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Emlékhely a Pálos Kolostornak
Szentmise és népzenei ünnep Örvényeshegyen
Május utolsó szombatján
újra életre kelt a Zalacsány
feletti Örvényeshegyen az egykori örményesi pálos remeteség. Az ünnepnapot Simmer

Lívia, a Göcseji Múzeum régésze ismeretterjesztõ elõadással nyitotta. Ezt követõen a haranglábnál felállított szabadtéri
(Folytatás a 2. oldalon)

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

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

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

Körmenet vezetett a Pálos Kolostor helyén létesített emlékhelyre.

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

-----------------------------------------Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Sertés fehércsont........5 Ft/kg Füst.hasalja szalonna..1199 Ft/kg
Sertés láb hátsó.......299 Ft/kg Fõtt csécsi szalonna vcs..1249Ft/kg
Sertés máj................319 Ft/kg Fõtt erdélyi szalonna vcs..1249 Ft/kg
Dagadó...................1179 Ft/kg -----------------------------------------Karaj csont nélkül...1499 Ft/kg Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Tarja csont nélkül....1399 Ft/kg Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Véres-májas hurka.. 699 Ft/kg Csirke egészben...... 599 Ft/kg
Lecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt páros............799 Ft/kg
Tepertõ
krém
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg 250 g/dob.....399/db1596 Ft/kg
Soproni-Löncs......... 999 Ft/kg Zsír 1 kg.......399 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Nyári Turista...........1499 Ft/kg Cserkészkolbász.......799 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Érvényes: 2017. május 29 - június 11-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Szekcionált Garázskapu
www.elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
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Emlékhely a Pálos Kolostornak
Szentmise és népzenei ünnep Örvényeshegyen

Nagy Lászlóné, Zalacsány polgármestere köszönetet mondott
a kezdeményezésért.
(Folytatás az 1. oldalról)
színpadon népes gyülekezet
elõtt Csóka János, a Magyar
Pálos Rend tartományfõnöke
celebrált szentmisét. Prédikációjában beszélt az egyetlen
magyar alapítású férfi szerzetesrend múltjáról, a remetékrõl, akiket Boldog Özséb gyûjtött maga köré, s a rend jelenérõl is szólt. Beszédében kiemelte a közösségek egységének jelentõségét a magyarság
életében.
A szertartáson Maczkó
Mária, Prima Primissima és

Emerton díjas énekmûvész is
közremûködött, hangja messze
szállt a rendezvénynek színteret adó varázslatos völgyben.
Nagy Lászlóné, Zalacsány
polgármestere is köszöntötte a
megjelenteket. Megemlékezett
a történelem viharaiban a Zalacsány térségében menedékre lelt remetékrõl, majd köszönetet mondott Badacsonyi
Tamásnak és Badacsonyi-Kovács Nikolettának, az emlékhely újjáélesztéséért. Hiszen –
ahogy hangsúlyozta – a Pálos
Vendégház és a Pálos Kolostor

Megújult a Zalaszentgróti Járási Hivatal
A
KEHOP-5.2.2-16-201600018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû projekt keretében
a Zala Megyei Kormányhivatal
10 épületén hajt végre energetikai beruházást mintegy 1
milliárd forint értékben.
Ezen épületek közé tartozik a Zalaszentgróti Járási Hi-

vatal is, ahol mintegy 90 millió forintos költséggel többek
között a határoló szerkezetek
hõszigetelésére, a nyílászárók
cseréjére, világításkorszerûsítésre, fûtéskorszerûsítésre került sor.
A felújított hivatal (képünkön) ünnepélyes átadására
lapzárta után, június 2-án került sor.

új turisztikai célpontot jelenthet az egyre növekvõ zalacsányi idegenforgalom számára.
Havasi Bálint, a keszthelyi
Balaton Múzeum igazgatója
szintén méltatta a hagyományteremtõ szándékkal életre hívott kezdeményezést, amelynek révén elõbbre léphetett a
zalai pálos emlékhelyek kutatása.
Végül Badacsonyi Tamás, a
rendezvény házigazdája mondott köszönetet a megjelenteknek és a támogatóknak,
elsõsorban a pálos rendnek és
Zalacsány önkormányzatának.
A szentmisét követõen körmenettel vonultak a résztvevõk a színpadtól az emlékhelyen felállított keresztig, ahol
Havas Bendegúz tárogató-já-

téka után sor került az emlékhely megáldására.
A hivatalos programot követõen egész napos kulturális
mûsor tette emlékezetessé a
rendezvényt, amely a Pálos
Vendégház szervezésében, a
Magyar Pálos Rend, Zalacsány
Község Önkormányzata, és a
Zalacsány-Örvényeshegyi Turisztikai Egyesület együttmûködésével jöhetett létre. A gyerekek örömére lovas fogatok
hozták-vitték õket Zalacsány és
Örvényeshegy között, s kézmûves foglalkozások, népdaltanítás, népi hangszerbemutató, lovasbemutatók, pónilovaglási lehetõség is szórakozási
lehetõséget adott számukra.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

MEGHÍVÓ

Allelujás szeretettel meghívom Önt és
kedves Családját
a kehidai-hegyben tartandó
Szent László napi
búcsúi misére.
Fõcelebráns: Nyeste Pál piarista atya,
a nagykanizsai piarista gimnázium
igazgatója
Idõpont: 2017. június 24. szombat, 11 óra
Helyszín: Szent László kápolna
Áldott legyen az Úr neve!
GPS-koordináták:
North:46,85405---East:17,07311
Kerékgyártó László

