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Anyám, anyám édes...
Anyák napja a legszebb tavaszi ünnepeink egyike. Május
elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük.
Sümegcsehin 2012. május
6-án a Fazekas József Általános Iskola közel százötven diákja várta nagy szeretettel és izgalommal, hogy
köszönthesse édesanyját, nagymamáit.
Hagyományosan a mûvelõdési ház nagyterme adott otthont ennek a bensõséges hangulatú szép rendezvénynek.
Közel háromszáz vendég tekintette meg a diákok színes

produkcióiból összeállított kétórás ünnepi mûsort.
A gyerekek változatos programot állítottak össze. A kisebbek színdarabokat mutattak
be, s elõadtak gyermekjátékokat, dalcsokrot, verses-zenés
összeállítást is. A nagyobbak
hangszeres zenével, szólóénekkel, modern tánccal, néptánccal, irodalmi válogatással és
anyák napi dalcsokorral köszöntötték az ünnepelteket.
„Minden, amit teszek, a tõled tanult értékrendet tükrözi
vissza. Minden rossz, amit kijavítok, minden szív, amelyet fel-

Köszönet mindenért!
vidítok, teher, amelyen könnyítek, irántad való tiszteletadás,
a maga szerény módján.
Mert te adtál nekem életet,
és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni. Te

vagy minden jónak a forrása,
amit elértem életem során.
Mami, köszönetet mondok
mindazért, ami vagy és ami én
vagyok.”
(David L. Weatherford)

Idõközi választás Zalaszentlászlón
Idõközi polgármester és képviselõ-testületi választásra került sor Zalaszentlászlón lapzárta után.
A soron kívüli voksolásra azért volt szükség, mert egy korábbi ülésen feloszlatta magát a testület.
A választás eredményérõl nyomtatott lapunkban a következõ számban olvashatnak. A fejleményekrõl azonban napra
készen tájékozódhatnak a kiadónk honlapján szereplõ
cikkbõl.
Ebbõl megtudhatják az idõközi választás végeredményét, s
beszámolunk arról is, hogy az új faluvezetés milyen elképzelésekkel lát munkához.
Honlapunk címe: www.zalatajkiado.hu

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére
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Új igazgató a Deák Ferenc TTOK élén
Beke László: Minden körülmények között embernek lenni!

Beke László, a Humán Ügyek Bizottsága elnöke testületi
ülésen, dr. Tihanyi Ottó és Balogh Gábor képviselõtársai közt.

A mostani nyolcadikosok közül sokan a Deákban folytatják a
középiskolát.

A következõ tanévben már
új igazgató irányítja a zalaszentgróti Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központot. A képviselõ-testület április
30-i, csütörtöki ülésén egyhangú szavazással választotta meg
a tisztségre Beke László képviselõt, a Humán Ügyek Bizottsága elnökét. Riportunkban a
terveirõl kérdeztük az új intézményvezetõt.
– A szeptemberben induló
új középiskolai elsõ osztály
milyen speciális feladatokat
jelent?
– Örömömre szolgál, hogy
eredménnyel jártak az önkormányzat erõfeszítései, amelyek
nélkül Zalaszentgróton megszûnt volna a középiskolai oktatás. A képviselõtársaimmal
épp ezért vállaltuk fel érte a
harcot, küzdelmet és munkát,
hiszen egy város oktatásához,

visszavennünk! Így – mivel a
törvény szerint az intézmények januártól állami kezelésbe kerülnek – mi egy kész,
komplett egész oktatási centrumot adhatunk át, amely a
város érdekeit szolgálja, s
amelynek az elnevezése is kifejezi: térségi feladatokat lát el
és befogad minden olyan pedagógiai törekvést, amely a
térségben jelentkezik! Zalaszentgrót nem csak járási székhelyként, hanem a tanügyigazgatásban, nevelésben, oktatásban is szeretne a térség központja lenni. Minden olyan
gyereket várunk, aki a középiskolai tanulmányait nálunk
szeretné folytatni.
– Az intézmény egészében
milyen vonatkozások kapnak
nagyobb hangsúlyt?
– A Deák jól mûködõ intézmény, amelynek a továbbvitelére vállalkoztam, mindazon
értékek megtartásával, amelyek eddig az iskola specialitásai voltak. Itt például a magas szintû nyelvoktatásra és
annak továbbfejlesztésére gondolok, s arra, hogy a kompetencia-eredményeinket még
büszkébben rakhassuk a kirakatba, annak tanúságaként,
hogy az ide beiratkozó gyerekekbõl a maximumot hozzuk ki. Pedagógusként mindig
a kétpólusú nevelést tartottam
fontosnak. Az egyik a lehajlás
azokhoz a gyerekekhez, akiknek szükséges a többlettámogatás ahhoz, hogy az életüket
elõbbre vigyük, másrészt pedig a tehetséggondozás, amelyben szintén további jelentõs

életéhez hozzátartozik a középiskola és a vele járó miliõ;
az a szellemiség és tettrekészség, amelyet egy ilyen intézmény pedagógusai is jelentenek egy település számára. A
középiskolai osztály indításával kapcsolatos elsõ feladatok
közé tartozik meghatározni
azokat a pedagógusokat, akik a
mostani középiskolából átkerülhetnek a Deákba, el kell készíteni a következõ tanév tantárgyfelosztását, be kell szerezni a szükséges nyomtatványokat, iratokat dokumentumokat – hiszen itt nem jogfolytonos középiskolai oktatásról, hanem teljesen újról beszélünk! Nagyon fontos, körülmény – azzal szemben, míg az
önkormányzatok általában, átadták az intézményeiket a megyének, az államnak, nekünk
ezúttal sikerült a feladatot

Rajz: Farkas László

Viheti valamire

– Tanár úr, feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen.
Valaki ellopta a matekdolimat!

