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(Folytatás az 5. oldalon)

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

Érvényes: 2017. július 10 - július 23-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

TOP ÁRVéres-Májas hurka...699 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Bécsi.......................1499 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg

1599 Ft/kg
Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege..2139 Ft/kg
------------------------------------------
Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg

Csípõs parasztkolbász.

Füstölt comb..........1699 Ft/kg
..1199 Ft/kg
1249 Ft/kg

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

Füst.hasalja szalonna
Fõttcsécsiszalonna vcs.Sertés fehércsont 5 Ft/kg

Sertés láb hátsó 249 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Dagadó 1119 Ft/kg
Oldalas 1119 Ft/kg
Lapocka 1119 Ft/kg

......
....

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

Tepertõ krém
250 g/dob 399,-/db 1596 Ft/kg
Zsír 1 kg 399 Ft/kg

Cserkészkolbász 799 Ft/kg

Fõtt erdélyi szalonna lédig 999 Ft/kg

Lecsókolbász 699 Ft/kg

Füst.kenyérszalonna 599 Ft/kg

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

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

......

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

...........

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

NYÁRI ÁRZUHANÁS!

Szekcionált garázskapuk • 06 30 249 90 92
Takarítónõt keresünk tekenyei telephelyünkre.

Immár hatodik alkalommal,
június 25.-én került megrende-
zésre a
az elszármazottak találkozó-
jával egybekötött búcsú.

Az idei rendezvény külön-
leges esemény volt, ezen a

Dötkön Noé Borháznál

Dötki búcsú és az elszármazottak találkozója
napon került felszentelésre
Dötk község címere és zászlója
a Jézus Szíve templomban
ünnepi mise keretein belül. A
zászlóanya ,
Dötk elsõ polgármestere lett.

Boda Istvánné

Boda Istvánné zászlóanya felköti a szalagot Dötk zászlójára.
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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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A KEHOP-5.2.2-16-2016-
00018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épüle-
teinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû pályázatban befeje-
zõdött a

felújítása. Az ünne-
pélyes átadásra június másodi-
kán, pénteken délután került
sor a Zala-parti kisvárosban.

kormánymeg-
bízott beszédében részletesen
szólt arról a folyamatról, amely-
nek keretében 10 kormány-
hivatali intézmény épületét
újítják fel mintegy 1 milliárd
forintos költséggel a sikeres
pályázatnak köszönhetõen. A
Zalaszentgróti Járási Hivatal-
ban – ahol jelenleg huszon-
öten dolgoznak, de hamarosan
a NAV szolgáltatásai is elérhe-
tõk lesznek – az épülethatáro-
ló szerkezetek szigetelésére, a
nyílászárók cseréjére, világítás-
és fûtéskorszerûsítésre és nap-
elemes rendszer kiépítésére
került sor. A beruházás össz-
költsége több, mint 92 millió
forint volt, s a Zala Megyei Kor-
mányhivatal költségvetésébõl
egy térkövezett parkolót is ki-

Zalaszentgróti Járási
Hivatal

Dr. Sifter Rózsa

Átadták a felújított Zalaszentgróti Járási Hivatal épületét

alakítottak. A hivatalban a 15
ezer lelket számláló járáshoz
tartozó 20 település lakóinak
ügyeit intézik, tavaly mintegy
13 ezret.

, a térség
országgyûlési képviselõje meg-
jegyezte: már halaszthatatlan
volt a felújítás, hiszen az egy-
kor az MSZMP szentgróti
székházaként és a Munkásõr-
ség bázisaként mûködõ épület
évtizedek óta változatlan álla-
potban volt. A felújítással Zala-
szentgrót városképe is jelentõs
mértékben megváltozott. A já-
rási hivatal szakmai mûködése
eddig is beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, a felújítás
után pedig méltó körülmé-
nyek között fogadhatják az
ügyfeleket.

, a Mi-
niszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelõs államtitká-
ra elmondta, hogy szívesen jön
Zala megyébe, hiszen az itteni
kormányhivatal jól dolgozik,
kiválóan készítette elõ a pályá-
zatot és nagyszerûen vezényli
le azt. A 10 épület felújításával
mintegy 50 millió forint érté-

Manninger Jenõ

Dr. Kovács Zoltán

kû energiamegtakarítás érhetõ
el a kormányhivatalnál. Az ál-
lamtitkár szólt országos dol-
gokról is. Mint mondta, nem
kívánnak változtatni a hatáskö-
rökön, csak finomhangolások
lesznek, hogy az ügyfelek még
közelebb kerüljenek a hivata-
lokhoz. Magyarországon mint-
egy 270 kormányablak mûkö-

dik, 1500 féle ügytípussal fog-
lalkoznak. Dr. Kovács Zoltán
fontosnak tartotta megjegyez-
ni, hogy az elmúlt évben csu-
pán 1900 esetben nem sikerült
tartani a 60 napos ügyintézési
határidõt.

A felújított hivatalt
plébános áldotta meg.

Bizderi
János

E.E.

A felújított járási hivatal.

A szalagátvágás pillanata... Balról Rétvári Róbert, a Zalaszent-
gróti Járási Hivatal vezetõje, Manninger Jenõ, dr. Sifter Rózsa
és dr. Kovács Zoltán.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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A hegyen csodála-
tos környezetben fekvõ

tartották
június 24-én a hagyományos
búcsúi misét.

