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Vetélkedõk, fõzõverseny, színvonalas mûsorok
Színes falunap Pakodon
települései, vagyis Pakod és
Kehidakustány futballcsapatai
mérkõztek meg egymással a
Magyar Kupa megyei selejtezõ
mérkõzésén, ahol a hazai csapat 5-1-re gyõzedelmeskedett.
A Margaréta Dalkör lángossal csillapította a falunapi
vendégsereg éhségét, és ezúttal is szerves része volt a programnak a fõzõverseny. Idén
már tíznél is több csapat

kondérjában fõttek az étkek,
végül Takácsné Martincsevics
Veronika huncut palóclevese
érdemelte ki a falunap nagykötény díját, a PITE Klub zsemlegombócos bakonyi sertése
és Gulyás István „mindentbele” pörköltje elõtt.
– Huncut palóclevest fõztem, ami két étel, a csorbaleves és a palócleves huncut
(Folytatás a 2. oldalon)

Kapunyitogató Batykon
Nagy tapsot kapott a Pakodi Pántlika.
Sorrendben a hatodik falunapot, másnevén Auguszt
Fesztivált tartották augusztus
10-én Pakodon. A programok
összeállításában, lebonyolításában természetesen a civil szervezetek is kivették a részüket.
A gyermekeket játékdzsungel
várta, ahol az ugrálóvárat, arc-

festést, gyöngyfûzést és sok
más kreatív játékot próbáltak
ki. Tüsi bohóc elmaradhatatlan
mûsora ezúttal is kacajt fakasztott, a fiatalok PITE Klubja pedig elsõ alkalommal szervezte
meg a tévés mûsor mintájára
az Egy perc és Pakod! versenyt.
Három órától a közös hivatal

Az érdeklõdõk megismerték a természetben fellelhetõ gyógynövényeket is.
– A megyébõl 12 településA Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodája a re látogatunk el, járásonként
megye aprófalvait célozta meg két aprófalvat választottunk ki.
Kapunyitogató programsoro- A rendezvény célja, hogy a
zatával. Az újabb állomás au- kistelepüléseken is kapukat
(Folytatás a 2. oldalon)
gusztus 31-én Batykon volt.

Zalaszentgrót
Számlavezetés, megtakarítások, bankkártya, netbank és hitelezés.
Kedvezõ konstrukciók!
www.szih.hu

Zalaszentgrót, Nefelejcs út l.
tel.: 83/560-115, fax: 83/362-278
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Vetélkedõk, fõzõverseny, színvonalas mûsorok
Színes falunap Pakodon
színpadra, így a Bonita tánccsoport, a Tóth Girls, a Zalaszentgrót néptánccsoport, a Zalaistvándi Pacsirták, az Apáti
Citeraszakkör, illetve a helyi
Margaréta Daloskör és a tavaly
debütált Pakodi Pántlikák.
Utóbbi együttes a helybeli aszszonyokból, fiatalokból és idõsekbõl áll, akik László Edinát
kérték fel produkciójuk betanítására:
– Tavaly kerestek meg a pakodi hölgyek, hogy szeretnének szerepelni a falunapon. Az
akkori siker után idén májustól nyolc hölgypárral és egy
úrral újból nekiálltunk próAz idei fõzõverseny gyõztese, Takácsné Martincsevics Veronika és Halek László polgármester.
tolták a levesem. Imádok fõz(Folytatás az 1. oldalról)
összekombinálása. A fõzésnek ki- ni, általában a hagyományos
lenc órakor álltam neki, és dél magyar konyhát szeretem, de
körül végeztem. A család fér- idén nem gondoltam ki elõre,
fitagjai gyújtották a tüzet, a hogy mi lesz menü – árulta el
gyerekek meg hordták a vizet. az idei elsõ helyezett.
A versenyek eredményhirMinden falunapon fõzök, értem már el helyezést is, idén detése után délután a környék
harmincan biztosan megkós- mûvészeti csoportjai léptek