elõrelépést várok. Ugyanakkor
nagyon fontos, hogy minden
egyes – tanulmányi, kulturális
és sport – eredményt egyaránt
megismertessük a külvilággal!
– Milyen többletlehetõséget, fakultációkat, szakköröket, a gyerekek számára kedvcsináló programokat kínál a
megújuló Deák?
– Ezek közül kiemelném a
táncoktatás fontosságát, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk a
Városi Mûvelõdési Központ
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményével együtt. Ez nagyban segít a fiatal emberek nõi
és férfi szerepének elsajátításában és a kifejezõkészségük fejlesztésében. Hasonlóan más
területekhez, itt továbbra is kimagaslót és jót alkothatunk és
a táncversenyeken, fellépéseken jelentõs sikerekre számíthatunk. A pénzügyi lehetõségeink szerint minden olyan
elképzelést támogatunk, amely
azt a célt szolgálja, hogy az ide
járó gyerekek jobban érezzék
magukat, kiegyensúlyozottabb
gyermekkort élhessenek meg.
Szeptembertõl pedagógusokat
fogunk beiskolázni az etikaoktatás elõkészítésére. Ez szintén
olyan eligazodási pontokat ad,
amelyek segítenek eldönteni,
hogy az egyén melyik utat válassza. Minden egyes tantárgy
nagyon fontos, ám a legfontosabb cél az, hogy a gyerekeket arra felkészítsük, hogy
képesek legyenek minden körülmények között embernek
lenni! – fogalmazott Beke László iskolaigazgató.
Farsang Lajos
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Programdús év a civilekkel Zalabérben
Mindenki kiveszi a részét a szervezésbõl
Zalabér község 2011. január 27-én az elmúlt években
végzett közösségi munkájáért
a mintaértékû projektek versenyén III. helyezést ért el. A
versenyen a „visegrádi országokban” megvalósított a helyi
demokrácia és példaértékû
civil együttmûködéseket díjazták, amelynek magyar fordulójában a települést a programot lebonyolító Celodin Nonprofit Kft. az Emberekrõl
az Emberekkel díjban részesítette.
A projekt részeként Zalabérben hatodik éve tervezik
meg az éves eseménynaptárat,
melyet idén színes nyomtatásban is közreadtak, és ami a
falu közösségi életének meghatározó alapja. A prospektus
tartalmát a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is a
január eleji közös tanácskozáson alkották meg az önkormányzat, az egyház képviselõi,
a civil szervezetek, segítõk,

támogatók. Legnépesebb program a négy szomszédos településsel közösen megrendezett kápolnai búcsú. A naptárból „kipuskázva” látni, hogy
idén június 9-re esik az ünnep.
– Vannak állandó és viszszatérõ programok, utóbbiak
közül kimaradt a naptárból a
könyvtárban megrendezendõ
teaházi gondolatok. A programok közül természetesen népszerû a közös összefogással
megrendezett falunapi hétvége (idén augusztus 4-5. - a
szerk.), s kiemelném a május
20-i lengyel napot – taglalta
Zsuppán József polgármester.
A településen két aktív helyi civil szervezetet lehet megemlíteni, a ZalabÉrték Egyesületet és a Zalabéri Templomért
Magánalapítványt. A megyei
szinten is aktív Hálózat az
Integrációért Alapítvány, valamint a pakodi székhelyû
Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület szintén

Öreg traktorok találkozója

Egyik legnépszerûbb program a kápolnai búcsú.
részt vesz a helyi programokban, pályázatokban. Az ifjúsági
programok megvalósításában
partner a Zalai Hazatérõk
Egyesülete, s a labdarúgás is
egyre népszerûbb az edzõt is
fogadó fiataloknál. Korábban
decemberben, idén már szeptember 22-én rendezik meg a
CSAKMI programot, melyen a
helyi kulturális szereplõk, a
Búzavirág Dalkör, a Lépcsõs
Theátrum, valamint amatõr
zenész és énekes fiatalok mutatkoznak be.
Sikeres volt idén a március
15-én tartott Bugybarangolás

Családi Nap, és a település
kiveszi a részét az egyre népszerûbb július 28-i PuszikaOszika Flúgos Futamból is. Az
önkormányzat az ésszerû gazdálkodás mellett tette le a
voksát, és ha faragni is kellett a
költségvetésen, a civileket a
maga módján (utaztatás, épületfûtés) továbbra is támogatja.
A település rendezvényeire a
prospektussá fejlõdött rendezvénynaptárral talán könnyebb
lesz támogatókat megnyerni,
mert így õk is látják, hogy mihez adják a nevüket.
Pataki Balázs
um
ik
ar
ng
Hu

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás
Fotó: Kovács György
Sok érdeklõdõt vonzott a tavalyi rendezvény is.
Június 9-én reggel 9 órától
Délután változatos kulturánegyedik alkalommal várja ki- lis programok, kézmûves árucsiket és nagyokat a csáfordi sok, fröccsváltó, és egyéb
öreg traktorok találkozója. A ügyességi versenyek, pálinka
hagyományokhoz híven zenés és pörkölt kóstolás, egyszóval
felvonulással indul a nap, a vidám falusi romantika biztonosztalgiakörúton ismét feldü- sítja a kikapcsolódást. Az aubörögnek a feldíszített matu- tók szerelmesei a traktorok
zsálemek, így a látogatók régi után a Suzuki terepjáró bemupompájukban csodálhatják meg tatót élvezhetik, a legkitartóba több száz kuriózumnak szá- bak pedig retro diszkóban mulathatnak hajnalig.
mító munkagépet.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

www.zalatajkiado.hu
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Sikeres pályázatok a térségben
hatták már a Zalaszentgrót Tekenye városrészében a római
katolikus templom felújítására,
valamint a templom domb támfalának kivitelezésére, valamint
parkolóhelyek és feljárat kialakítására vonatkozó projektet.
Hivatalosan februárban zárult a
szentgróti Fiáker Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapacitásfejlesztése, júliusban zárul a városközpont funkcióbõvítõ beruházása Zalaszentgróton, és augusztusi határidõvel
készül el a KG Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. tégla-

gyártó üzem korszerûsítésére
és bõvítésére kiírt pályázat.
– Komoly forrásokat igénylõ projektekrõl van szó, melyeket az Európai Unió támogat.
Az EU-s pályázatok jelenlegi
programozási idõszaka hamarosan lezárul, 2014-tõl azonban
újabb források megszerzésére
nyílik lehetõség. A felkészülést
érdemes tehát mielõbb elkezdeni, hogy mind az önkormányzatok, mind a vállalkozások mielõbb reagálhassanak
azokra – mutatott rá Manninger Jenõ.