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Pakod mártír plébánosa
Zarka József pakodi esperesplébánosról a következõket
olvashatjuk a Magyar Katolikus Lexikonban: 1883. március 30-án született Felsõõrön.
1903-ban Szombathelyen érettségizett, teológiai tanulmányait Veszprémben végezte,
1907. június 27-én veszprémi
egyházmegyés pappá szentelték. Több helyen káplánként
tevékenykedett, 1925-ben pakodi plébános lett. Sokat tett a
pakodi plébánia felvirágoztatásáért. 1945. március 29-én
„nem volt hajlandó térdre borulni egy szovjet katona elõtt,
aki ezért agyonlõtte és kifosztotta.” Zarka József kálváriáját
napjaikra már csak az egykori
kortársak emlékezete és a pakodi plébánia História Domusának sárguló lapjai õrzik.
1945 márciusában heves
harcok folytak a Dunántúlon.
Március végére a német-magyar ellenállás összeomlott: a
katonák és a polgári lakosság
egy része nyugat felé menekült. A zalai falvakban fõleg
asszonyok, gyerekek és öregek
maradtak. A levente korú 1618 éves fiúkat katonai kiképzésre Németországba vitték. A
szovjet csapatok közeledésének hírére a falvak lakói a
környezõ erdõségekben kerestek menedéket. Több községbõl a vezetõk (bíró, jegyzõ,
tanító) is elmenekültek. A
vészhelyzetben viszont a lelki
vezetõk: plébánosok, lelkészek
helyükön maradtak. Õk voltak,
akik mindent megtettek azért,
hogy a rájuk bízott embereket
a fosztogató katonáktól megmentsék. Néha azonban õk is
áldozatokká váltak. Így történt
Zarka József esperesplébánossal is.
Pakodra 1945. március 28án vonultak be a szovjet csapatok. A lakosság az állatokkal
a közeli szõlõhegyi pincékbe
menekült, csak néhány ember
maradt a faluban. A szovjet
katonák több házat is kifosztottak, a szõlõhegyi pincéket
feltörték. A lerészegedett katonák több erõszakos cselekményt is elkövettek. A pakodi
plébániára is több katonát beszállásoltak. Zarka József, hogy
a plébánia pénzét a fosztogatóktól megmentse, Újfaluban élõ egyik hívénél akarta
biztonságba
helyezni.
Így
1945. március 29-én, Nagycsütörtökön elindult végzetes útjára. Kifelé menet a Zala-hídjánál találkozott Istvánnal, ki
nemrégen érkezett haza a katonaságtól és a szõlõhegybe
igyekezett családját megkeresni. Ketten mentek tovább, amikor a „középsõ hídon” átérve
utánuk kiáltott egy „kb. 18
éves orosz katona: Sztoj-Állj!
Erre megálltak mind a ketten.
A katona neki esett Zarka Józsefnek, ki akarta „zsebelni”. A
plébános ellenállt, így a katona

Zarka József sírja…
nem bírt vele. Akkor arra akarta kényszeríteni, hogy térdeljen le és összetett kezekkel
könyörögjön neki.
„Mit gondolsz, neked nem
könyörgöm! – mondta Zarka
József. Erre a katona elõkapta
pisztolyát és hasba lõtte. Az
esperes úr a földre esett. Az
orosz Istvánhoz lépett, és kényszerítette rá, hogy könyörögjön neki. István azonnal meg
is tette, utána az orosz „kizsebelte”. A fosztogató visszament
a vérzõ plébánoshoz, és Ist-

vánnal felemeltette a földrõl. A
katona újra ki akarta zsebelni,
a tolakodásban mind a ketten a
földre estek, Zarka a zsebébõl
„egy imakönyv nagyságú csomagot” vett elõ és István felé
nyújtotta. Az orosz látva a pap
hõsi kitartását, fejbe lõtte. A
csomagot elvette, de mikor látta, hogy számára „értéktelen”
papírpénzt tartalmaz, visszaadta. Intett Istvánnak, hogy
emelje fel újra az esperes urat,
de az már nem tudott lábra
állni. István mutogatva elma-

Az akció a megjelenéstõl június 20-ig érvényes!
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gyarázta a katonának, hogy hív
embereket és elviszik a sebesültet. Azonban senki nem
mert a plébánosért menni,
mert féltek, „halálra lövik õket
az oroszok”. A fosztogató katona hosszú ideig a közelben
maradt. Zarka József erõs fájdalmak közepette elvérzett és
meghalt. Holteste másnap,
Nagypéntek délutánjáig a tragédia helyszínén maradt. A
halottkém ekkor vizsgálta
meg: „a hullán fej és haslövést”
talált, más külsérelmi nyom nem
volt rajta. A kis csomag ott volt
az áldozat mellett, 24 75 pengõ volt benne.(A pénzt késõbb
a község vezetõinek adta át.) A
plébános urat egy másik elhunyttal közös sírba temették.
Egy hónap múlva exhumálták,
és egyházi szertartással helyezték örök nyugalomra a pakodi temetõben, sírja a mai
napig ott található. (A halotti
anyakönyvbe halála okának
háborús „külerõszakot „jegyeztek fel.)
Zarka József vértanúként
halt meg, hû maradt papi esküjéhez. Nem térdelt le idegen hatalom képviselõje elõtt,
ezért életével fizetett. Tettét
azonban kevesen ismerik.
Emlékére jó lenne halálának
helyszínén egy emlékkeresztet
állítani.
Vikár Tibor
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Vastapssal jutalmazták a gyerekek produkcióit
Zsúfolásig megtelt a türjei „hangversenyterem”
A korábbi években veszélybe került a zalaszentgróti Erkel
Ferenc Zeneiskola Türjén mûködõ telephelyének léte, így
akkor elsõ alkalommal jótékonysági céllal rendeztek hangversenyt, mellyel az intézmény
megmaradására gyûjtöttek. A
türjei zeneiskola késõbb igazolta létjogosultságát, a tavaszi
hangversenyt azóta is rendszeresen megtartják, de a hallgatóság ma már a zene öröméért
gyûlik össze. A zene iránt érdeklõdõ gyerekeknek több mint
egy évtizede van lehetõségük
helyben tanulni, az utóbbi évek-