2009. június 27-én, László
napkor szentelte fel

olai ferences atya a kápol-
nát, amelyet

és emeltetett.
– A mai felfordult világunk-

ban vissza kell nyúlnunk azok-
hoz az õseinkhez, szent kirá-
lyainkhoz, akik példaképül
szolgálhatnak a ma élõ magya-
rok számára. Szent László ízig-
vérig magyar, hithû, keresz-
tény király volt – mondta la-
punknak Kerékgyártó László.

kehidai
Szent

László kápolnában

Pap Tiha-
mér

Kerékgyártó Lász-
ló családja

Szent Lászlóra emlékezve
A lovagkirály ma is példát mutat

A Deák-forrástól nem mesz-
sze fekvõ kápolnában

piarista atya, a nagykani-
zsai piarista gimnázium igaz-
gatója celebrálta a misét.

A nyolc éve emelt kápolna
megjelenésében, arányaiban is
magán viseli az Árpád-kor
stílusjegyeit.

zalaegerszegi épí-
tészmérnök nevéhez fûzõdik a
tervezõ munka.

A Szent László év jegyében
jelen voltak a búcsúi misén
Somogy megyébõl az

tagjai
is, akik a szertartás után harci
bemutatót tartottak.

Nyeste
Pál

Barattáné Zám-
bó Ágnes

iharosi
Szent László Lovagrend

E.E. A gyönyörû környezetben fekvõ Szent László kápolna.

Zalacsányban Csány
László Általános Iskolában

Nagy Lászlóné
Tóth Istvánné

Szabó Barbara

Rezneki Vanda

, a

2017. június 16-án, pénteken
16 órakor tartottuk a ballagást
és a tanévzáró ünnepélyünket.
Iskolánkban már 14 órától
pezsgett az élet, a pedagógu-
sok és a felsõs tanulók feldí-
szítették a tornatermet az elkö-
szönõ nyolcadikosok tisztele-
tére. Mindenki izgatottan várta
a csengõszót, ekkor vette kez-
detét a ballagás. A könnyes
szemmel énekelve búcsúzó
diákok végighaladtak az osztá-
lyokon, ahol izgatottan várták
õket a diáktársak, majd a tor-
naterembe érve elkezdõdött
az elköszönés és a tanévzáró.

Az ünnepély elsõ felében a
nyolcadikosok köszöntek el az
iskolától, a diáktársaktól és a
pedagógusoktól, majd átadták
a zászlót az õket jövõre követõ
hetedikeseknek. A kitûnõ és
jeles tanulmányi eredményt
elért tanulók könyvjutalmat
kaptak, melyet
polgármester és
intézményvezetõ adtak át. In-
tézményünk hagyományaihoz
híven iskolánk alapítványától
két tanuló kapta meg a kima-
gasló elismerést, a Csány-díjat.
Ebben a tanévben a 4. osz-
tályos négy év
kitûnõ bizonyítványaiért, és a
tanulmányi versenyeken való
sikeres részvételért érdemelte
ki a díjat. 8.
osztályos tanuló kiemelkedõ

Nem hátrálni, hanem küzdeni a célokért
Iskolai évzáró és ballagás Zalacsányban

közösségi munkájáért kapta
meg az elismerést. Az egyik
meghitt pillanat után követ-
kezett a másik: Nagy Lászlóné
és Tóth Istvánné a nyolcadi-
kosok segítségével az iskola
polgárává avatták az elsõ osztá-
lyosokat. Kitûzték a kicsik szí-
ve fölé az iskolánk jelképét áb-
rázoló kitûzõt.

Tóth Istvánné intézményve-
zetõ beszédében kitért a tanév
fõbb statisztikai adataira, ki-
emelte a tanulmányi verse-
nyek helyezettjeit és elismerés-
sel szólt a felkészítõ kollégák-
ról is.

– Az iskola létszámához ké-
pest nagy létszámú, tizenki-
lenc fõs nyolcadik osztálytól
búcsúztunk. A végzõsöknek
azt kívánom, hogy életükben
ezentúl is játsszon fontos sze-
repet a becsület, a szorgalom,
az akarat. A továbbtanulásról
való döntés volt életük elsõ
komoly döntése, az esetleges
nehézségek esetén nem kell
meghátrálni, küzdeni kell a
célok eléréséért. Idén is dol-
gos, programokkal teli tanévet
zártunk. Népmesékrõl szóló
vetélkedõt, könyvbemutatót
rendeztünk, megtartottuk az
állatok világnapját és a fehér
bot napját. Két napot töl-
töttünk el testvériskolánknál
Ausztriában, színházban jár-
tunk, kiszebábot égettünk,
megünnepeltük a Költészet
illetve a Föld napját is. Öröm-

teli, hogy ezen a nyáron a
korábbi éveknél kevesebb ta-
nulónk fog javítóvizsgára ta-
nulni. A Csokonai alapmûve-
leti versenyrõl megyei 3.
hellyel tért haza diákunk,
ötödikek lettünk a játékos sor-
versenyen és iskolánk ezúttal
is eredményesen szerepelt a
térségi rajz, német és infor-
matika versenyeken – sorolta
összefoglalóan a tanévet ér-
tékelve az igazgatónõ.

Beszéde végén méltatta a
kis tantestület azon tagjait,
akik a minõsítõ vizsgán ki-
emelkedõ teljesítménnyel fe-
leltek meg és immár Pedagó-
gus II. fokozatba léphettek.
Végül bejelentette a tanév vé-

gét, amelyet a diákok önfeledt
tapssal fogadtak. A szülõk, ro-
konok, barátok diáktársak kö-
rében az udvaron az elballagó
nyolcadikosok jelképesen egy
lufit engedtek fel a kék égbolt-
ra, majd a gyerekekbõl virág-
erdõk lettek a szebbnél szebb
csokrok ölelésében.