Jubileumi városnap Hévízen
A megújult zalaszentgróti városközpont avatásán mond
beszédet Manninger Jenõ.
Az elmúlt idõszakban az önkormányzatok, de több helyi
vállalkozás számára is nyílt lehetõség olyan pályázatok benyújtására, melyeket a kormány
éppen a vállalkozások erõsítése, lehetõségeik bõvítésének
támogatása céljából írt ki.
– A Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati keretébõl Zalaszentgrót önkormányzata, valamint a városban mûködõ vállalkozások is részesültek az elmúlt két évben, a pá-

lyázatok egy része befejezõdött, némelyik projekt pedig ez
évben zárul – tájékoztatta lapunkat Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke.
Mint mondta: kiemelt projektként került sor Türje esetében a térségi elérhetõség javítása tárgyában kiírt pályázattal útfelújításra. Pakodon szintén lezárulhatott már a Közösségi közlekedés fejlesztése Pakod-Pókaszepetk községekben
címû projekt, ugyanígy lezár-

Hévíz története a magyar
polgárság története; Hévíz története azt üzeni, hogy éljünk a
lehetõségeinkkel, és ne hagyjuk, hogy az irigység, a széthúzás, az egyéni érdekek elsodorják, maguk alá temessék terveinket, céljainkat – mindezt
Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke mondta a Hévíz
várossá avatásának huszadik évfordulóján tartott ünnepségen.
Kövér László kiemelte: a
nagy múltú orvoslás mellett a
város a mûvészetek, a kultúra
központjává is vált, s az évek
folyamán idegenforgalmi nagyhatalommá is nõtt, hiszen ma
már Budapest után a második
legtöbb vendégéjszakát produkáló város Hévíz.
Papp Gábor polgármester
beszédében hangsúlyozta: ahhoz, hogy valóban várossá váljon a település, szükség volt a
hévízi emberek szorgalmára,
kitartására.
– Két évtized alatt rengeteg
változás történt, életre hívtuk a
Bibó gimnáziumot, templomokat építettünk, fejlesztettük a
gyógytóra épülõ szolgáltatásokat – sorolta a hévíziek érdemeit a polgármester, majd rámutatott: ma a repülõtér üzemeltetésével vállalt fel komoly
feladatot a város; még nem volt

A városnap kitüntetettjei.

példa arra, hogy egy önkormányzat vegye át azt, amit a
vállalkozói szektor nem tudott
mûködtetni.
– Tisztában vagyunk a kockázattal, ám meglátásunk szerint mindenki részesül abból a
haszonból, amelyet a repülõtér
mûködtetése jelent – fejtette ki
Papp Gábor.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyegyûlés
elnöke ugyancsak Hévíznek a
gazdasági életben és az idegenforgalomban betöltött szerepét
emelte ki beszédében.
Az ünnepség kiemelt részeként került sor a városi kitüntetõ díjak átadására. Hévíz díszpolgára Vancsura Miklós, a
gyógyfürdõkórház volt igazgatója lett. A Hévíz Város Idegenforgalmáért díjat dr. Máté Szilárd, a rendõrõrs parancsnoka,
a Hévíz Város Kultúrájáért díjat
Vass Géza író kapta. Hévíz Város Közszolgálatáért Kecskés
Zoltán, a Gamesz dolgozója,
Hévíz Város Fejlesztéséért Damina László sportszakember
részesült elismerésben.
Az ünnepségen osztották ki
az Év Osztálya díjakat is, s mutatták be a meseíró és -illusztráló pályázat nyomán elkészült,
hévízi alkotók munkáiból készült mesekönyvet.
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Elhallgat(tat)ott ultrahang-ügy
Tovább folyik a zalaszentgróti képviselõ-vita
A rendõrség megszüntette
az eljárást a Zalaszentgróti
Egészségügyi Intézménybõl eladott, avagy kölcsönadott, majd
a botrány kirobbanását követõen visszaszármaztatott ultrahang készülék ügyében. Mint
már napvilágra került, Vajda
László – aki kisebbségi tanácsnokként meghívottja a városi
képviselõ-testületi üléseknek –
feljelentést tett, mivel megítélése szerint dr. Varga Tamás, a
Zalaszentgróti
Egészségügyi
Intézmény volt vezetõje jogtalanul származtatta át a készüléket. Vajda László egyébként
más, városi ügyekben is hallatta a hangját az önkormányzati
képviselõ-testületi üléseken, s
elõfordult, hogy Baracskai József polgármester levezetõ elnökként megvonta tõle a szót.
Vajda Lászlót arról kérdeztük, megnyugtató-e számára,
hogy a rendõrség lezárta az
ügyet az utrahang-készülék
ügyében.
– Egyáltalán nem. Nagyon
meglepõdtem. Már akkor, amikor az önkormányzat kibújt az
ügy elõl, nem tett feljelentést,
holott ezt az önkormányzatnak
kellett volna megtennie! Nekem – mivel nem vagyok
képviselõ – azon túl, hogy az
ülésen szóvá tettem, nem maradt más lehetõségem! Én úgy
tudom, azért kerülték ki ezt a
procedúrát – a feljelentést –,
mert az önkormányzatot is
hátrány érte volna, ha kitudódik az igazság, ugyanis az eladott készüléket pályázat során szerezhette be a város és
azt a rögzített határidõ elõtt
semmilyen formában nem lett
volna szabad kivinni az intézménybõl, eladni pedig különösképp nem! Ellenkezõ esetben a pályázati támogatás

összegét vissza kell fizetni. Azzal kapcsolatban, hogy megszüntették a nyomozást, én
úgy érzem, az a véleményem,
hogy ebbe az ügybe valaki
belenyúlt!
– Eladás, vagy bérbeadás
történt?
– Meg kell nézni az intézmény iktatókönyvét! Az ismereteim szerint bizonyságot tartalmazhat arról, hogy a készüléket eladták, ám furcsa módon javították a bejegyzést és
késõbb legyártott kölcsönszerzõdéssel próbálták igazolni a
történteket. A volt intézményvezetõ védekezése szerint állagóvás érdekében adta oda
ingyenes használatra a gépet.
Egy maszek kft. ingyen használta, tetemes bevételt szerezve ezzel, az intézmény pedig
semmi bevételhez nem jutott a
pályázati pénzbõl beszerzett
készülék hasznából!
– Valóban fura, ha így
történt… Végül is, tudomásul
veszi az eljárás megszüntetését?
– Minden lehetséges jogi
lépést megteszek annak érdekében, hogy kiderüljön az
igazság!
– Dr. Varga Tamás személyéhez kapcsolódik az ügy?
Lakossági észrevételek is jelezték számunkra, hogy Varga
doktor önkormányzati képviselõ, annak ellenére, hogy
nem lakosa a városnak, s
már hosszabb ideje nem is a
városban dolgozik.
– Ez nem személyeskedés,
de a kérdés valóban elõttünk
áll, milyen jogon képviseli a
város lakosságát. Én úgy vélem,
azért nem szólítják fel lemondásra, hogy „piszkálhassa” az
új intézményvezetõt, közismert a köztük feszülõ ellentét.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Egy ultrahang készülék,
amelyhez hasonló célokat
szolgáló gép jogosulatlan el –
vagy kölcsönadása képezi a
feljelentés tárgyát.
A város lakossága fel van háborodva azon, hogy ez az ember még képviselõ, holott
nincs semmi kötõdése a városhoz. Az is felmerült, hogy azért
marad képviselõ, mert a választási eredmények alapján én
lennék a következõ a listán.
Engem nem ez vezet, hanem
az, hogy szóvá tegyek olyan
fontos kérdéseket, amelyekért
más nem emel szót. Felmerül a
kérdés: ha Varga doktor itt
marad képviselõként, fennáll
az esélye annak is, hogy mindezek után a következõ választás
során újra õ lehet az intézményvezetõ.
– Ezért aztán – mivel a
tanácskozási joga kisebbségi
ügyekre vonatkozik, ám ezeken kívül más ügyekhez is
hozzászólt – megvonták Öntõl a szót.
– Véleményem szerint az
egészségügyi és oktatási kérdések a kisebbségre is tartoznak és szóvá kell tennem, akkor is, ha ez netán kellemetlenül érinti egyik vagy másik
képviselõt – válaszolta Vajda
László.
Az ultrahang készülék ügye
felõl megkérdeztük Baracskai
József polgármestert is, akitõl
a következõ választ kaptuk:
– A rendõrség lezárta a
nyomozást, a hatóság bûncse-