ben pedig zeneóvodai foglalkozások is indultak.
A gyerekek május 13-án az
óvodásoktól felsõ tagozatos iskolásokig több hangszeren is
megmutatták tehetségüket. A közönség tapssal hálálta meg az
énekes, illetve zongorán, rézés fafúvós hangszereken, gitáron elõadott produkciókat, melyre dr. Félegyháziné Székely
Andrea, Johann Attila, Utry
Dávid, Aigner Barbara, Bodnár Sándor készítette fel az ifjú elõadókat. A szülõk idén is
aktívan részt vettek az elõkészületekben: süteményeket sü-

töttek és Söjtöry Julianna,
Szabó Márta vezetésével csodásan feldíszítették a termet.
Az idei rendezvényt két
produkció is különlegesség
tette. Zongoraleckéket vett Pacsi Krisztián, az általános iskola igazgatója, aki dr. Félegyháziné Székely Andrea zongoratanárnõvel együtt adott elõ közös produkciót. A jelenlévõk is
megállapíthatták: soha nem
késõ elkezdeni. Másik meglepetésként a zeneiskola tanulói
film formájában vitték színre

Mozart Varázsfuvola elõadását.
A történetet némán játszották,
szerepekre osztva, beöltözve.
Az eredeti szöveget Lóránt Zsolt
tanár átírta, a helyszínen aláolvasta, a produkciót Johann Attila vezetésével Gömbös Zsófia
és a zeneiskola kis ütõs csoportja kísérte zenével. A film készítésénél Pacsi Krisztián kameramanként vett részt, a történetet dr. Félegyháziné Székely
Andrea tanárnõ álmodta meg és
rendezte az alkalomhoz illõre.
Pataki Balázs

Jó társaságban hangulatos programok
Nagy gondot fordít Tekenye vezetése az élhetõ lakókörnyezetre és a közbiztonságra.
A korosabb lakosság magányát
hivatottak feloldani azok a találkozók, kisebb nagyobb programok, melyek havonta kerülnek megrendezésre. A május
18-i találkozón Lagler Róbert
r.alezredes volt a meghívott
vendég. Az érintett témák kö-

zött szerepelt a személyes és
vagyonbiztonság mellett a közlekedési szabályok betartásának fontossága. Kiemelt jármû
a kerékpár, amit az idõsek közül is többen használnak. A komoly témát vidám kérdezz-felelek tette hangulatossá és
még emlékezetesebbé. A rendezvény zárásaként baráti beszélgetések közepette a helyA kirándulók kellemesen elfáradtak, friss élményekkel tértek
haza.

Közbiztonsági elõadáson vettek részt a szépkorúak.

ben készült és a résztvevõk
által hozott finomságok kerültek elfogyasztásra.
A Jeli arborétumba induló
kirándulást még a csütörtöki
programon egyeztették a résztvevõk. Május 22-én hétfõn a falubuszhoz egy személyautó csatlakozott, így aki utazni akart,
mindenkinek jutott hely. A kellemes környezetet a legjobb kiránduló idõben tudták bejárni.
Volt alkalom gyönyörködni a

pompás növényekben, virágokban. A gyalogtúra után kellemesen elfáradtak, friss élményekkel gazdagodva tértek
haza.
Idén is megrendezzük a
gyereknappal egybekötött pünkösdi pikniket, melyet június
5-én hétfõn a Jégveremben tartanánk. A programon fél 4-tõl
Kanta Judit adja elõ zenés
mûsorát.
s.i.

2017. május
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Vadlány nyomában jártunk Az édesanyákat köszöntötték…
A tavaszi szünet elsõ napján, míg mások jóízûen aludtak, a Türjei Szent László Általános Iskola 5. és 6. osztályos
tanulói közül sokan hátizsákkal gyülekeztünk a suli bejárata elõtt, hogy felfedezhessük a
tõlünk mindössze 10 km-re lévõ Kovácsi-hegy titkait. Az iskolabuszokkal vidám hangulatban indultunk el Türjérõl, útközben pedig még felvettük
néhány iskolatársunkat a környezõ településeken. Nagygörbõig négykeréken utaztunk,
onnét gyalog folytattuk túránkat a Buruczky Ferenc tanösvényen, amely a türjei származású, fiatalon elhunyt, lelkes,

dászleseket, farakásokat. Ebédünket is egy ilyen farakáson
ülve és beszélgetve költöttük
el. Élmény volt számunkra, mikor a természet megviccelte
egyik társunkat, akinek telefonja beleesett a farönkök közé. Tanáraink hõsiesen emelték félre a hosszú rönköket,
amíg meg nem találtuk az információs eszközt. Hosszú séta
– közel 12 km után – kicsit elgyötörten értünk a Sztúpához,
amit birtokunkba vettünk.
Megforgattuk az imamalmokat, majd pihenésként relaxáltunk a Meditációs Központban. Kellemesen elfáradva, kipirosodott arccal, új él-

