebb motívumokat a
tojásokra. A harmadik napon a
rendezvény szervezõi a vendég-
kiállítóknak kirándulást szervez-
tek a Muravidéken, hogy megis-
merhessék Lendvát és a környe-
zõ településeket, a magyarlakta
területeket. Lendván megtekin-
tették a fõbb látnivalókat: a lend-
vai várat, a Szentháromság-ká-
polnát, ahol Hadik Mihály mú-
miája található, a Makovecz Imre
által tervezett hangverseny- és
kiállítótermet és a kilátótornyot
Lendva-hegyen. Hazafele jövet a
Bántornyán lévõ románkori
templom került bemutatásra,
illetve visszaérve Dobronakra
Közép-Európa egyetlen orchi-
deafarmját csodálhatták meg.

Szombaton és vasárnap kö-
zös kiállítást, bemutatót és kí-
sérõ programokat szerveztek. A
kiállításon számos reklámanyag-
gal mutatkozott be Kehidakus-
tány, a számára kijelölt standon
az érdeklõdõ vendégeket bõ-
séges információ várta a ter-
málfürdõjérõl híres települé-
sünkrõl. A kiállításon a hímesto-
jások mellett bemutatkoztak a
hímestojás-festõk is. A látogatók
bepillantást nyerhettek, hogyan
készülnek a hímes-tojások.

A kehidakustányi delegáció-
val érkezõ fiatalok is lelkesen tet-
ték próbára magukat a tojásdí-
szítõ technikák elsajátításában.

A hivatalos megnyitóra 10
órakor került sor a mûvelõdési
házban. A meghívott vendégek
között szerepelt többek között

Kehidakustány
Község polgármestere,

Magyarország

Lázár István,
Szilágyi-

né Bátorfi Edit,

ljubljanai nagykövete,
a szlovéniai magyar kö-

zösség parlamenti képviselõje,
, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke,
a Tojásdíszítõk Egyesületének
elnöke.

Az asztalok között járva meg-
tapasztalhatták az érdeklõdõk,
hogy bár az alkotók más-más
helyen élnek, mégis egy nyelvet
beszélnek. Méghozzá a tojásírás
jelképrendszerét, õsi nyelvét,
legyen az batikolt, karcolt vagy
éppen korommal festett tojás,
ugyanazok a szimbólumok jelen-
nek meg rajtuk. A tojásírók az
indák, virágok, levelek, végtelen-
be tartó vonalak, keresztek se-
gítségével varázsolták elõ az ide
látogatóknak a tavaszt, az újjá-
születést, a feltámadás misztériu-
mát. Ezt követõen 11 órakor a
dobronaki György-ház udvarán a
Kézmûvességek-házának ünnepé-
lyes alapkõletételére került sor.

Az új Muravidék citerazene-
kar zenéje üdvözölte a házhoz
érkezõ meghívott vendégeket és
a helybélieket. A kézmûvességek
oktatásához létrehozott közpon-
tot az anyaországtól kapott 50

dr. Göncz
László,

dr. Pál Attila
Mosonyi Éva,

millió Ft támogatás segítségével
építik meg. A beruházás kereté-
ben a dobronaki György-házhoz
egy pajtát, mûhelymunkáknak,
képzéseknek és kiállításoknak
helyszínt adó termet és vendég-
szobákat is terveznek építeni.

a Szlovén Kor-
mány kulturális államtitkára,

a Magyar
Kormány nemzetpolitikájáért
felelõs államtitkára és
a helyi Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület volt elnöke, a dobro-
naki Magyar Nemzetiségi Önkor-
mányzati Közösség elnöke közö-
sen helyezték el a Kézmûvessé-
gek-háza alapkövét. A Dobronaki
György-házban tervezett Kézmû-
vességek-háza létrehozásának cél-
jai közé tartozik a muravidéki
magyar térség kulturális értékei-
nek megõrzése, a helyi emberek
életkörülményeinek javítása, a
vidéki élet élhetõbbé tétele.

A hímestojás kiállítást vasár-
nap 18 óráig tekinthették meg
az ide látogatók, akik csodálatos
mûvészeti, lelki élménnyel gaz-
dagodhattak, feltöltõdve készül-
hettek a húsvéti ünnepekre.