lekmény hiányában megszüntette az eljárást. Nekem nincs
jogomban felülbírálni a nyomozó hatóság munkáját, ha
Vajda úr úgy érzi, akkor folytassa tovább, de a megítélésem
szerint ezzel károkat okoz a városnak. Véleményem szerint Vajda úr önös érdekbõl tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
s mivel a hatóság nem állapított meg bûncselekményt, megítélésem szerint ezzel az üggyel
kapcsolatban nincs feladatom.
Azzal kapcsolatban is megkérdeztük a polgármestert,
hogy miért vonta meg a szót
Vajda Lászlótól.
– A képviselõ-testületi üléseken mindenkire azonos normák vonatkoznak, amelyeket
Vajda úr megsértett. Eddig
csak a jóindulatomnak volt köszönhetõ, hogy nem többször
vontam meg tõle a szót. A
jövõben határozottabban vezetem az üléseket és minden
egyes olyan esetben, amikor
személyeskedéssé fajul valamely hozzászólás, úgy bárki legyen az, meg fogom tõle vonni
a szót. Hozzá kell tennem,
hogy Vajda úr tanácskozási
joggal való jelenléte a mai formában meglehetõsen kétséges
a jelenlegi törvények alapján.
Ezért fel fogom kérni a jegyzõ
urat, foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy milyen minõsített esetekben szólhat hozzá
az ügyekhez a roma nemzetiségi önkormányzat elnökeként. Minden egyes meghívottat, vendéget egyazon jogok
illetnek meg, ám ha valaki a
vendégjoggal visszaél, annak
viselnie kell a következményeket. Sajnálatosnak tartom a bekövetkezett eseményeket, hiszen mindig jó kapcsolatra törekedtem a kisebbségi önkormányzattal, ám megítélésem
szerint a szóban forgó ügy
nem kisebbségi ügy. Vajda László Zalaszentgrót polgáraként
természetesen ugyanolyan szuverén személy, mint bárki más.
A város érdekében azonban
senki nem teheti meg, hogy
ide nem illõ stílusban lejárassa
a várost – válaszolt Baracskai
József polgármester.
Farsang Lajos
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Nemzeti és európai szintû kiválóság
– a türjei Szent László Alapfokú Oktatási Központ célja
A türjei Szent László Alapfokú Oktatási Központ 2011ben érdemelte ki az Elõminõsített referencia intézmény
címet. Ennek elõzménye az
úgynevezett „jó gyakorlat” (kéttanáros tanulásirányítási modell) módszertani kimunkálása volt.
– Mi volt a céljuk ezzel? –
kérdeztük Radványi Ottó
igazgatót?
– Más intézmények számára is példaértékû, befogadó,
gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint az, hogy adaptálható mintát átadni képes intézménnyé
váljunk.
– Hogyan tudják ezt elérni?
– Nélkülözhetetlen, hogy
felkészüljünk jó gyakorlatunk
(gyakorlataink) továbbadására,
elterjesztésére, megismertetésére, hogy ezzel is segítsük
más közoktatási intézmények
szakmai fejlesztõ tevékenységét.
– Miért jó referencia-intézménnyé válni?
– Mert egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens,
befogadó, gyermekközpontú
pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ
szolgáltatásaiban
publikálni
(PR munkacsoportunk már
megalakult) és azt átadni képes intézménnyé válik. Természetesen ennek a kitüntetõ
címnek és a már a beépített
folyamatoknak (kompetencia
alapú oktatás, IPR) egyéb gyakorlati haszna is van: a korábbi
pályázatok, a jelenlegi minõsítési eljárás végére elért mérhetõ fejlõdést, a fokozott munkatársi elkötelezettséget, a
stratégiai szemlélet kialakítását és fejlesztését, illetve az elismerés marketing-erõsítését, s
egy új munkastílus megalapozását emelném ki.
– Mi annak a feltétele,
hogy az intézmény eredményesen vegyen részt az igen
szigorú minõsítési eljáráson?
– Hogy megfeleljünk a minõsített referencia-intézmé-

Radványi Ottó
nyek alapfeltételeinek, befogadó és az egyéni fejlõdést biztosító oktatás-nevelés eljárásait
érvényesítõ pedagógiai módszereket alkalmazunk. Pedagógiai munkánkban megjelenik a
kompetencia alapú nevelésoktatás tartalmainak és módszereinek rendszeres alkalmazása. Törekszünk, hogy munkakultúránkat a nyitottság jellemezze. Folyamatos önfejlesztésre kész önértékelési rendszert mûködtetünk. Kidolgozott külsõ-belsõ szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk. Szervezeti kultúránkra,
pedagógiai gyakorlatunkra jellemzõ a team-munka és a pedagógusok közötti konstruktív
együttmûködés. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programunkban foglaltak szerint alkalmazzuk. A fenntartó biztosítja és támogatja a
referenciaintézményként való
mûködésünket.
Szolgáltatásainkban vállaljuk a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetõségeinek biztosítását, valamint a leendõ partnerintézmények innovációs folyamatainak igény szerinti támogatását. A referencia intézményi szerepre való felkészülésünk jelenleg gõzerõvel folyik, amely még nem a látványos szakaszában tart, hanem igen feszített tempójú elméleti háttérmunkában nyilvánul meg. Munkánk során
azonban mindvégig követjük a