A nyár elkezdõdött, de az
iskola nem zárta be teljesen
kapuit. A gyerekek július 21-23
között a Kaposvárhoz közeli
Deseda tónál bontanak kerék-
pártábort. A településhez kap-
csolódó információ, hogy Zala-
csányban idén július 29-án
rendezik meg a falunapot.

-

Rétiné Végh Katalin -
Pataki Balázs

A végzõsök Csány-díját Rezneki Vanda (képünkön jobbra)
kapta.
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Június 10-én délutánra
meghívást kaptak a
lakó, illetve háztulajdonnal
rendelkezõ németek, osztrá-
kok, hogy részt vegyenek egy
mûsorral egybekötött találko-
zón az általános iskola aulájá-
ban. A rendezvényt

igazgató kezdemé-
nyezte, a szervezés, a mûsor
összeállítása az én feladatom
lett. A meghívókat már május

Türjén

Pacsi

Krisztián

Kulturális mûsor német ajkúaknak a türjei iskolában

közepén többnyire személye-
sen kézbesítettük, ami meg-
lepetést okozott a németek-
nek, osztrákoknak, de nagy
örömmel fogadták. A gyere-
kekkel közösen rengeteg öt-
lettel vezérelve kezdtük el a
mûsorszámok gyakorlását.

Elérkezett a találkozó nap-
ja. A programot igazgató úr
köszöntõje nyitotta meg, üdvö-
zölve a megjelenteket, és re-

mélve, hogy ezzel hagyomány
teremtõdik: egyrészt bevonni
az itt élõ német ajkúakat a he-
lyi rendezvényekbe, a tanulók-
nak lehetõséget adni a tanórán
kívüli nyelvgyakorlásra, továb-
bá Türje õsi sváb tradícióit új-
raéleszteni. A lányok, fiúk iz-
gatottan, de nagy lelkesedéssel
várták, hogy megszólalhassa-
nak. Idegen nyelven beszélni,
verset mondani, nemcsak a
hangsúlyozásra ügyelni, ha-
nem a helyes németes kiej-
tésre is, nagy összpontosítást
igényel. Tanulóink mindezek-
nek próbáltak maximálisan
eleget tenni, és nem is maradt
el a dicséret a németek ré-
szérõl sem.

A negyedikes gyerekek ki-
számolója után elkezdõdött a
mûsor. A kicsik (1-2. osztályo-
sok) táncát versek követték,
majd c.
mese dramatizálása. Majd a
negyedikesek polkát táncol-
tak, a 6-7. osztályos lányok egy
modern táncot mutattak be, a

magyar zenére ropta. A zenés-

A brémai muzsikusok

Táncolni Szeretõk Csoportja

táncos produkciók között gye-
rekversek, illetve a nagy német
klasszikus költõ, Goethe egy-
egy költeménye hangzott el
németül, majd magyar fordí-
tásban is. a
zalaszentgróti zeneiskola taná-
ra c. operettbõl éne-
kelt egy dalt, majd a türjei

és a
fúvós együttes közös

produkciója zárta a mûsort. A
vendégeknek nagyon tetszett a
program, néha együtt énekel-
ték az ismert német dallamo-
kat a kórussal. A végén hálásan
megköszönték a tartalmas,
másfél órás mûsort. Örültek a
kezdeményezésnek, remélve a
folytatásban, hogy a kultúra és
a mûvészet segítségével szoro-
sabb kapcsolat alakulhat ki né-
met és magyar nyelvet beszé-
lõk között. Zárásként közös be-
szélgetésre hívtunk minden
vendéget. Az egész program
remekül sikerült, – ezt mutat-
ják a visszajelzések is – tovább
gondolkodva a folytatáson.

a német nyelv tanára

Székely Andrea,

A denevér

Hét-

színvirág kórus Brass-

Com

Badics Margit,

Tartalmas mûsort láthattak a vendégek.

„Ha felgyújtjuk a gyermek-
ben a veleszületett szikrát, az-
zal mindig olyan magaslatok
felé nyitunk utat, amilyenekrõl
álmodni sem mertünk volna”
– szól mon-
dása. igyekeznek
ezt a szikrát tovább csiholni,
így minden gyermeknek siker-
élményt szerezni. A Zalabéri
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola június 13-án
tartotta hagyományõrzõ tanév
végi mûvészeti bemutatóját,
melyen bemutatkoztak a „Tér,
forma, kontempláció, geomet-

Kristine Barnett

Zalabérben

Tanév végi mûvészeti bemutató Zalabérben
rizmus” címû projekt pálya-
munkái is.

A program keretében az ér-
deklõdõk tárlatvezetéssel egy-
bekötött képzõmûvészeti kiál-
lítást tekintettek meg a tanu-
lók alkotásaiból, valamint szín-
padon színjáték, népi játék,
furulya és ének bemutatók
színesítették a bemutatót.

– Több évtizede megren-
dezzük a mûvészeti bemuta-
tónkat, valamint az érdeklõ-
dõk a szokásos kiállításunk
mellett a „pincegalériánkban”
az alapfokú mûvészeti iskolá-

sok alkotásait is megtekint-
hetik. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyereknek minél több ol-
dalát kibontakoztassuk. Azok-
nál a gyerekeknél, akik ke-
vésbé jó tanulmányi ered-
ményt produkálnak, viszont
remek kézügyességgel rendel-
keznek, azoknál cselekvéses
intelligencia is mûködésbe
hozható. Asztalosságot, tapétá-

zást is tanultak, a mûvészetre
nyitott gyerekek egészen kü-
lönleges alkotásokat produ-
kálnak. Vannak olyan diákok,
akik a mûvészetekre és a tu-
dományokra is fogékonyak –
magyarázta a bemutatót kö-
vetõen

intézményvezetõ-he-
lyettes.