bálni. Ezúttal egy pörgõsebb
táncot tanultunk be, amely
nagy tapsot kapott a közönségtõl – mesélte a vezetõ bizakodóan a csapat jövõjét illetõen.
Este még ügyességi játékok
vártak a vendégseregre, majd
tombolahúzás, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor színház mûvészeinek mûsora, a Mickey Roll
és Dömötör Balázs produkciója került színpadra, végül
tûzijáték és hajnalig tartó bál
zárta a napot.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Kapunyitogató Batykon
(Folytatás az 1. oldalról)
nyisson és programötleteket
indítson el a kultúra, a kézmûvesség, a gasztronómia és a
helytörténeti gyûjtemények terén – árulta el Simon Balázs, a
társszervezõ Tuttu MikkaMakka egyesület elnöke.
A program a helytörténeti
és egyben hadtörténeti kiállítás megnyitásával kezdõdött,
mely katonai eszközeivel, használati tárgyaival, korhû fényképeivel mindenkinek tartogatott érdekességeket. A helyi
termékbemutató, ételkóstoló
igazi idõutazást tartogatott, a
múlt század népszerû parasztételei is asztalra kerültek.
– Köszönet Ruzsa Károlynak, Volfinger Lajosnak, Vikár
Tibornak, hogy az itt látható
régi eszközöket, világháborús
öltözékeket, felszereléseket öszszegyûjtötték. A szervezõk kérték, hogy készítsünk a programra helyi hagyományos ételeket, így asszonyaink dödöllét,
tócsnit, kukoricaprószát és
stercet tálaltak fel. Utóbbi ke-

vésbé ismert, pirított lisztbõl,
zsírral és forró vízzel készített
étel, ami állagát tekintve a császármorzsához hasonlítható –
említette meg Adorján Péter
polgármester.
Az érdeklõdõk a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület
által tartott mesterség bemutatók mellett többféle kézmûves foglalkozást választhattak,
így a fafaragás mellett fonott
bõrkarkötõt, gyöngynyakláncot is készítettek, kipróbálták
az íjászatot, és logikájukat is
tesztelték. Érdekes idõtöltést
tartogatott a gyógynövényismeret elõadás, ahol a látogatók
az egyes fajták beazonosítására
is vállalkoztak, s mellette a növényekbõl való krémkészítésbe is belekóstoltak. Koraeste a
Kanizsa Táncegyüttes lépett
színpadra, mûsorukat követõen táncházzal zárult a mozgalmas nap.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
-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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Alkotó közösség kiállítása a Türjén
– Köszöntöm a kiállítás nyitórendezvényén megjelenteket! Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki az alkotó
közösségnek – hangzottak Mlinárik László polgármester szavai a türjei mûvelõdési házban.
A helyiség falai festmények, fotók, az asztalokat kerámiák borították. Az egyik asztalsoron üdítõk, borok, házi
készítésû sütemények sorakoztak. Az ülõhelyek megteltek
vendégekkel, népes csoport
állva figyelte a kulturális mûsort. A program gerincét a település egyik büszkeségeként
számon tartott „Hétszínvirág”
énekkar szolgáltatta. Fellépett
Kricsár Kamill színmûvész,
valamint Lábodi Flóra is.
Utóbbi gordonkán adott elõ
néhány zenemûvet. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a
produkciókat, a rendezvényt
Gergely János konferálta. Mély
átéléssel verset is mondott.
Vers elõadásával járult hozzá a
sikerhez Szaksz Jánosné is.
Az egyik kiállító, a türjei
kötõdésû Török Tivadar nívódíjas festõmûvész munkáit már
többször megcsodálhatta a település lakossága. „Minden nap
festek” – tudtuk meg róla.
„Mûvészetem új korszakához
érkezett. A klasszikus festészet
ecsetfogásait sajátítom el.” A
falakon elhelyezett képei mély
benyomást, csodálatot váltottak ki a nézelõdõkbõl.
A konferálásból megtudhattuk, hogy a helyi fazekas szakkör 2004. áprilisától mûködik,
általában 15 fõvel. Tagjaik között megfordult a „hét-hetven-