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

pedagógia három legfontosabb elemét: a hagyománytiszteletet, a jelen elvárásait és a
jövõképet. Ezeknek megfelelve, új, korszerû fegyelmezési
stratégiát dolgozunk ki, amelynek releváns eleme, hogy a
gyerekek megtanulják a felelõsségtudatot, az együttmûködést annak érdekében, hogy az
iskolában az értékszocializáció
is megtörténjen. Elsõdleges
célunk a fegyelemre nevelésben, hogy ne csak a hibát lássuk! A követelményekben legyünk rugalmasak és következetesek! Adjunk alkalmat a tanulóknak arra, hogy a hibáikat
maguk találják meg és javítsák
ki! A Köznevelési törvényben
biztosított heti idõkeret terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség,
magatartási rendellenességgel
diagnosztizált tanulók számára, továbbá az elsõ-negyedik
évfolyamra járó tanulók ered-

ményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fõs un.
„egyéb” foglalkozásokat szeretnénk tervezni. A tanítási órákhoz kötõdõ tartalmi és élményszerû módszertani újítások mellett a tanórán kívüli
foglalkozások esetében is körvonalazódik a fejlesztés. A szabadidõ hasznos eltöltése érdekében az iskola új típusú
diákköröket indít. További terveink között szerepel a szabadidõs programkínálatunk bõvítése, az iskolaújság, iskolastúdió beindítása (már folyamatban van), diáknapok és
családi napok szervezése, változatos sportolási lehetõségek
feltételeinek
megteremtése.
Természetesen PR munkacsoportunk folyamatosan tájékoztatja valamennyi intézményi
partnerünket.
A
pedagógiai programunk átdolgozása
elõtt természetesen mérni kívánjuk a szülõi és tanulói
igényeket is.

CAC-kiállítás és tenyészszemle
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagylengyeli
Szervezete 2012. június
30-án (szombaton) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez Zalaegerszegen
a Gébárti Szabadidõközpontban. A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet
újra megkapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlovéniai lendvai kennellel
együttmûködve tart.
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft.
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre bocsátja. Orbán Sándor, a szervezet
elnöke elmondta, hogy
nagy az érdeklõdés a
közös kiállítás iránt, nemcsak határon belül, hanem a környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutyabírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in Show programmal zárnak. A programban fiatal felvezetõk versenye, tenyészpár verseny, tenyészcsoport
verseny, baby BIS, kölyök BIS,
junior BIS és felnõtt BIS címek
is kiosztásra kerülnek.
A kiállítással egyidejûleg
tartandó tenyészszemlén 24
fajta klub által gondozott 240

fajta kutya vonulhat fel. A szervezet vezetõsége mindenkit
szeretettel vár, mind kiállítóként, mind vendégként.
Információ:
92/314-954, 30/2603988,
csacsligeti@t-online.hu.
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Örömforrás és sikerélmény
Cél a vevõkör és a termékkínálat bõvítése Kehidakustányban
A címben szereplõ gondolat köré épült a beszélgetés
Császár Anettel, Kehidakustányban a Zala Megyei Önkormányzat
Szocioterápiás
Intézményének foglalkoztatási
koordinátorával.
– Az ellátottak rehabilitációjában legfontosabb elemnek a munka világába történõ
visszailleszkedés folyamatát tekintjük – mondta elöljáróban.
– Az intézményben a szociális
foglalkoztatási engedély alapján 52 fõbõl 47 foglalkoztatható. Fõ profil a szõnyeg, a
kerámia és a gipszfigurák készítése. Mellette kertgazdálkodás folyik az intézmény területén tavasztól õszig. A termékek eladása biztos bevételi
forrást jelent. Új termékek készítésével bõvítjük, színesítjük
az árukészletet, így például
idén nagy sikerük volt a veszszõbõl készült kosárkáknak.
Nagy az érdeklõdés a szezonális, az évszakokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kötõdõ termékekre. Szívesen
vesszük az egyedi felkéréseket,

amiknek megpróbálunk maradéktalanul eleget tenni.
– Honnan érkeznek megrendelések?
– A termékek értékesítése
folyamatos az intézmény területén elhelyezett, termékeinket
bemutató faházban. Vevõink
jelentõs részét a falu lakossága,
a társintézmények, illetve az
üdülõvendégek képezik. Gyakran veszünk részt vásárokon is.
Van, ahová már visszajáróként
hívnak bennünket, de folyamatosan keressük magunk is a
lehetõségeket. Igyekszünk széles körû információt nyújtani
a termékekrõl újság, szórólap
formájában. Az új és a régi
termékeket folyamatosan fényképezzük, s feltöltjük az intézmény internetes oldalára.
Császár Anett, aki egyébként
a munkafolyamatokat és a termékértékesítést koordinálja, elmondta, hogy az intézményben
alkalmazott keramikus továbbképzõ elõadásokat tart a kerámia és a gipszmûhelyben dolgozóknak, hogy újabb termékekkel bõvülhessen a foglal-

A termékeket bemutató ház.
koztatás. Fontosnak tartják az
ellátottak bevonását az értékesítésbe, így örömforrást, sikerélményt biztosítanak számukra,
mert megélik, hogy amit készítettek, az eladható, értékes.
– Az intézmény az elmúlt
években sikerrel szerepelt a
falu rendezvényein. Számíthatunk-e a továbbiakban is a
megjelenésre?
– Tavaly második alkalommal került sor a kehidakustányi mûvelõdési házban az intézmény vándorkiállítására. A
nagy sikerre és érdeklõdésre
való tekintettel szeretnénk a
közeljövõben ismételten megjelenni termékeinkkel. Ezen kí-

vül nagyon szívesen veszünk
részt a település rendezvényein, kiállításain. A mi portékáink egyediek, nem tucattermékek, amivel az igényesebb
vásárló érdeklõdését is fel tudjuk kelteni, és a megjelenési
lehetõség által bõvül a falu
iránti érdeklõdés.
Az intézmény sok szeretettel várja az érdeklõdõket, vásárolni vágyókat. A bemutató faház az intézmény területén
egész évben nyitva található
08.00 - 16.00-ig, de az ellátottak rugalmasan állnak a látogatók rendelkezésére. A termékek teljes választéka megtekinthetõ a honlapon: www.szori.hu.