Cseh Németh Zsu-

zsanna

Pataki Balázs

A diákok színjátszásban is megmutatták tehetségüket.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Dötki búcsú és az elszármazottak találkozója
Orbán Viktor

Takácsné
Martincsevics Veronika

miniszter-
elnök levélben küldte el gon-
dolatait az összefogás jegyé-
ben a község vezetésének, la-
kóinak. A levelet

pol-
gármester olvasta fel.

„Tisztelt Polgármester Asz-
szony, Dötki Polgárok!

A régi angol bölcsesség
úgy tartja, hogy minõségi éle-
tet igazán vidéken lehet élni.
És ezt a közbölcsességet ép-
pen olyan települések élet-
ereje támasztja alá, mint az
Önöké.

Ezért mindig különleges
örömöt jelent, amikor azt hal-
lom, hogy a kisebb települések
is mernek nagyot álmodni, sõt
nem csak álmokat szõnek, de
lépésrõl lépésre meg is való-
sítják azokat. Önök naponta
bizonyítják, hogy egy település
jelentõségét nem a területé-
nek nagysága vagy lakóinak
lélekszáma adja, hanem polgá-
rainak életereje, tettrekészsé-

ge és szorgalma. Ennek szép
példája az új címer elkészítése,
amely reményt és további erõt
adhat a további gyarapo-
dáshoz.

Adjon a Jóisten Önöknek
sok erõt, jó egészséget, jó
szomszédot, megértõ társat,
bõ gyermekáldást és munkát,
amelynek haszna, értelme és
gyümölcse van. „

A programon
, a Zalaszentgróti Járási Hi-

vatal vezetõje is részt vett.
Az elszármazottak találko-

zóját rendhagyó szándékkal
rendezi meg minden évben
Dötk Község Önkormányzata,
hogy azok, akik elkerültek a
világ bármely pontjára, a bú-
csú napján hazatérhessenek
szülõfalujukba és a régi bará-
tokkal, szomszédokkal együtt
eleveníthessék fel a régmúlt
idõk emlékeit. A köszöntõk
után üstben készült finomsá-
gokkal várták a vendégeket,
melyet és se-
gítõi készítettek. A helyi asszo-

Rétvári Ró-
bert

Németh Károly

nyok pedig süteményekkel és
egyéb finomságokkal töltötték
meg az asztalokat.

Az ebéd elfogyasztása után
a gyerekeket társasjátékokkal
várták, míg a felnõttek a Zalai
Borút borait kóstolhatták meg

közbenjárásával.
A mulatság a késõ esti

órákig elhúzódott, ez is mutat-

Simon Lajos

ja, hogy kicsi és nagy jól érezte
magát.

A dötki programok ezzel
nem értek véget. Június 30-án
a Zalai Borút Egyesület tartotta
évadnyitó ünnepségét a Noé
Borháznál, ahol neves borá-
szok, egyesületük tagjai vettek
részt.

Farkas Ildikó

A levelet a polgármester olvasta fel.

Vidámság és jókedv töltöt-
te be a kultúrotthon
udvarát 2017. június 4-én, pün-
kösdhétfõn. Tekenye település
önkormányzata baráti hangula-
tú piknikre és gyereknapra
hívta a falu apraját-nagyját.

15 órától és
vi-

dám zenés gyerekmûsorral
szórakoztatta a közönséget az
udvar képzeletbeli színpadán.
Az öttagú formáció nem min-
dennapi koncertélményét kö-
vetõen színes programok vár-
ták a gyerekeket. Az arcfestõ
keze serényen dolgozott, nyu-
szik, lovak, macik rajzolódtak,
formálódtak a gyerkõcök ar-
cára, karjára. A lufihajtogatás
népszerûsége a lövészetével
vetekedett, de az íjászatnál is
kígyózó sorban várakoztak a
lurkók, hogy róka komát vadul
ejtsék. A játszóház négy keré-
ken érkezett, sikerét az apró-
nép hangos jókedve jelezte a
szülõknek.

A kondérban rotyogó pin-
cepörkölt illatára elõkerültek a

tekenyei

Kanta Judit
Kalandárium Társulata

Pünkösdi piknik és gyereknap Tekenyén

kosarakból az ízletes nedûk,
finom borok és pálinkák is. A
felnõttek jóízû beszélgetése, a
közös mókázás és a gyermekek
felhõtlen öröme tette emléke-
zetessé ezt a délutánt.

Dézsenyi Melinda

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július
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Szabó Viktóriával

– Elõször is gratulálok a
megjelenéshez! Régi álom vált
valóra?

tavaly
beszélgettünk elõször. A sü-
megcsehi írónõ akkori bemu-
tatkozásában elmondta, hogy
kislányának kezdett meséket,
késõbb verseket írni, megnyer-
te a tollal.hu és a Dörmögõ
Dömötör közös mesepályáza-
tát, többször publikált a Pan-
non Lapok Társaságának Breki
Magazinjában, verseit pedig
szavalják a gyerekek a Költé-
szet napja alkalmából évrõl
évre megrendezett szavalóver-
senyen.

A közelmúltban megjelent
elsõ kötete, A porcelánbaba
címû mesekönyv. Errõl faggat-
tuk kicsit.