Mindenki kellemesen elfáradt és új élményekkel gazdagodott.
nagy tudású, természetvédõ
meteorológusról kapta a nevét.
Vidáman ugráltunk a „Bazalt-utca” kövein, a természet
alkotta bazaltkõ oszlopok között. A Vadlány-barlang pihenõjénél elõkerültek a táskákból az elemózsiák. Az ügyesebbekkel bebújtunk a barlangba,
ahol felelevenítettük a környéken élõ legendát. A bátrabbak
alaposan körülnéztek a rideg
kõlakásban, kipróbálták a fekvõhelyet, „leporolták” a mécseseket tartó polcot. Utunkat a
vindornyaszõlõsi kõbánya felé
folytattuk. Az igazgató úr megtanította nekünk a térképolvasást, felelevenítettük a környezetismeret órákon tanult
tájékozódási ismereteinket. Végsõ célunk a zalaszántói Béke
Sztúpa volt. A földutakon barangolva megcsodáltuk a tavaszi természet virágait, megfigyeltük a növény- és állatvilágot, hallgattuk az erdei madárhangokat. Megkóstoltuk az
erdõ avarszintjét borító medvehagymát, megmásztuk a va-

ményekkel gazdagodva szálltunk fel a buszokra, s indultunk hazafelé.
Türjei Szent László
Általános Iskola
5. osztályos tanulói
Buruczky Ferenc (19681997) meteorológus, Türje
község szülötte, iskolánk
volt diákja. Gimnáziumi tanulmányait Zalaszentgróton
végezte kiváló eredménynyel, majd az ELTE meteorológus szakán szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt, a
BEAC Természetjáró Szakosztályában vált a természetet kedvelõ fiatalember
tudatos, rendszeres természetjáróvá. A SUPER 8 teljesítménytúrának elõbb szervezõje, majd vidékre kerülése után sikeres eredményeket elérõ résztvevõje
volt. Egy ilyen versenyen
szenvedett súlyos, végzetes
balesetet.

A fellépés izgalmában mindenki a legjobb formáját hozta.
Tekenyén az Anyák napja
idén is bensõséges hangulatban telt. Május 12-én a gyerekek versekkel, jelenettel,
tánccal, énekszóval, zenés produkciókkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Az elõadás során a hétköznapok fáradtságának nyoma sem volt, a
fellépés izgalmában mindenki
a legjobb formáját hozta, fegyelmezetten, figyelmesen szerepelt.
A felkészítésben mindig
meghatározó szerepük van a
szülõknek, akiknek ezúton is köszönjük hozzáállásukat, támogatásukat. A polgármesteri köszöntõben is elhangzott, hogy
minden fiatalt szeretettel várunk az ünnepi készülõdésekre, és ne várják azt, hogy
egyenként legyenek megszólítva a szereplésre a gyerekek.

Kérjük, hogy bíztassák a kicsiket az ünnepségeinken, rendezvényeinken való részvételre, hiszen így is lehetõségük
van tapasztalatot, gyakorlatot
szerezni, amivel nemcsak örömet szereznek, de élményekkel is gazdagodhatnak.
Az ünnepi mûsort Hans
Jörg-Bock operett szólója színesítette, a lipcsei operaház
mûvészének csodálatos hangja
ezúttal is megtöltötte a termet.
Neki külön köszönjük az élményt, amivel az est színvonalát emelte. Ezúttal is minden érdeklõdõt szeretettel
hívtunk az ünnepségre, így a
köszöntés és a szál virág nemcsak a közvetlen hozzátartozóknak, hanem minden anyukának, nagymamának szólt.
s.i.

Zalatáj naponta!

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.
Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problémák kezelése az önkormányzatok, a foglalkoztatási szervek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghatékonyabb, így a megyei önkormányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkoztatási együttmûködés jött létre.
A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzorciumi partnerek mellett további 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, városi önkormányzatok, érdekképviseletek.
Az aláírást követõen a megvalósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások, turizmus, szociális gazdaság, helyi termék) is megtartotta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szakértõk közremûködésével.
A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutásának elõsegítésére jött létre. A chartát a Zala Megyei Önkormányzat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõkínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrányos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõpiaci és foglalkoztatási szolgáltatásokat,
támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjelenését követõen, 2017. júniusától indulnak.
A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatkozóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolását a Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével.
A megyei paktum elérhetõsége: www.zalapaktum.hu

Megszépült a sümegcsehi könyvtár
A közelmúltban – olvasók
és könyvtáros örömére – új
bútorzatot kapott a sümegcsehi könyvtár.
A régi polcrendszer cseréjét az elhasználódás mellett a
könyvtár látogatóinak megváltozott igényei is indokolták. A
16 db új polc használatba
vételével a könyvtár helyisége
tágasabbá vált és világosabb
lett, ami a látogatók megnövekedett száma miatt volt fontos szempont. A mostani kialakítás lehetõvé teszi, hogy
több olvasó kényelmesen, egymás zavarása nélkül használhassa a könyvtárat, akkor is, ha
csak kölcsönzés miatt érkeznek, de abban az esetben is, ha
helyben kívánnak olvasni, elidõzni kicsit.
A kötetek polcokon való
elhelyezésénél az eddigiektõl

eltérõ szempontokat vett figyelembe a könyvtáros, Gombosné Szabó Viktória, hogy
ezzel is minél jobban alkalmazkodjon az olvasók igényeihez. Kiemelt helyet kaptak például a kötelezõ olvasmányok,
illetve a feldolgozásukat segítõ
szakirodalom is.
A kapott polcok mellett új
asztal és székek biztosítják a
látogatók figyelmét, a közeljövõben pedig mindez kiegészül
egy szõnyeg elhelyezésével,
ami a praktikus használat mellett, a helyiség barátságos,
meleg, hívogató hangulatáról
is gondoskodik.
– Elmondhatom, hogy most
már valóban egy nagyon kellemes környezet, olvasóbarát elrendezés várja a látogatókat.
Ezt a tervek szerint jövõre
a világítás korszerûsítésével