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 650 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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70 éve a természet „szolgálatában”

Gömbös Dániel fotóit Darázsi Zsolt ajánlotta a látogatók
figyelmébe.
Gömbös Dániel türjei természetfotós kiállítása „Madarat
tolláról” címmel nyílt meg május 10-én délután a zalaegerszegi Móricz Zsigmond Galériában.
A tárlatot Darázsi Zsolt, a
Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Az elnök
kihangsúlyozta: a kiállításra
hozott képek, fõként a madarakról készültek, jól mutatják
azt, hogy a fotózáshoz nem
éppen a drága professzionális
fényképezõgép az elengedhetetlen, hanem a jó szem. Göm-

megnézegettük a madárfészkeket és úgy jártam a természetet, hogy minden bogarat,
állatot megnéztem, megvizsgáltam. Örömmel emlékszem
ezekre az idõkre, mert egyfelõl
kikapcsoltak ezek a pillanatok,
másfelõl pedig megnyugvást
hoztak az életembe.
– A természet fotózása mikor kezdõdött?
– 3 évvel ezelõtt kezdtem
el, amikor végérvényesen nyugdíjba mentem. Elõtte nem volt
rá idõm. A fiamtól kaptam egy
kitûnõ fényképezõgépet és onnantól kezdve nem volt megállás. Mániákusan keresem azokat az élõlényeket, amelyeket
fotózni lehet. Csodálatos dolog
megfogni egy-egy pillanatot

azon élõlények világából, amelyek a környezetünkben élnek.
– Volt már korábban is
hasonló kiállítása?
– Igen. A megye több pontján volt már kiállításom, de az
külön örömmel tölt el, hogy
ezúttal Darázsi Zsolt barátom
ajánlotta a tárlatom az érdeklõdõk figyelmébe.
– Milyen felvételeket láthattak a Móricz Galériába
látogatók a kiállításán?
– Elsõsorban a Türjén és
térségében található, madarakat megörökítõ és természeti
felvételeket állítottunk ki, de a
tájképek között ausztriai fotók
is láthatóak, például Zell am
See-bõl.
Odonics B.

bös Dániel olyan felvételeket
készített, amelyek a madarak
tollának pontos vonalát, rétegezését és minden egyes részeit jól mutatják. A tárlatot
május 31-ig tekinthették meg
az érdeklõdõk. A megnyitó
után váltottunk szót a türjei
természetfotóssal, aki a helyi
képviselõ-testületnek is tagja.
– Mikortól számítható a
természet és a természet fotózása iránti elkötelezett szeretete?
– Gyerekkorom óta rajongok a természetért. Amikor én
még kis srác voltam, akkor

És megszületett Krisztus anyaszentegyháza
„És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, a
hol ülnek vala. És
megjelentek elõttük
kettõs tüzes nyelvek
és üle mindenikre
azok közül. És megtelének mindnyájan
Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más
nyelveken, a mint a
Lélek adta nékik szólniok.” (Apostolok cselekedetei 2. fejezet,
Károlyi-biblia.)
Bibliát forgató em- A galamb képében ábrázolt Szentlélek
berek számára bizo- és a Szent család.
nyára ismerõs az idézet, amely össze azt a kétezer év elõtti
szikár tömörséggel foglalja pünkösdöt, amikor Jézus –

ígéretéhez híven – betöltötte
Szentlélekkel az apostolokat.
A Megváltó mennybemenetele után a tanítványok hitükben megrendülve, elbizonytalanodva tengették napjaikat.
Egyikük házába bezárkózva,
szüntelen rettegésben éltek,
annak tudatában, hogy a hatalom kereszthalálba küldte
mesterüket is, akkor mit számítanak már õk, magukra maradt
rongyos halászok?
Régen elfeledték már, hogy
Jézus megígérte nekik, leküldi
rájuk a vigasztaló, erõt adó
Szentlelket.
Magukba roskadtan, reménytelenül kushadtak a házban.
S mikor eljött a húsvét utáni
ötvenedik nap, különös jelenségre kapták fel a fejüket. Odakinn
nagy zúgás támadt, mintha szélvihar szaggatta volna a várost,
de a házon kívül levél sem rezdült!
Értetlenül, kábán bámultak egy-

másra. Nem értették mi történik körülöttük, s még inkább
erõt vett rajtuk a páni félelem.
Remegõ inakkal várták sorsuk beteljesülését. S akkor
megtörtént a csoda! Kettõs
lángnyelvek ereszkedtek rájuk,
és abban a pillanatban erõ
szállta meg õket, félelmük
egycsapásra elillant, kitárták a
ház ajtaját és kimentek a világ
sok országából összejött emberek közé. Kinn nagy tûzzel
hirdették Krisztus evangéliumát, s a más-más országokból
való, különbözõ nyelveken értõ sokaság döbbenten tapasztalta, hogy mindannyian értik
a szónokok szavait.
A tanítványok lelkekbe hatoló prédikációi hatására ezerszám
tértek a Megváltó hitére az öszszesereglettek, s azon a baljósnak indult napon megszületett
Krisztus anyaszentegyháza.
f.l.
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A Start közmunka program
a térség többi településeihez
hasonlóan Batykon is szép
eredményekkel kecsegtet. A
tény, hogy a falu lakosainak
ehhez a programhoz kell folyamodniuk sajnálatos, hiszen
ez azt jelenti, hogy magas a
munkanélküliek aránya. Ugyanakkor a februárban elindult
éves kiírásnak köszönhetõen
olyan munkák is elvégezhetõk,
amikre addig nem volt lehetõség.
– Kilenc embert tudunk
foglalkoztatni, hárman a mezõgazdasági programban, a polgármesteri hivatal alatti pincében dolgoznak. A dolgozók
a helyiséget alkalmassá tették
laska gomba termesztésére, és
a következõ hetekben a termés
már piacra is kerülhet. Nagyjából két tonnányi gombára
számítunk. A fóliasátrakban levõ palántáinkat pedig lassan ki
lehet ültetni a szabadba. Idén
még csak 200 négyzetméteren
termelünk paprikát, paradicsomot, zöldbabot, uborkát, pet-

Gombatermesztésbõl útépítés?
Hasznos közmunka Batykon
rezselymet, sárgarépát és hagymát – számolt be Adorján Péter polgármester.
A növénytermesztést a vidéken egyedülálló módszerrel
végzik: fekete fóliás földterítés
alatt csepegtetõ öntözés. A
technológia elõnye a víztakarékosság, az ültetvény nem
gyomosodik és kedvezõ mikroklíma alakul ki. A vízzel tápanyag is kijuttatható a talajba,
melyet Adorján Péter otthonában is kipróbált már. Hat fõ a
mezõgazdasági utak rendbetételén dolgozik.
– Sajnos az utakat használók kevésbé veszik ki a részüket az utak javításából. Hatalmas kátyúk vannak, melyeket
tüskés bozót vesz körül. A kátyúkat mi betömjük, a bozótot
kiirtjuk, de a töltõanyag szállításához az úthasználók segítsé-