kettõ éves” korosztály több
tagja. Egymást segítik az alkotó
munkában. Kiállításon már
több helyen bemutatkoztak. A
szakkör Stekli Ilona népi iparmûvész vezetésével ténykedik.
Ilona 2003 óta állít ki a
Dunántúl számos településén.
Az Országos Népi Iparmûvészeti Tanács 138 alkotását zsûrizte. Az Országos Képzõ és
Iparmûvészeti Lektorátus 23 kerámiáját minõsítette. Az iparmûvész településének adományozta a múltban két jelentõs
alkotását, az „Isten áldd meg a
magyart!” feliratú kantát, valamint a szintén zsûrizett Céhkancsót.
A Kárpát-medence fazekasságának alapjait tanítja a szakkör tagjainak. Eddig kizárólag
hurka technikával, kézzel dolgoztak. A jövõben elindul a
korongozás az önkormányzat
közremûködésével elkészített
fazekaskorongon. Tõle tudjuk:
a szakkört a település önkormányzata támogatja helyiséggel, szükség szerint anyagvásárlással. A polgármesterrel
folytatott megbeszélései mindig elõremutatóak.
– Szeretnénk, ha a faluba
látogató vendégek egy kis ízelítõt kapnának közösségünk
munkájából! A jövõben olyan
tárgyakat is készítünk, amik
egy állandó kiállítás tárgyai
lesznek – mondta Stekli Ilona.
A harmadik kiállító – Burai
Erik – még csak a szárnyait
bontogatja. Természetfotói meglepõ érettséget tükröznek. Nem
csupán meglátni képes a természet szépségét, hanem fotói

Nosztalgia

Mlinárik László polgármester mondott köszönetet az alkotó
közösségnek.

Dicséretes a türjeiek kezdeményezése.
által képes megmutatni azt a
közönségnek. A 12 éves gyermek fotói a természet szeretetére, védésére ösztönzik a felnõtt tárlatlátogatókat is. 2012
évben a türjei általános iskola
tanulójaként atlétikában országos elsõ helyezést ért el. Sokoldalúságát mutatja, hogy a
Hévíz U-13-as labdarúgó csapatával országos 1. helyezést ért
el. 2013. májusában az Illés Béla Labdarúgó Akadémia csapatával Milánóban pályára lépett.
A település polgármestere
minden kiállítónak emléklapot
adott át. A szakkör által készített dísztárgyak is átnyújtásra
kerültek.

Török Tivadar festõmûvész bejelentését nagy taps fogadta, ugyanis a Rákóczi szabadságharc emlékére készített
festményét az önkormányzatnak adományozta. Mlinárik
László megköszönte a nagyvonalú felajánlást. Méltatta a mûvész szülõfaluja iránti szeretetét, elkötelezettségét. Kijelentette, hogy a festményt leltárba veszik és gondoskodnak
megfelelõ elhelyezésérõl.
Ezt követõen a kiállítást a
jelenlévõk megtekintették az
alkotók tárlatvezetésével. Fogyott a bor, az üdítõ, a sütemény.
(t)

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
közéleti

– Igazán lehetne már egy retró-aratás, szomszéd!
Mennyire más lenne a marokszedõ lányok farát nézni, mint
ezt a bürrögõ masinát!...
Rajz: Farkas László

havilap

II. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Megoldódott egy régi probléma

Manninger Jenõ és Ruzsics Ferenc „feloldja” a forgalmi korlátot. Az új szakasz forgalomba helyezése rendkívül sürgetõ volt.
Augusztus elejére elkészült a 71-es fõút Keszthelyt északról elkerülõ három és
fél kilométer hosszú szakasza. Az összesen
5,8 km hosszú új nyomvonalú útnak ezt a
részét a nyári turistaidény hátralévõ fõszezonjában a közlekedõk már használhatták is.
Az átadási ünnepségen Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere
adta át az utat a forgalomnak. Az új szakasz három és fél kilométert érint, forgalomba helyezése rendkívül sürgetõ volt
többek között azért, mert korábbi felmérések egyértelmûen jelezték: az ide látogató turisták – a problémák között – elsõként
említették a közlekedési nehézségeket.
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az átadás sajtótájékoztatóján elmondta: 2003 után fõleg az autópálya-építések anyagszállításánál volt kritikus a helyzet, akkor forráshiányra hivatkozva lassan haladt az elõkészítés. Az
uniós források közé azonban sikerült beilleszteni ezt a tervet is, így a kezdeti nehézségek ellenére három éve gyorsultak fel
az események. Mint mondta: eredetileg a
teljes szakaszt szerették volna átadni ebben az idõpontban, ám a tavaszi kedvezõtlen idõjárás miatt ezt módosítani kellett. A kivitelezõ a most átadott út építésével az eredeti határidõre elkészült, így
az átadásra is sor kerülhetett.
A beruházást az EuroAszfalt-A-Híd
Keszthely Konzorcium végezte. A Keszthelyt elkerülõ út teljes nettó kivitelezési
összege 1,4 milliárd forint. Az elkerülõ út
átadott részén három körforgalmi és egy
hagyományos csomópontot alakítottak ki.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
beruházásában elkészült út két ütemben
valósult meg: a 71-es számú fõút elválási
csomópontja és a Hévízi út közötti szakaszt adták át augusztus elején.
Augusztus 30-án kora délután pedig
forgalomba helyezték a 71-es fõút Keszthelyt elkerülõ szakaszát teljes hosszában.
A beruházás jóvoltából a Balaton-parti város felszabadul az átmenõ forgalom okozta nyomás alól, miután a Hévíz, Zalaegerszeg vagy az M7-es autópálya irányába
haladó személy- és teherforgalom a településen kívül halad el.