Peènik Damjana,

Potápi Árpád János,

Cár Anna,

Sándorné Kovács Nikolett

Lázár Istán polgármester (középen) a gyimesfelsõloki tojásfestõk-
kel.

Egy nagyon vidám, kötetlen
kézmûves foglalkozáson vehe-
tett részt az az érdeklõdõ, aki
április 8-án ellátogatott a

nagytermébe.
polgármester

asszony minden évben több
kézmûves foglalkozást szervez,
most is elsõsorban a kisebb
gyermekekre gondolt, de nem
csalódtak a velük érkezõ fel-
nõttek sem, hiszen például a
kifújt tojások díszítése számukra
is igazi kihívás volt. Egyesek
ecsettel, festékkel, mások deku-
pázs technikával, a merészebbek
pedig üvegfestékkel készítettek
egyedi, aprólékos mintákat. De
lehetõség volt fatojás kifestésé-
re, illetve mûanyag tojás díszí-
tésére is. kultu-
rális közmunkás, valamint

Sümeg-
csehi Falu- és Kézmûvesház

Sziva Erika

Kiss Hajnalka
Koz-

Húsvétváró barkácsolás

máné Molnár Valentina

Szabó Márta

Szabó Viktória

is se-
gített a gyerekeknek a barkácso-
lásban, a program lebonyolítá-
sában.

De a gyerekek nem csak to-
jást dekorálhattak.
védõnõ és családja a tavasz
hangulatát idézték. Általuk az
arcra festett virágok, a húsvét
jelképei jelentek meg a színe-
zõkön, a jókedvrõl pedig a lufi-
ból hajtogatott figurák gondos-
kodtak.

– Öröm látni, hogy mennyi
csodaszép alkotás született, s
milyen lelkesen és türelmesen
dolgoztak a gyerekek a tojáso-
kon. Remélem sikerül az ünne-
pet szebbé, hangulatosabbá ten-
ni a lakásban kifüggesztett díszek-
kel – nyilatkozta a polgármester
asszony a barkácsolás után.

Szebbé, hangulatosabbá tették az ünnepet.
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A dombos
rendszeres volt az útpadka
kimosódása és a gyalogosok
szinte az árokba kényszerül-
tek. Ezt a problémás helyzetet
sikerült megszüntetni a 70
méteren kiépítetett beton fo-
lyókával és helyreállított járdá-
val. Az építõanyagokra a tava-
lyi költségvetés nyújtott fede-
zetet, a szükséges kivitelezési
gépmunkákat pedig a 2017. évi
normatívából tudtuk biztosí-
tani. A térkõ lerakása idén is
összefogással valósult meg.

koordinálásával a
közfoglalkoztatásban részve-
võk munkája itt is tartósan
szolgálja a település lakossá-
gát. Sajnos a szûkös keretünk
csak kis léptékû fejlõdést tesz
lehetõvé!

A és a
a hídfejeket erõsítettük

meg, ahol
segítette az építést. A temetõ-
bõvítés, az új terület egysze-
rûbb megközelíthetõsége miatt

Tekenye téren

M-
ohari János

temetõnél Türjei
úton

Dézsenyi László

Tekenyei munkák, feladatok az év elején
új kapubejárót alakítottunk ki.
Itt a pillérek építésénél

számíthattunk. A mun-
kákhoz minden esetben a la-
kosság támogatását is megkap-
tuk. A társadalmi munkát ez-
úton is szeretnénk megkö-
szönni! A temetõnél még sok
feladat vár ránk, ezek közül a
parkoló irányából gyalogút
kialakítása valósult meg. Bí-
zunk benne, hogy a lakosság a
rend, a tisztaság fenntartására
továbbra is nagy figyelmet
fordít. Reméljük, hogy az épí-
tett kerítést nem bontják meg
azért, hogy a sírokat rövidebb
úton tudják megközelíteni és a
szemetet a lerakónál fogják el-
helyezni!