„Szárnyaló” receptek
Alufóliában sült
csirkemell kolbásszal

Hozzávalók: fél csirkemell, 3 karika parasztkolbász,
fél evõkanál ételízesítõ, 2 vékony szelet szalonna.
Elkészítés: A csirkemellet
megmossuk, szárazra töröljük. A vastagabb részén nyílást vágunk a húsba, és bedugjuk a kolbászkarikákat. A
csirkemellet bedörzsöljük az
ételízesítõvel, betekerjük a
szalonnaszeletekbe, és lazán
alufóliába csomagoljuk. Tüzet rakunk, majd amikor már
csak parázslik, beletesszük
az alufóliás batyukat, és kb.
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30 perc alatt megsütjük. Kivesszük a parázsból, óvatosan kibontjuk, és kenyérrel,
uborkával, esetleg alufóliában sült burgonyával fogyasztjuk.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

gét is várjuk, akik
rendelkeznek teherszállító
munkagépekkel. Van olyan
utunk, amit már közel egy kilométeren
személyautó közlekedésre is alkalmassá tettünk – említette Adorján Péter.
A két közmunkaprogram a jövõben
jó esetben egymásra
is épülhet: a gombából származó bevételt az önkormányzati utak felújításának anyagköltségére
fordítanák. Jelenleg
is folynak a tárgyalások a lehetséges felvásárlókkal, ugyanakkor az útfelújítás
programon kívüli fiBevételt remélnek gombatermesztésbõl.
nanszírozás nélkül
nehézkes. A gombaértékesítés laegerszeg és fõváros között
sikeressége esetén egy másik közlekedõ 7 pár járat Bobát
pincében további 10-15 tonna kihagyva, a deltavágányt kiélelmiszer-alapanyag is kiter- használva, a megállóhelyek egy
melhetõ. Az önkormányzat tu- részét a szombathelyi járatnak
lajdonában levõ régi akácos átadva, már 3 óra 10 perc alatt
területén ritkításra van szük- teszi meg a távot, míg Batykról
ség, melyet szakemberrel fog- 2 óra 50 perc alatt lehet eljutni
nak elvégeztetni. Tervben van majd Budapestre.
a településen levõ „vadszeBatykon a falunapot haméttelepek” felszámolása és a gyományosan július másoközutak javíttatása is. A kör- dik szombatján tartják, ami
nyék fõváros felé való közle- idén a naptár szerint 14-ére
kedése a decemberi vasúti esik.
menetrenddel felgyorsul. A ZaPataki Balázs

A desszert-kínálat bõvítése
A Zalai Borút Egyesület a
Pannon Gasztronómiai Élmények projekt keretében workshopot tartott Zalaszentgróton,
a Fiáker Vendéglõben.
A rendezvényen Zala és Vas
megyei vendéglátó vállalkozások képviselõi vettek részt. A
találkozó célja az éttermek
desszert-kínálatának bõvítése
volt. Az eseményen a szervezõk desszert-ötleteket kívántak
adni, amelyeket saját étlapukon is szerepeltethetnek a
jövõben. Bepillantást nyerhettek az édességek elkészítésének folyamatába, majd az elkészített ételeket el is fogyasztották. A „Desszert - több mint
csoki” program keretében a
résztvevõk olyan édességcsodákkal ismerkedhettek meg,

mint a csipkebogyó teában
párolt körte rumos csokoládé
köntösben, a gyümölcsös claofuti vagy a lúdláb torta újragondolva.
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Az almafavirágzás ünnepe Tekenyén
Beleszerettek az almatermesztésbe
szerekkel permetezzenek, amik
a gyümölcsben nem maradnak
vissza. A szülõk almaszeretetét
a család minden tagja átvette,
hiszen fiúk növényvédelmi területen kezdett el tanulni, lányuk és vejük más szakmákból
találtak haza. Az almaszedés
összehozza az egész családot.
– Az ausztriai Alma utcában már megszokott ünnep az
almafavirágzás. Úgy gondoltuk, hogy hagyományteremtõ
szándékkal minden évben
meghívjuk a falubelieket erre a
csodálatos eseményre, melyet

A látogatók is gyönyörködtek a virágzásban.
A tavasz beköszöntével virágba borult az AlDeMa-almás
Tekenyén. AlDeMa: az alma,
Dezsõ és Magdolna szavak vegyítése. Az almás története úgy
kezdõdött, hogy Györkös Dezsõ kémia és Györkös Dezsõné
Magdolna földrajztanár a nyugdíj felé közeledve a fejébe vette, hogy almát szeretnének termeszteni.
– Nagyszüleim parasztemberek voltak, s a tõlük örökölt
kárpótlási jegyen vettük ezt a
birtokot, amit a szentgróti tsz
utódja mûvelt. Sokat kirándulunk, és egyszer Ausztriában,
Puch környékén elmentünk az
Alma utcába, ami nagyon megtetszett. Akkor a férjem azt
mondta, hogy almát fogunk
ültetni, úgy hogy semmit nem
tudtunk a termesztésrõl. Fog-

tuk magunkat, elmentünk Keszthelyre az egyetemre, és megkérdeztük hogy vághatnánk
bele. Eljártunk elõadásokra és
sok dolgot megtanultuk. Nyugdíjazásunk elõtt almást telepítettünk, melyben ma már nyolc
fajtát lehet fellelni – tekintett vissza Györkös Dezsõné
Magdolna.
Az almásban a szüret a nyári fajtákkal kezdõdik és az
Idared szedésével ér véget.
Kérdésemre Magdolna elárulta, hogy az almásban folyó
munkákat teljesen gépesítették, ahogy õ fogalmaz, amolyan „rossz parasztok”. A fák alját gép söpri, kaszálja, automatizált a metszés, a permetezés és a talajnedvesség mérés
után történõ öntözés. Fontosnak tartják, hogy olyan vegy-

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

idén gépbemutatóval, kóstolással, termékbemutatóval, gyerekjátékokkal és virágtúrával
színesítettünk – mesélte Magdolna.
A jelenleg termõ fák 3,5
hektáron találhatók, az új telepítés 3 hektáros. Az étkezési
alma mellett léalmának valót is
szeretnének telepíteni, s hoszszú távon egy almalékészítõ
üzem felépítését tervezik. Az
almalevet tartósítószer és adalékanyag hozzáadása nélkül
gyártanák.
Pataki Balázs