– Köszönöm szépen! Igen.
Lassan tíz éve írok, de nem
azért kezdtem el írni, hogy
valaha könyvet jelentessek
meg. Eleinte kizárólag a kis-
lányom szórakoztatása volt a
cél, késõbb kíváncsi lettem, va-
jon mit szólnak mások az írá-
saimhoz? Elõször az interne-
ten publikáltam. Erre egy ama-

Megjelent az elsõ kötete a sümegcsehi írónõnek
tõr, kezdõ írónak sok-sok oldal
ad lehetõséget, ezek egyikén
jelentettem meg a meséimet. A
gondolat, hogy könyvben is
szívesen látnám a történetei-
met, csak évekkel késõbb fo-
galmazódott meg bennem,
amikor már megnyertem egy
mesepályázatot, és rendsze-
resen küldtem az írásaimat a
Breki Magazinnak.

– Rengeteg bizonytalanság
és kétely közepette! – mondja
nevetve. – Csaknem két évig
kerestem kiadót. Sok-sok ajtón
kopogtattam a kéziratommal,
de mindig elutasítottak. Egy
kezdõ, névtelen íróval járó
kockázatot nem szívesen vállal-
nak a kiadók. Ezt eleinte ku-
darcként éltem meg, viszont
ott volt a másik oldal: a ren-
geteg pozitív visszajelzés, bíz-
tatás, noszogatás, hogy próbál-
jam meg. Író-olvasó találkozót
is tartottam a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában. Végül aztán
elhatároztam magam: a magán-
kiadás mellett döntöttem.

– Hogyan született meg a
könyv?

– Sokan választják ezt a
megoldást.

– Nagy feladat!

– Említetted az illusztrá-
ciót. A rajzokat is ismerõs
készítette?

– Vagyis?

– Úgy tûnik, nagyon biz-
tos kézzel irányítottad a fo-
lyamatot.

– És olyan lett, ahogy el-
képzelted. Akkor megérte a
fáradságot, nem?

– Akkor beszéljünk is ki-
csit a könyv tartalmáról!
Több, összesen öt mese szere-
pel benne. Mi alapján válo-
gattad ki az írásokat?

– Igen, csakhogy sok olyan
magánkiadásban megjelent
könyvvel találkozni, ami rosz-
szul szerkesztett, sõt: helyesírá-
si hibák vannak benne, ezért
féltem ettõl a megoldástól. Így
aztán a munka oroszlánrészét
(az illusztráció kérdése, szer-
kesztés, nyelvi ellenõrzés) ma-
gamra vállaltam.

– Nem voltam egyedül. So-
kan segítettek, akiknek na-
gyon hálás vagyok. A könyv
köszönetnyilvánításában meg
is említem õket, mert nélkülük
nem született volna meg a kö-
tet, legalábbis nem ilyen for-
mában. Olyan lett, amilyennek
megálmodtam.

– Nem. Az illusztrátorom-
mal, Péli Bencével (aki egyéb-
ként szakmája szerint mozgó-
kép- és animáció készítõ) az
egyik közösségi oldalon ismer-
kedtem meg. Láttam a meg-
osztott munkáit és nagyon
megtetszettek. Írtam neki egy
üzenetet, benne az egyik me-
sémmel. Onnantól kezdve sí-
nen volt minden.

– Vagyis megrendeltem a
rajzokat, kiválasztottam a ki-
adót, átnézésre elküldtem a
szöveget a volt magyartaná-
romnak, s amikor megérkez-
tek a képek, Kiss Hajnalkával
készre szerkesztettük a kézira-
tot, s mehetett a nyomdába.

– Egyáltalán nem! Most,
hogy túl vagyok rajta, s kezem-
ben a könyv, elhalványodott a
sok-sok álmatlan éjszaka, a
rengeteg bizonytalanság, az
állandó tépelõdés, a kézirat
ezredszer való átnézésének
emléke. Persze eközben tele
voltam várakozással is, s nagy
öröm volt kézbe venni az elsõ,
saját kötetemet.

– Mindenképpen! A fogad-
tatása is nagyon pozitív. A gye-
rekek hamar megszerették, s
végül is ez az igazi sikerél-
mény, hiszen nekik íródott.

– Sok-sok rövid, néhány ol-
dalas mesém van, de hogy
legyen valamilyen tematikája a
könyvnek, azokat a története-
ket szedtem csokorba, ame-
lyekben közös helyszín a gye-
rekszoba. A kedvenc mesém, a
könyvnek címet adó A porce-
lánbaba is ott játszódik. Ezek-

hez csatoltam az ötödik mesét,
amelyik egy kicsit a magyar
népmesékre hasonlít, mivel a
magyar népmeséket nagyon
szeretem, s ezt a történetet
mindenképp meg akartam
osztani másokkal.

– Maga a történet tetszik, s
a mondanivalója, de ennek a
mesének a születési körülmé-
nyei is különlegesek. Általában
hajnalban írok, s miután le-
jegyzek egy történetet, félrete-
szem pár napra, majd elõve-
szem, s kijavítom azokat a hi-
bákat, amik elõször elkerülték
a figyelmemet. Ilyenkor gyak-
ran át is fogalmazom, veszek
el, vagy éppen teszek hozzá a
szöveghez. A porcelánbaba vi-
szont délelõtt íródott, nagyon
gyorsan megszületett, s alig
végeztem rajta néhány kiiga-
zítást. Úgy jött belõlem, mint-
ha diktálták volna. Soha olyan
könnyedén, örömmel és felsza-
badultan nem írtam.