Kellemes környezetben várják a látogatókat.
tesszük majd teljessé, és akkor
már tényleg egy minden szempontból kifogástalan, nagyon

szép könyvtáruk lesz a sümegcsehieknek – monda Gombosné Szabó Viktória.
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Vízben és szárazföldön jól érzik magukat
Tíz éves a Bugyborék Egyesület
2007-ben jött létre a pakodi Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület, amely
tíz éve egy baráti társaságból
alakult ki. Mára a tevékenységi
körük kibõvült, így nem csak
vízben, hanem szárazföldön is
próbára teszik magukat.
– Annak idején a középiskolából egyik tanárunkkal jártunk evezgetni és ott szerettük
meg a vízi sportokat. Fõ tevékenységünk a környék folyóin
való kenuzás volt, abból nõtte
ki magát az egyesület. Az egész
úgy kezdõdött, hogy a kanizsai
Csónakázó-tónál a tûzrõl hoz-

tunk le egy elégetni szánt kenut, amit kipofoztunk és utána
sokat használtunk. Kitaláltuk,
hogy alapítsunk egyesületet,
melyen keresztül aztán pályázatokat is készítettünk. Most
már elég nagy eszközparkkal
rendelkezünk, a tagságunk pedig 25 fõre duzzadt – emlékezett vissza Dézsi Ádám, az
egyesület második elnöke.
Az egyesület tagjai körében
népszerû a kenuzás, a túrázás
és az íjászkodás, melyekbõl korábban a vízi sportok, jelenleg
a teljesítmény túrák élvezik az
elõnyt. Õsszel országosan is

Felhõtlen gyermeknap Türjén
A nyári szünet felé csalogatott bennünket a Türjei
Szent László Általános Iskolában megtartott diák- és gyermeknap. Rendezvényünket a
diákönkormányzati munka lezárására és a gondtalan szórakozásra szánta iskolánk. Széleskörû összefogással szerveztük
meg ezt a programsorozatot,
amely a legkisebbektõl a legidõsebb tanulókig változatos
idõtöltést nyújtott mindenkinek. Bár az idõjárás az utolsó
napokban némi izgalomra
adott okot, de május 26-án
szép idõnek örülhettünk, mely
túrázásra, szabadtéri elfoglaltságokra egyaránt alkalmas volt.
Ebben az évben Türje Község Önkormányzata, általános
iskolánk és a helyi óvoda
együttes rendezvényének a
sportpálya adta a tágas helyszínt. Szükség is volt ekkora
térre, hiszen a játékos falujáró
versengés után ide érkezõ osz-

tályok az ovisokkal együtt szabadon választhattak a sportjátékok, kézmûves foglalkozás,
póni lovaglás, trambulin, légvár, íjászat, rendõrségi bemutató, karate, látványkovács
nyújtotta elfoglaltságok közül.
Megédesítette a napot a „palacsintázó” mellett a Szülõi Munkaközösség által felszolgált ízletes fagylalt is. A rendezvény
lezárásaként a Rouge együttes
gyermekközpontú
elõadása
tette még emlékezetesebbé ezt
a napot.
Gyermekek és felnõttek
mosolygós arca jelezte, hogy
ez a péntek felhõtlenül telt el.
Köszönjük valamennyi támogatónknak,
résztvevõnknek,
hogy lehetõvé tették ezt számunkra. Sok élménnyel indultunk haza. Ahogy iskolánk
tanulója, Bangó Gabi mondta:
„Ez igazán jó nap volt!”
Péter Szilvia
(DÖK-segítõ pedagógus)

Az útvonalat fürkészik az EUFFória indulói, köztük a gyõztes
Csapó1 csapat tagjai is.
meghirdették a Bugyborék által szervezett teljesítménytúrát, amire kétszáz kilométerrõl
is jöttek résztvevõk. Az elsõ
komoly megmérettetésre 17
településrõl 94 nevezõ érkezett, a sikeren felbuzdulva
idén szeptember 16-án másodszor is megrendezik a programot, ami 12 és 8 kilométeren
zajlik majd. Az útvonalat korábban pályázat keretében alakították ki a pakodi hegyen,
ahol állomáshelyeket, útbaigazító táblákat építettek és a
dötki Noé borháznál kemence
létesült. Jó kapcsolatuk van a
Zalai Borút Egyesülettel, minden túrájuk Dötkrõl indul és
egyesületi rendezvényeiket is
ott rendezik. Kevés pályázati
lehetõségük van, az április 22-i
Europe Direct által támogatott
EUFFória túrájukat az eddigi
legnagyobb létszámmal tartották meg. 104 túrázó teljesítette
a távot és a vele járó feladatokat. A rossz idõ kicsit visszavetette a jelentkezõket, de így
is 16 csapat tette magát próbára a dötki borháztól induló
megpróbáltatáson.
– A túrázás olyan, mint egy
dopping, fõleg ha valaki elkapja a fonalat… Nekem a Nagykanizsáról induló Rockenbauer Pál emlékúton megtett
130 kilométer volt a leghoszszabb távom, amit 29 óra alatt
tettem meg. Szinte egész éle-