Az országos versenyre hangolva
Eredményes tájfutók Tekenyén

A gyerekek a kemény edzés után is jókedvûek voltak.
Márciusi számunkban már
bemutattuk a tekenyei tájfutókat, akik újfent eredményekben,
élményekben gazdag versenyen
vannak túl. Tarsoly Róbert edzõ, polgármester a csapat szokásos csütörtöki edzése után
kiemelte, hogy az elmúlt hetek
megmérettetései során nemcsak
a jó szereplés, hanem a pálya
teljesítése is nagy eredmény.
– A megyei diákolimpia
számunkra két futamból állt,
elõször a hivatalos diákolim-

pián Kistolmácson erdei terepen versenyeztünk, ahonnan
Tarsoly Panka a 12 évesek,
Banics Laura pedig a 10 évesek között jutott tovább az
országos versenyre. Másnap
pedig Zalaegerszegen a Skanzenben egy Diákolimpia elnevezésû versenyen vettünk részt,
ahol több érmet szereztünk. –
mesélte a gyerekek edzõje az
április 26-i négy és fél kilométeres szintfelmérõ után.
-pb-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465; e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Cél a labdarúgás népszerûsítése
Eredményes zalai pályázatok
Négy látványsportág, közte
a labdarúgás képviselõi – köztük az amatõr együttesek is –
pályázhattak a társasági adóra
április 30-ig. Józsi György, az
MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje arról számolt
be, hogy élénk érdeklõdés volt
a klubok részérõl, annak ellenére, hogy a 2012-2013-as bajnoki idényre az egyszerûsített
pályázati lehetõség forinthatára 3 millióról kettõre csökkent. Kétmilliós összeghatár

felett csak normál adatlapon
lehetett pályázni.
– Megtörtént az MLSZ mûfüves pálya akciójának eredményhirdetése – mondta Józsi
György. – Hévíz egy nagy- és
egy kispályára, Nagykanizsa
nagypályára, Zalakaros egy, Zalaegerszeg három grundpályára pályázott sikerrel.
Az elsõ ütemben augusztus
31-ig épülnek meg a létesítmények. Május hónapban megkezdõdik a beruházások elõké-

XI. Szentgrót Kupa

szítése. Nagyméretû mûfüves
pályára csak a Bozsik-alközpontok pályázhattak. Zalában
Egerszeg, Kanizsa, Hévíz rendelkezik ilyen minõsítéssel, így
az utánpótlás jó körülmények
közé kerülhet a megyében. Az
MLSZ-ben hamarosan kiírják a
pályázat második ütemét is. A
beruházások 70 százalékát az
MLSZ biztosítja a társasági adóból. Az országos szövetség kísérleti jelleggel beindítja a
grund-programot is, ezzel a
sportág népszerûsítése a cél.
Ebben az évben megyénként
egy település lett kijelölve. Zalában Zalaegerszegre esett a
választás, itt 3 grundpálya épül
meg: kettõ a Városi Sportcsarnoknál, egy pedig Andráshidán.
– Megkötöttük a szerzõdést
a grundpálya felügyelõvel –
folytatta Józsi György. – A
grund-programban azok vehetnek részt, akik nem szerepelnek a Bozsik-programban,
nincsenek regisztrálva az egyesületeknél. Mi a program keretében elsõsorban a nõi labdarúgást célozzuk meg. Az
UEFA programjában is nagy
szerepet kap a nõi labdarúgás
fejlesztése. Április végétõl ok-

Józsi György
tóberig bezárólag tart a program. Lesz értékelés, ettõl függ
a program további sorsa.
További színes, érdekes
rendezvények várnak még a
labdarúgás kedvelõire. Május
29-én Grassroots fesztivál lesz
a ZTE-stadionban: délelõtt óvodások tornája kerül megrendezésre, amelyen egy-egy ovis
csapattal Lendva és Varasd is
szerepel. Délután leány és fiú
csapatok mérkõzéseire, valamint a 60 évesek csapatainak a
tornájára kerül sor. Tervezik
még a megyei nagypályás öregfiúk bajnokság beindítását,
õsztõl, kellõ létszámú csapat
jelentkezése esetén.
B.I.

Hirdetésszervezõket
A zalaszentgróti csapat…
A Zalaszentgróti Városi
Sportcsarnokban 2012. április
28-án került megrendezésre a
XI. Szentgrót Kupa nemzetközi karate verseny. A viadalra
14 magyar és 2 román csapat,
összesen 210 karatésa nevezett. A zalai egyesületek közül
a ZEN Shotokan Karate SE, a
Zalaegerszegi Shotokan Karate
Egyesület, a Zalaegerszegi TORIKI KHKE, AZATO Shotokan
Karate Do Egyesület, XXL Zalaegerszeg és a Zalaszentgróti
Shotokan Karate-do SE mérette meg versenyzõi tudását. A
viadal sajátossága, hogy három
tudásszint elosztott csoportban 6 éves kortól a veteránokig indultak versenyzõk
egyéni és csapat formagyakorlatban és küzdelemben.
Tiszteletbeli dan diplomát
vehetett át Baracskai József, Zalaszentgrót jelenlegi és Császár József volt polgármestere
a Shotokan Dojok Szövetsé-

gének elnökétõl, Rétlaki Gábor 6. danos mestertõl.
A kupát az ajkai SUN-DOME SE nyerte el. A zalai csapatok is jól szerepeltek: különdíjat vehetett át a legeredményesebb zalaszentgróti leány
versenyzõ, Török Eszter (két
aranyérem), s a legeredményesebb férfi versenyzõ Bakos Péter (két aranyérem). A szentgróti versenyzõk eredményei:
Kata (formagyakorlat): 1.
Bokor Laura, Kapocsi Bence,
Török Eszter, Bakos Péter, 2.
Kozma Ákos, Bogdán Krisztián, Bakos Zsuzsanna, 3. Tarbuza Roland, Kocsis Ákos.
Kumite (küzdelem): 1. Kozma Ákos, Török Eszter, Bakos
Péter, 2. Tarbuza Roland, 3.
Bogdán Krisztián, Kapocsi
Bence, Bakos Bence, Bakos
Zsuzsanna.
Csapat formagyakorlat: 2. Zalaszentgrót (Kapocsi Bence,
Csordás Máté, Bogdán Krisztián).

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig,
illetve 30/378-4465.
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Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500 Ft/fõ
BENELUX KÖRÚT, a három varázslatos ország
Júl.3-8.
109.900 Ft/fõ
VÁG VÖLGYE és a FELVIDÉK történelmi városai
(félpanzió)
Júl.12-15.
48.500 Ft/fõ
ALBÁNIA, egy ország, melyet látni kell (4* hotel)
Júl.16-22.
104.900 Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl.23-29.
129.900 Ft/fõ
LENGYEL KISKÖRÚT: Zakopáne-Krakkó-Auswitz
Aug.2-5.
47.900 Ft/fõ
PRÁGA - kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug.2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN:
Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)
Aug.19-25.
102.900 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi szigete, KORZIKA, a
szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzékenyen érintik a zalai vállalkozásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési kedve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
– Az elmúlt esztendõ sikeres idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és eredmény tekintetében is. Ezt három terület hatékony tevékenységének köszönhetjük. Egyrészt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt annak, hogy egyre nagyobb a szerepünk a nemzetközi pályázatokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkormányzat veszi igénybe tanácsadói szolgáltatásunkat – mondta Nagy András, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.
– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…
– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési akció, egyelõre továbbra is csak a
városi vállalkozások számára.

Nagy András
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Ráadásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhetik. A forgóeszköz hitel rendkívül kedvezményes kamatozású, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 Zalaszentgrót, Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 Lenti, Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285