– Óvodás kortól az általá-
nos iskola alsó tagozatáig. Fiúk
és lányok is találnak benne
olyan mesét, ami tetszhet ne-
kik. A porcelánbaba talán „lá-
nyos” mese, de akad a könyv-
ben például táltos paripa, ve-
szekedõ autók, elégedetlen-
kedõ kabát, egy szófogadatlan
kisfiú, sok-sok varázslat és né-
hány vicces jelenet is.

– Legnagyobb örömömre
már most többen megkérdez-
ték: tervezek-e további köny-
veket? Azt hiszem, igen. Van-
nak verseim, de több elkez-
dett, s kidolgozásra váró mese-
regényem is. Egyelõre azonban
A porcelánbabát szeretném
megismertetni az emberekkel,
szívesen megyek író-olvasó ta-
lálkozóra, hogy személyesen
mutathassam be a könyvet. Ta-
lán jövõre megkockáztatnék
egy második megjelenést.

***
Szabó Viktória megkereshe-

tõ a szabo-viktoria@freemail.
hu e-mail címen, vagy a
https://www.facebook.com/
mese.osszehoz/ oldalon.

– Miért éppen A porce-
lánbaba a kedvenc?

– Melyik korosztálynak
ajánlod a könyvet?

– Jól hangzik! Várható má-
sodik kötet?

(sz)

A
az idei évben is

megtartotta a meghívásos
TDM kölyök foci kupát. Ne-
gyedik alkalommal került meg-
rendezésre az esemény.

A környék általános iskolái
kaptak meghívást, 12 éves kor
alatt lehetett nevezni fiú - lány
vegyes csapatokat. A tavalyi
gyõztes

más jellegû
elfoglaltsága miatt nem tudta
elfogadni a meghívásunkat, he-
lyét most elsõ alkalommal a

vette át. A négy csapat
20 perces mérkõzéseket ját-
szott egymás ellen és igye-
kezett a rendes játékidõ alatt
eldönteni a három pont sorsát.

Kehidakustányi Turiszti-
kai Egyesület

keszthelyi Egry József
Általános Iskola

Türjei Szent László Általános
Iskola

IV. TDM foci kupa

A nagyérdemû közönség szó-
rakoztató, olykor látványos
megmozdulásoknak lehetett
szemtanúja.

A tornát
csapata a negyedik helyen zár-
ta, harmadik lett,
míg a második helyet Türje
együttese érdemelte ki. A ván-
dorserleget idén a

gyermekei vihették ma-
gukkal, akik jövõre újabb meg-
mérettetésben küzdhetnek a
kupa megtartásáért.

A díjakat , Ke-
hidakustány Község polgár-
mestere adta át. A torna célja
az iskolák közötti szakmai kap-
csolatok mélyítése, illetve a
sport szeretetére nevelés volt.

Kehidakustány

Zalacsány

zalaapáti
iskola

Lázár István

K.M.

A díjakat Lázár István adta át.
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Június 1-4-ig a Határtalanul
pályázat keretében négy cso-
dálatos napot töltöttünk a

. A 7. osztályo-
sokkal együtt nyertük a ki-
rándulást.

Indulás után a kilométerek
gyorsan fogytak. Csak Gyõr-
ben tartottunk rövid pihenõt.

Az elsõ állomás a bõsi víz-
erõmû volt. Érdekesnek talál-
tam, de örültem, hogy nálunk,
Nagymarosnál nem épült meg.

A többi helyszínen irodal-
mi és történelmi személyekkel
és eseményekkel ismerked-
tünk. Dévényben és Pozsony-
ban a vár körül sétáltunk.
Eszünkbe jutottak, amit törté-
nelembõl tanultunk. Az or-
szággyûlések szenvedélyes vi-
tái is. Csesztvén lekéstük a
nyitva tartást, ezért kívülrõl
csodálkoztunk rá a várra. Nagy-
szombat mellett volt a szál-
lásunk. Vacsora után vidáman
játszottunk, majd nyugovóra
kértünk.

Fel-
vidéken türjei

Felvidéki kiránduláson
Nagyszombaton rövid vá-

rosnézésen vettünk részt, majd
Trencsénbe indultunk. Nem
volt könnyû feljutni a várba. A
meredek utak és lépcsõk pró-
bára tettek bennünket, de a
látvány kárpótolt mindenért.
Bajmócon a mesebeli vár le-
nyûgözött bennünket. Kör-
möcbányát érintve jutottunk
el szállásunkra, Besztercebá-
nyára. Izgalmas éjszakai túrán
vettünk részt.

A harmadik napot Zólyom-
ban kezdtük, ahol a Balassi
várat tekintettük meg. Rövid
séta után régi nagy bánya-
városunkkal, Selmecbányával
ismerkedtünk. Izgalmas volt
végigjárni a bányát és végig-
nézni a bányászok kemény
munkáját, a korabeli eszközö-
ket, a bányászat fejlõdését.
Aranyat sajnos nem találtunk.

Alsósztregován Madách Im-
re kastélyát csodáltuk meg.
Nagyon örültem, hogy láthat-
tam Mikszáth Kálmán szülõ-

házát Szklabonyán. A nap leg-
emlékezetesebb része az volt,
amikor a testvériskola vendé-
gül látott bennünket Nagysal-
lón. Igazi pihenést és kikap-
csolódást jelentett. Szinte ott-
hon éreztük magunkat. Na-
gyon érdekes volt az ottani is-
kolai életrõl tartott beszámoló.