Dézsi Ádám negyedik éve vezeti az egyesületet.
temben sportoltam, így szeretném a gyerekeimet is fokozatosan rávenni a túrázásra
– mesélt ízelítõül legnagyobb
próbatételérõl az egyesület
elnöke.
A tagok nyáron visszatérnek az egyesület alapítóhelyére, a Rába-partra, ahol megünneplik a 10 éves évfordulót.
Évente kétszer tartanak közös
munkanapot, amin a résztvevõk egyrészt csökkenthetik
tagdíjukat, másrészt munkájukkal szépítik környezetüket.
Nemrégiben az íjászpályájukat
újították fel, ami új vesszõfogót kapott.
Pataki Balázs

Hirdetésszervezõket

Íjászat is szerepelt a programban.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Kutatói utánpótlás-nevelés elõkészítés vagy hátránykompenzálás?
Sikeres zalabéri diákok az országos döntõn

Az országos versenyen részt vett tanulók. Elsõ sor: Zsuppán
Zsombor, Szabó Petra, Léber Kiara. Második sor: Puklics Flóra,
Gergály Vivien, Rába Róbert, Halak Sára, Varga Miklós.
A zalabéri iskola évtizedek
óta ad hírt a Zala megyei sajtóban az aktuális tanév egyik frekventált eseményérõl, a Kutató
Gyerekek Tudományos Konferenciájáról, a KGYTK-ról. E lap
hasábjain sem elõször írjuk le,
hogy ez a nagy hagyományú
versenyek között számon tartott
(az NTP által is támogatott) tehetséggondozó program ebben
a kisiskolában próbáltatott ki
elõször 1998/99-ben, hogy aztán
fokozatosan országos versennyé
teljesedhessen. Az országos megmérettetés elõfeltétele egy írásban leadott kutatási beszámoló,
majd az azt prezentáló 10 perces
szóbeli elõadás egy régiós fordulón. Természetesen a dolgozat
témája szabadon választott; a
helytörténeti búvárkodástól kezdve a régi és újkeletû játékokon
vagy az egészséges életmódon,
divattrendeken, környezetvédelmi problémákon át az ûrkutatásig minden lehetséges. Talán e
rövid ismertetõ is elegendõ
annak beláttatására, hogy nem a
hagyományos tanulmányi (tantárgyi) versenyeztetéssel van
dolgunk, hiszen a munkafolyamat több hónapot ölel fel, a
gyermek által gyûjtött, majd a
mentora irányításával rendszerezett ismeretanyag szerteágazó,
többféle tudományt érintõ. S mi
hát a hozam?
Erre ad választ az a tanulmánykötet, amely a 15. országos
forduló után (2015/2016-os tanév) készült el. A szerzõ, Kiss Albert korrekt mérésekkel igazolja
hatástanulmányában, hogy a
programban érintett ifjak beszédkultúrája érettebbé válik, az
önmûvelési technikáik repertoárja szélesedik, az elõadásaik
retorikai
megszerkesztettsége
kiugróan fejlõdik, ahogy az önreflektív szemléletmódjuk is.
Amint a gyermekeknek, úgy
többségük szüleinek is pozitív
az attitûdje a KGYTK-hoz, mint
értékes dologhoz. A KGYTK-s
munkát követõ szakemberek
(pedagógusok, zsûritagok, akik
többsége minõsített kutató) is
határozottan vallják és vállalják,
hogy az ilyen fajta tanítás- tanu-

béren, Százhalombattán zajlottak, míg az országos helyszín
ismét Budapest (május 8.) volt,
ahol 28 iskola, köztük Zalabér is
képviseltette magát. A zalabériek közül ismeretterjesztõ és
kutatásmódszertani kategóriában is indultak tanítványok, akik
az alábbi témákkal és eredményekkel büszkélkedhetnek.
Az alsó tagozatosok között ismeretterjesztõ kategóriában a 3.
évfolyamos Zsuppán Zsombor
az Egy õsi játéktól a világbajnoki
címig témájával, valamint a 4.
osztályos Léber Kiara A tájkép
története elõadásával érdemelt
egyaránt elsõ helyezést. Kutatásmódszertan kategóriában a harmadikos Szabó Petra A számítógép-használati szokások vizsgálata a Zalabéri Általános Iskolában témát mutatta be, amivel másodikként zárt. A felsõ
tagozatosok kutatásaikkal szintén a dobogón zártak. Gergály
Vivien 7. osztályos tanuló a
Hajviseleti trendek és vizsgálatuk a 7-8. osztályos fiúk körében
témát vizsgálva 2. helyezést ért
el. A végzõs Halak Sára és Varga Miklós Az iskolai agresszió

vizsgálata a Zalabéri Általános
Iskolában témát vizsgálták, szintén második helyet érdemeltek
ki. A hetedikes Puklics Flóra Egy
kiscsoport csoportlélektani vizsgálata, továbbá a végzõs Rába
Róbert Energiák és egyszerû gépek felhasználása kutatásával
egyaránt elsõ helyezést ért el.
Egyébként a Budapesten tartott országos forduló elõkészítõi
a médiának szóló meghívójukban írták: „a KGYTK különlegessége többek mellett abban
áll, hogy a kutatói utánpótlás-nevelést megcélzó egyetemi tudományos diákkör, illetve a gimnáziumi TUDOK elõtt létezik egy
általános iskolai, ún. elõkészítõ
szakasz is, amelybe a látogatók
ezen alkalommal mindenképpen bepillantást nyerhetnek”.
Nos, kedves olvasó, Ön is
bepillanthat ebbe a folyamatba,
hiszen a www.kgytk-zalaber.hu
oldalon nyomon követheti az eddigi pályamunkákat, prezentációkat, rezüméket; „forgathatja” az
Ékes Szilánkok (ÉSZ) címû folyóiratot, ami ugyancsak sok-sok üzenetet közvetít az érdeklõdõknek.
Cseh Németh Zsuzsanna