A 2016. évi vis maior pályá-
zat biztosít fedezetet a

190 méter padka
megerõsítésére és a

keresztezõdésénél az aszfalt
burkolat helyreállítására. Az
adósságkonszolidációs pályá-

Pál Já-
nosra

Hu-
nyadi úton

Köztársa-
ság út - Móri út - Orgona út

zat teszi lehetõvé a
aszfaltburkolatának javítá-

sát. Ez a munka már nagyon
indokolt volt, kétszer nem
nyert a BM pályázatunk, ami
jelentõs idõveszteséget és ál-
lagromlást okozott. Az építési

Gesztenyés
út

munkákat türelemmel élte
meg a lakosság. A használat
során pedig elvárható, hogy a
jármûgumikat ne itt pörgessék
ki, a normál tempóval is biz-
tosítsák az élettartamot.

SI

A görkorisok is vidáman vették birtokba az új utat.

A
hagyományainkhoz híven idén,
április 11-én ismét megünne-
peltük a költészetet. E napon,
vagy a megelõzõ legközelebbi
magyar órákon beszélgetünk
József Attiláról, idén az Arany

sümegcsehi iskolában

A költészet ünnepe Sümegcsehin

János-emlékév kapcsán Arany
Jánosról is készültek változatos
munkákkal tanulóink.

Délután a faluházban vers-
mondó versennyel folytató-
dott az ünnep. A nagy tiszte-
letnek örvendõ zsûritagok: Fa-

zekas Piroska

No-
vák Ferencné

Gombosné Szabó Viktória

Kovács Ibolya
Sabjanics Bettina

Szakonyi Csaba

, intézményünk
névadójának leánya, korábban
nálunk tanító pedagógus;

nyugdíjas neve-
lõ, ,
községünk könyvtárosa, aki-
nek a napokban jelenik meg
elsõ mesekönyve, valamint a
zsûri további tagja iskolánk két
aktív nevelõje:
és .

A gyerekek versmondását
megelõzõen Sabjanics Bettina,
végzõs fõiskolai hallgató, pe-
dagógiai asszisztens szavalta el
József Attila: Születésnapomra
c. versét, majd egyik diákunk,

az emlékév
kapcsán a 200 éve született

Arany Jánosról mutatta be
saját készítésû PowerPoint-ját.

50 diákunk vett részt a
versenyen. Három kategóriá-
ban értékeltek:

I. kat. (1-2. osztályos tanu-
lók): 1. (azonos pontszámmal)
Borbás Bálint és Pápai Szilárd,
2. Orbán Gergõ, 3. Sebestyén
Gergõ. II. kat. (3-4 o.): 1. Or-
bán Melinda; 2. Deli Antónia;
3. (azonos pontszámmal) Gom-
bos Róza, Horváth Jakab, Stan-
kovics Petra és Zsiborács Do-
minika. III. kat. (felsõ tagozat):
1. Adorján Szabolcs, 2. Hóti
Péter, 3. Adorján Dominik és
Buella Benjámin.

Szalai Ilona

A díjazott diákok egy csoportja.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Országos karate versenyen
vett részt 2017. márciusában a

A VI. SUN DOME Karate
viadalon 3 stílusszövetség, 22
egyesület, 227 gyermek és
felnõtt karatésa nevezett, köz-
tük a

12 ver-
senyzõvel.

A több válogatott verseny-
zõt is felvonultató megméret-

Zalaszentgróti Karate Egyesü-
let Ajkán.

Zalaszentgróti Shotokan
Karate-do Egyesület

Jól szerepeltek a szentgróti karatékák

tetésen jelen volt a Magyar
Karate Szövetség alelnöke és a
Testnevelési Egyetem karate
edzõ képzõjének vezetõje is.

Kitûnõen szerepeltek a
szentgróti karatésok, hiszen a
kezdõ felnõtt versenyzõk
között küzdelemben

, a 12-13 éves kor-
csoportban a barna-fekete
övesek között küzdelemben

is elsõ helyezést
ért el.

Pálya
Norbert

Molnár Kata

A felnõtt, elsõ osztályú ver-
senyzõk között csapat forma-
gyakorlatban a zalaszentgróti
csapat mások helyezett lett.

Versenyzõink mindegyike
bekerült a hat fõs döntõbe,
ami kitûnõ teljesítmény.

Eredmények. Leány küzde-
lem, arany: Molnár Kata. Fiú
küzdelem, arany: Pálya Nor-
bert. Formagyakorlat, bronz:
Ács Anna, Molnár Ádám. Csa-
pat formagyakorlat, ezüst: Ka-
pocsi Bence, Mittermájer Vi-
vien, Molnár Ádám,… 5. hely:
Tarsoly Adél, Tarsoly Milán,
Molnár Kata.