Reggel megmutatták Nagy-
salló nevezetességeit, majd re-
formátus istentiszteleten vet-

tünk részt. A finom ebéd után
Komárnoban álltunk meg. Sé-
táltunk, fagyiztunk, majd elin-
dultunk hazafelé. Este nyolc
óra körül érkeztünk meg.

A Felvidéken töltött élmé-
nyekben gazdag napokat soha
nem felejtjük el. A türjei diá-
kokkal szövõdött barátságok is
kedves emlékei lesznek ennek
a kirándulásnak.

(Sümegcsehi)Hajdu Réka

Tavalyi évben ugyanekkor,
június elsõ szombatján tar-
tottuk a tájház megnyitóját. A
rendezvény olyan jól sikerült,
hogy azt gondoltuk, ezt meg
kell ismételni. Mivel megnyitót
csak egyszer lehet tartani, le-
gyen eztán minden június elsõ
szombatja hagyományõrzõ szán-
dékkal a tájház napja. Úgy szer-
veztük, hogy az ünnepélyre a
tájház udvarán, a vendéglátás-
ra a szemközti Hagyományõr-
zõ Mariska udvarban kerüljön
sor. A tájház kamrája elõtti kis
terasz tökéletesen megfelel
ilyen eseményeken egy kis
színpadnak. Az sem véletlen,
hogy a tájház valaha élt lakói
az épület elé ültették a diófát,
amelynek árnyéka felüdülést
jelentett a résztvevõk számára,
senkinek nem kellett a tûzõ
napon állnia, sem fellépõnek,
sem vendégnek. Már hagyo-
mánynak számít, hogy rendez-
vényeinken kon-
ferál, megtûzdelve mondandó-
ját az éppen aktuális esemény-
hez illõ versekkel, írásokkal,
huncutságokkal. Õ a Mariska
udvar „Pajtagazdája”. Miután
köszöntötte a megjelenteket,
Petõfi Sándor „Szülõföldemen”
címû versével indította a mû-
sort, késõbb mondandóját
„Zalaiul” írással fûszerezte, ami
helyi nyelvjárásunkból adott
ízelítõt.

polgármester
köszöntõje után a helyi Lo-
rántffy Zsuzsanna Református
Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium Deák Fe-
renc Általános Iskolájának ta-
nulói szavaltak. Elsõként

, majd
, , végül

Gergely János

Lázár István

Si-
mon Gábor Vajda Bene-
dek Lázár Mátyás Ká-

Tájház napja Kehidakustányban
mán István

Schulcz Béláné
Papp Szilvia

Mákvirág Népdalkör

Johanné Székely
Júlia Johann Attila

Gir-
dán Józsefné

Gellért Erzsébet

mondott ide illõ
szép verset.

Óvodásaink népi körjáték-
kal örvendeztettek meg ben-
nünket óvoda-
vezetõ és óvónõ
közremûködésével.

A tavalyi színvonalas szerep-
lésüket követõen természetes
volt, hogy a fellépõk sorából
nem hiányozhat a zalaszentlász-
lói sem,
idén a citera mellett még tánc-
cal is színesítették mûsorukat.

A helyi általános iskolában
zenére tanítja a gyerekeket a
zalaszentgróti zeneiskola két
pedagógusa,

és férje, ,
akik fergeteges elõadással káp-
ráztattak el bennünket. Júlia
zalai népdalokat énekelt és gi-
tározott, Attila furulyán kísér-
te. Úgy szólt a dallam, hogy
beleborzongtunk.

Elõadásukat követõen fel-
kértük a gyerekek közül azo-
kat, akik a tavalyi Tündérkert
avatón õshonos gyümölcsfát
fogadtak örökbe, kössenek se-
lyemszalagot a fa mellett lévõ
névtáblájukra, jelképezve azt,
hogy nem feledkeztek el róla.

Ezzel a tájház udvarán a
mûsor véget ért, Gergely János
a vendégek figyelmébe aján-
lotta a fûszer- és gyógynövény
tanösvény megtekintését

közremûködésé-
vel, vezetésé-
vel pedig a tájházzal lehetett
megismerkedni. Olyan sokan
voltak rájuk kíváncsiak, hogy
egészen sötétedésig érkeztek
érdeklõdõk.

Mivel a tájház és a Mariska
udvar az út két oldalán ta-
lálható, a parkolás és a for-

galom felügyeletét a helyi pol-
gárõrök látták el.

A vendégeket már a Ma-
riska udvar elején felállított
két vendégfogadó asztal várta.
Az egyik a helyi asszonyok
ügyességét dicsérte, hiszen
roskadozott az általuk készített
kelt rétesek, bukták, diós csi-
gák, sajtos- kolbászos- tepertõs-
káposztás pogácsák, diós és
lekváros laskák, kukorica- és
búza prószák, kelt prószák, kö-
ményes kiflik, kútban kelt
tészták, szalakális tészták, kap-
ros-túrós, almás-túrós lepé-
nyek és legalább 10 féle régi-
régi süteményfajta alatt.

A másik asztalról helyi ter-
melõk által felajánlott vörös- és
fehérborból, barack- szilva- és ve-
gyes pálinkából, a Mariska ud-
var dolgozói által készített, a
fûszer- és gyógynövény kertben
szedett növényekbõl készült
bodza és menta alapanyagú
szörpökbõl lehetett fogyasztani.

A segítõk (14 fõ) népi ruhá-
ban szolgálták ki a vendégeket.