Kórustalálkozón debütáltak a türjei citerások
A zsûri nevében dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária elnök
adja át Léber Kiarának az elsõ
helyezésért járó oklevelet.
lási folyamat esszenciája leginkább a személyközpontúságban,
az innovatív késztetésben, az
összes pszichikus funkció mozgósításának hangsúlyozásában
ragadható meg, hiszen egyértelmûen megalapozza a kreativitás
funkcióit, épít a kommunikációelmélet újdonságaira, nyitott a
kortárs didaktikai kutatások felé.
Summázásként kijelenthetõ,
hogy az általános iskolai kutató
gyerekek tudományos köre olyan
gazdagításra, új metodika alkalmazására vállalkozik, amely kiszélesíti a hagyományos iskolai
kereteket. S még egy különleges
erénye, hogy nem csupán a
kiemelkedõ adottságokkal bíró
tanulókat teszi érintetté, hanem
– amirõl fentebb nem esett szó
– akár a hátránykompenzációt is
magában foglalhatja. Manapság
különösen idõszerû ilyen és
ehhez hasonlatos esélyteremtõ
és ösztönzõ gyakorlatokat kipróbálni és alkalmazni, hiszen
nemcsak a mi kis térségünkben,
hanem világszerte egyre több
hátrányos helyzetû család, kisközösség, régió létezik.
Az idei tanévben a régiós
vetélkedések áprilisban Karancslapujtõn, Orosházán, Zala-

Negyedik alkalommal rendeztek búzaszenteléssel egybekötött kórustalálkozót Türjén. A
környék településein már kialakult, hogy melyik mûvészeti csoport melyik évszakban, illetve
ünnephez kapcsolódóan tartja
nagyobb rendezvényét. Az idén
10 éves Hétszínvirág Énekegyüttes egy tavaszi egyházi ünnepen,
a Szent Márk napjához kapcsolódó búzaszenteléshez kapcsolódva tartja kórustalálkozóit.
Idén április 30-án programjukat
megelõzõen a kórusok részt vettek prof. dr. Vértes Attila dombormûvének felavatásán, majd
összegyûltek és elõadták az idei
találkozóra összeállított dalcsokraikat.
– 2014-ben rendeztük meg
az elsõ találkozót és Zalabérbõl,

Pakodról, Zalaszentlászlóról, Sümegcsehibõl minden évben jönnek hozzánk kórusok. Idén elõször szerepelt nálunk a Zalaszentgróti Népi Alkotóház énekkara, illetve a Mihályfai Énekkar.
Ezúttal a türjei iskolában tanuló
lányok is énekeltek nekünk
népdalokat. Ezeken az alkalmakon ápoljuk a kapcsolatokat és
az évben minden kórusnak megvannak a saját idõpontjai, amire
mindenki készül. Most debütált
Ágh Adrienn vezetésével az énekkar tagjaiból alakult citerazenekarunk – foglalta össze Johanné
Székely Júlia kórusvezetõ és szervezõ, aki nem felejtette el megköszönni az önkormányzat támogatását és Gergely János konferáló állandó és önzetlen munkáját.
Pataki Balázs

A türjei rendezvényeken ezután citerajátékot is lehet majd hallani.

2017. május
HIRDETÉS
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Oviolimpia a kehidakustányi óvodában
kapcsolatos ismereteikkel, énekes, mesés feladatokkal. A csapatok reggel a Kehida Termálban gyülekeztek, ahol egy reggeli után rövid köszöntõt mondott a Kehida Termál részérõl
Németh Zoltán általános igazgatóhelyettes, Lázár István
polgármester és Schulcz Béláné óvodavezetõ. A délelõtti
játékok után a gyerekeket és
kísérõiket az óvodában vártuk
egy finom ételre, majd a Deák
Ferenc Kulturális- Rendezvény
és Közösségi Házban eredményt hirdettünk. Minden
csapat nagyszerûen helytállt a
versenyen. A Sümegcsehi Óvoda Föld gyermekei csapata lett
a harmadik helyezett, második
ugyancsak ennek az óvodának
a Madárbarát csapata, a Zala-

Nagyszerû volt a hangulat.
A közelmúltban került
megrendezésre a kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvodában a VI. olimpia. A 2015/2016-os tanévben
óvodánk Tulipán csapata nyerte Sümegprágán az V.olimpiát,
ezért az idei tanévben ránk
várt az a feladat, hogy szervezzünk egy játékos délelõttöt.
Veszprém és Zala megye 9
óvodája 11 csapattal képviseltette magát ezen a napon.
A résztvevõ csapatok a következõk voltak: Ukki Óvoda
Sünikék csapata, Sümegprágai
Óvoda Delfin csapata, Sümegcsehi Óvoda Föld gyermekei
és Madárbarát csapata, Óhídi
Óvoda Szivárvány csapata, Zalaszántói Óvoda Kópékuckó
csapata, Zalaszentgróti Óvoda
Pöttyös labda és Teknõs Dönci
csapata, Zalaszentlászlói Óvoda Kerekerdõ csapata, Kehidakustányi Óvoda Csipet Csapata, Zalacsányi Óvoda Csiperkék csapata.