A szentgróti versenyzõk edzõjükkel, Komáromy Józseffel.

Türjén

Dr. Vértes Attila

Kozma Imre

Nagy Ferenc

született, elemi is-
koláit a településen járta ki,
majd a keszthelyi premontrei
gimnáziumban tanult tovább.

matematikus
szeretett volna lenni, mégis a
Budapesti Mûszaki Egyetem
vegyészmérnöki karán szerzett
diplomát és beleszeretett a
magkémiába. Széchenyi-díjas
akadémikus, vegyészmérnök,
közgazdász, magkémikus és az
ELTE professzor emeritusa
címet is kiérdemelte. 2011-ben
az égi laboratóriumba költö-
zött, azonban április 30-án szü-
lõfalujában az iskola falán ka-
pott emléktáblát és megható
ünnepséggel emlékeztek rá.

A dombormû felavatását
a templomban búzaszentelés-
sel egybekötött megemlékezõ
szentmise elõzte meg, melyet a
család kérésére
atya, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat alapító elnöke celeb-
rált. Az iskola elõtt a megje-
lentekhez a település önkor-
mányzata nevében elõször

polgármester
szólt, aki ismertette a Türje
büszkeségének életútját. Ki-
emelte, dr. Vértes Attila nevé-
hez fûzõdik a magyarországi
magkémia megteremtése, nem-
zetközi rangsorban világelsõ-
ként tartották számon. 75. szü-
letésnapja alkalmából az Ame-

Kis iskolából indulva lett világhírû tudós
Dombormûvel emlékeznek Türje szülöttére

rikai Kémiai Társaság (AKT)
konferenciáján külön szimpó-
ziumot szerveztek a tiszteleté-
re, köszöntésére és eredményei-
nek méltatására, késõbb meg-
kapta az AKT díszoklevelét is.

– Szorgalom, kitartás, sze-
retet, humor és alázat jelle-
mezte. Nekünk türjeieknek na-
gyon fontos, hogy méltó mó-
don tisztelegjünk egykori
nagyjaink elõtt, akik munkás-
ságukkal öregbítették falunk
hírnevét. Büszkén emlékezünk
prof. Vértes Attilára, mint pél-
damutató emberre és kiváló
szaktekintélyre, aki tevékeny-
ségei mellett sem feledkezett
meg családjáról, szülõfalujá-
ról sem.

, a
igazgatója

hozzátette, hogy mindenki szá-
mára követendõ lehet az a
szorgalom és kitartás amely a
professzor egész életét végig-
kísérte. A tudás alapjait dr.
Vértes Attila a türjei iskolában
kapta meg, akinek életútját az
alma máterben egy rövid kiál-
lítás is bemutatja. Munkássága
példakép a diákoknak, akik-
nek bebizonyította, hogy egy
kis iskolából indulva is el lehet
jutni bárhova.

A Vértes-család nevében
, az akadémikus

húga emlékezett, aki az elõtte

Pacsi Krisztián Türjei
Szent László Iskola

Vértes Piroska

felszólalóknak megköszönte a
dombormû létrejöttét. „Köte-
lességének tartotta, hogy amit
Istentõl kapott, azzal élni és
nem visszaélni kell. Mindezt
adománynak és nem érdem-
nek élte meg” – mondta elis-
merõen a testvér.

Az ELTE munkatársai közül
és

méltatták a pro-
fesszor munkásságát és világ-
hírû eredményeit. Az ünnep-
séget szavalata, a
6. osztályosok jelnyelves elõ-
adása és a türjei

dr. Homonnay Zoltán dr.
Kuzman Ernõ

Fáner Anna

Hétszínvirág

Énekegyüttes
Menyhárt Ti-

bor

Pataki Balázs

elõadása tette
ünnepélyessé. A

alkotta dombormûvet Vér-
tes Piroska és Kozma Imre
leplezték le, majd a család-
tagok és kollégák helyezték el
az emlékezés virágait. A tartal-
mas nap kórustalálkozóval és
májusfaállítással zárult.

A Vértes-család tagjai az emlékmûnél.