A kút melletti vén diófa
árnyékában rotyogott a csül-
kös pörkölt, krumpli fõtt hoz-
zá. Ügyes csapat készítette

irányításával. Hatféle
házi savanyúságból választha-
tunk hozzá. Természetesen az
is a helyi asszonyokat dicsérte.

Miután ettünk, ittunk, jó-
kat beszélgettünk, a Pajtaszín-
ház mûsora várta a vendé-
geket. (Lacika)
és (a
nagy fehér asszony) „Pajzán
székely mesék” címû estje zár-
ta a programot. Olyan volt,
ahogy a címébõl sejteni lehe-
tett, Lacika huncut történeteit
Anikó citerával kísérte és vic-
ces dalokkal színesítette. A ré-
gi vászonzsákokkal letakart
szalmabálákon kényelmesen
elhelyezkedõ közönség dõlt a
nevetéstõl. Jó volt látni, hogy a
székely mesék hangulatvilága
és a pajta régmúltat idézõ kör-
nyezete milyen tökéletes össz-
hangot alkotott egymással.

Gel-
lért Jenõ

Éger L. László
Fazekasné Domak Anikó

Lorencsicsné Horváth Csilla

Hagyományt teremtenének.

Fotó: Sándorné Kovács NikolettFotó: Sándorné Kovács Nikolett
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Zalaegerszegen került meg-
rendezésre az V. Haru Kupa
nemzetközi karate verseny. A
magyar sportolókon kívül
szerb és svájci versenyzõk is

Jól szerepeltek a szentgróti karatésok
megmérettették magukat küz-
delemben és formagyakorlat-
ban. Több mint 150 versenyzõ
és három karate stílus kép-
viselõi küzdöttek az érmekért,

köztük a
tagjai.

Egyesületünk gyermek és
felnõtt versenyzõi kitûnõen
helytálltak az erõs mezõnyben,
hiszen 12 érmet sikerült be-
gyûjteniük.

Eredmények:
Küzdelemben aranyérmet

nyertek:
ezüstérem ju-

tott
és

Formagyakorlatban aranyat
nyert Ács Szilárd, ezüstöt Pálya
Norbert, bronzot Kurucz Bo-
tond Áron,

Zalaszentgróti Ka-
rate Egyesület

Kurucz Botond Áron,
Pálya Norbert,

Kapocsi Bencének, Ács Szi-
lárdnak Tolnai Istvánnak.

Busznyák Adél,

Mittermájer Vivien, Molnár

K.J.

Ádám és Tolnai István.
2017. június 24-én családi

napon vettek részt a karate
egyesület tagjai, a karatésok
családtagjai, meghívott bará-
tok, ismerõsök. A rendezvé-
nyen megjelent résztvevõk kö-
zösen gyakoroltak ütni, rúgni,
majd az egyesület tagjai tar-
tottak bemutatót a jelenlé-
võknek.

A rendezvény végén a nem-
rég történt vizsga eredményét
tudták meg a frissen vizsgázott
karatésok.

Tizenkét érmet szereztek.

Háromszor szerveztük meg
idén a ovis kirándulást,
mire végre sikerült útra kelni.
Elõször az esõ „vitte el”, aztán
a bárányhimlõ hiúsította meg.

Végül június 9-én, verõfé-
nyes reggelen útnak indul-
tunk. A cél Zalakaroson a Csi-
ga tanösvény volt. 11 kisgye-
rek, és majdnem mindenkivel
szülõ. Nem nagy távolság, de
ovis korosztálynak éppen ideális.

A túra pedig hatalmas él-
mény. Maga a tanösvény na-
gyon ügyesen van kiépítve, az
út mellett felállított táblák
többféle korosztálynak megfe-
lelõen tájékoztatnak: a picik
csak játszanak a forgatható ele-
mekkel, a nagyobbak már az
információra is figyelnek.
Emellett remek alkalom nyílik
az erdõjárás etikáját is megbe-
szélni. Értelmet nyer a tavasz-
szal látott színielõadás, amely-
ben a kis állatok megbete-
gedtek a szétszórt ételtõl és
szeméttõl. Valódi élmény meg-
érteni, hogy nem azért va-

batyki
gyunk csendesek az erdõben,
mert az óvónéni mondja, ha-
nem azért, mert csak úgy hall-
juk (sõt, látjuk!) a madarakat.

A nagy séta után pihenés-
képpen átbuszoztunk a zala-
vári Kis-Balaton Bemutatóház-
ba, ahol interaktív módon, já-
tékosan tudhattunk meg sok
mindent az itteni élõvilág-
ról, vízhálózatról és a Tüs-
kevárról.

Kis játék a játszóparkban,
kis eltévedés a vesszõ-labirin-
tusban, nagy fagyi Hévízen, és
már indulhatunk is haza. Azt
hittük, hogy a gyerekek (akik
minden délután egy órakor
már alszanak) kimerülten dõl-
nek el a hazaúton az ülés-
ben. Tévedtünk. Hangosan
énekelve tették próbára a so-
fõr idegeit:

Csipkefa bimbója
Kihajlott az útra,
Rida-rida bom-bom-bom
Kihajlott az útra…

óvónõ
Csontos Mariann

Batyki ovisok kirándulása

Harmadszorra sikerült.

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

Zalatáj

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

facebook

www.zalatajkiado.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz 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.)

• 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 tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

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 bizonyít-
vány 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. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett 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.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

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:

§

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben

:
Július 1. Operettslágerek

Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band

Július 22. Ataru Taiko ( , képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Zenés programok júliusban
(György-Rózsa Sándor és Kurkó József)

japán dobosok

www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság

az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!