szentgróti Óvoda Teknõs Dönci csapata pedig elsõ hellyel
büszkélkedhetett ezen a délutánon. Az eredményhirdetést
követõen az összes résztvevõ
gyermek közös ajándéka a
zalaegerszegi Kakaó zenekar
koncertje volt részünkrõl,
amelyen fantasztikus hangulat
kerekedett. A gyõztes a Zalaszentgróti Óvoda Teknõs Dönci csapata nemcsak a vándorkupát vihette haza, hanem a
jogot is, ami a következõ óvodai nevelési évre a VII. Oviolimpia megrendezése.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak, az
állomások vezetõinek, a segítõ
szülõknek!
Salamon Renáta
óvodapedagógus

A batyki õsgyep

Fotók:
Sándorné Kovács Nikolett
Lázár István díjat ad át.
A két falurészen, 11 állomáson játékos feladatokkal vártuk a résztvevõ gyermekeket
helyi történeti érdekességekkel, emberi-tárgyi környezetünk ismereteivel, játékos-mozgásos,
egészségvédelemmel

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Vikár József zalabéri lakos,
a Pannon Egyetem Georgikon
Kar Természetvédelmi Mérnök karán végzett hallgatója
2017. május 12-én elõadást tartott a batyki könyvtárban. A
bemutató témája a batyki õsgyep növényvilága, botanikai
szépsége volt, amelyrõl szakdolgozatát is készítette.
A mocsárrétek és kékperjés láprétek borította területet
batyki õsgyepnek nevezik. A
területet elõször 1925-ben említi a botanikai szakirodalom.
Meglehetõsen jól körülhatárolható térség: északról és keletrõl a vasútvonal, nyugatról
egy égeres, délrõl a Zala folyó szegélyezi. 1989-ben nyilvánították védett területté. Ma
50 hektárnyi terület maradt
fenn, melynek mintegy felét
kaszálónak használják. A másik részen viszont szinte változás nélkül maradtak meg

ssen
Hirde k !
nálun
Vikár József tartott elõadást.

napjainkig a Zala folyó völgyének egykori növényritkaságai.
Tömegesen fordul elõ a
folyó partján szibériai nõszirom, a kornistárnics, a mocsári
nõszõfû és a szúnyoglábú bibircsvirág, de nem ritka a buglyos szegfû és a hússzínû ujjaskosbor sem. Ritkaságai között
említhetõ az agárkosbor és a
poloskaszagú kosbor, vagy a
mocsári kockásliliom.
Az õsgyep nagy része jelenleg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van.
A település lakossága érdeklõdéssel hallgatta az elõadást, ugyanis sajnálatos módon a térség kincsei még a falu
lakói számára is ismeretlenek.
A község idegenforgalmán sokat emelne, ha idõvel turisztikai tanösvényeket alakítanának ki a területen.

2017. május
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Zalaszentgrót is kapott defibrillátort
Örömteli hírt osztott meg
lapunkkal Császár József, a
Zala Megyei Kézilabda Szövetség fõtitkára. Az országos
szövetséghez benyújtott pályázatnak köszönhetõen a megyei
szövetség hat félautomata defibrillátorhoz jutott. A Magyarországon jelenleg kategóriájában legkorszerûbb berendezéseket azon zalai városok iskolái
kapják, ahol érdemben foglalkoznak a sportággal, így Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Zalaegerszeg, Lenti és Zalaszentgrót.
Mint Császár József elmondta, ezek a készülékek

nem csak a kézilabdázókat
szolgálják, hanem azt a többszáz gyermeket is, akiknek
iskolájában elhelyezték az
életmentõ berendezéseket.
A megyei szövetség fõtitkára kiemelte: szeptember elejére szeretnék kiképezni azt a
stábot valamennyi intézményben, amelynek tagjai kellõ
szakértelemmel tudják majd
kezelni a mûszert, ha netán
szükség lenne a beavatkozásra.
A zalaszentgróti iskola részérõl a defibrillátort Huszné
Takács Ildikó megbízott igazgató vette át.

Császár József a kézilabda-csapat és a diákok képviseletében
adta át a defibrillátort Huszné Takács Ildikónak.

Kalmus Felicián Dötkön

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás
élménymedence
A közönség gyönyörû környezetben élvezhette a virtuóz játékát.
Május 27-én, szombaton
Kalmus Felicián csellómûvész
volt vendége a dötki Noé Borháznak. Felicián otthonosan
kombinálja a szimfonikus
hangzást, a pop, az elektronikus- és filmzenei elemeket,
mindezt erõsíti magával ragadó elõadásmódja.
A mûvész már számos egész
estés produkcióban dolgozott
együtt Für Anikóval, Tompos
Kátyával, Udvaros Dorottyával, Hrutka Róberttel, és a
nemrég bemutatott nagysikerû „Kincsem” címû filmben is
megcsillogtatta virtuóz játékát.
Klasszikus, népzenei és könynyûzenei feldolgozások és
saját szerzemények egyaránt
szerepeltek a szombat esti
koncert palettáján és mindegyik magán hordozta Feli-

cián egyedi stílusát. Gyönyörû ívekben gondolkodik,
sokszor pedig erõteljes, szenvedélyes és karakteres. Kézen
fogva vezeti végig hallgatóját
egy nagyon színes instrumentális (hangszeres) zenei világban.
Az esemény látogatói kifejezetten örültek a klasszikus
dallamok újragondolt verzióinak, bár elmondásuk szerint a
leginkább a népzenei feldolgozásokra csodálkoztak rá. A
közönség zenei élményét fokozta a gyönyörû környezet és
a zalai gasztronómia dötki
specialitásaiból
összeállított
kóstoló.
A koncert után Felicián
szívesen beszélgetett a közönséggel saját zenei stílusáról.
t.m.v

június 3-tól nyitva!

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