2013. augusztus

Szentgrót és Vidéke

5

Becsengettek…
A tanévkezdéssel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük
meg Németh Bélát, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Zalaszentgróti Tankerületének igazgatóját.
– A tankerületben (ezen
belül Zalaszentgróton) hány iskolában hány diák kezdte meg
tanulmányait a 2013/14-es
tanévben?
– A Zalaszentgróti Tankerülethez tartozó 5 székhelyintézményben és 4 tagiskolában
összesen mintegy 1400 tanuló
kezdte meg tanulmányait a
2013/2014. tanévben. Közülük Zalaszentgróton a Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában 475 általános iskolás
tanuló (egy osztállyal több,
mint az elõzõ évben), a négy
gimnáziumi osztályban 106 középiskolás diák, a két tagintézményben pedig közel 280
alapfokú mûvészeti iskolás növendék kezdi az új tanévet. A
Koncz Dezsõ Többcélú Gyógy-

pedagógiai Intézményben 75
tanulót vártak a tanévkezdésre. A nevelõ-oktató munkát,
valamint az intézmények mûködtetését közel 200 teljes állású közalkalmazott biztosítja.
– Hány tanintézetben történt vezetõváltás?
– Az intézmények élén nem
volt vezetõváltás, valamennyi
iskolaigazgató érvényes megbízással rendelkezik.
– Volt-e fennakadás a tankönyvellátásban?
– Az intézmények vezetõivel együttmûködve – egyebek
mellett – a tanulók tankönyvellátására is különös figyelmet
fordítunk, rendszeresen információkat cserélünk, hiszen az
idei évtõl e területen is új
rendszerben történik az ellátás.
A legfrissebb információim
szerint a tankönyvek szállítása
az elõre megadott idõpontok
szerint rendben zajlott az iskolákba. Néhány helyen a korábban jól bevált módon a tankönyvek kiosztása már meg is

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Németh Béla
történt, a többi iskolában is
idõben megkapják a tanulók
az új tankönyvcsomagot.
– Voltak-e jelentõsebb felújítások, bõvítések az oktatási intézményeknél?
– Oktatási intézményeinkben idén jelentõsebb felújítások nem voltak, köszönhetõen
annak is, hogy az elmúlt években például Zalaszentgróton
és Türjén jelentõs beruházásokkal megújultak az épületek.
A szükséges karbantartásokat

és tisztasági meszéleseket pedig példaértékû összefogással
oldottuk meg. Az érintett polgármesterekkel és igazgatókkal még a nyár elején megegyeztünk, hogy a tankerület a
szükséges anyagokat megvásárolja, a kivitelezést pedig helyi
erõkkel (intézményi karbantartókkal,
közmunkásokkal)
oldják meg. Az összefogás eredményeképpen a korábbi évekhez képest a munkák sokszorosát tudtuk elvégezni.
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Falunap és elszármazottak találkozója Zalaszentlászlón
öreghegyi tárcsás hús és az elmaradhatatlan, mindig finom
lángos.
A délutáni mûsor 15 órakor
kezdõdött a helybeli Mákvirág
Népdalkör mûsorával. õket követte a zalaszentgróti néptáncosok fergeteges elõadása. 16
órakor a keszthelyi fiatalokból
álló együttes modern táncokat
mutatott be szép sikert aratva
a népes közönség elõtt. Jó hangulatban mutatta be a mihályfai amatõr csoport énekes,
táncos összeállítását. Éder Gábor énekes tovább fokozta a jó

Az elszármazottakat köszönti Feketéné Tarpál Ibolya (balról)
polgármester.

hangulatot, hiszen ekkor már
néhányan táncra is perdültek a
lüktetõ ritmus hatására.
A mûsor zárásaként a sokak
által várt zalaszentmihályi nóta és népdalkör férfikórusa által elõadott mûsor késztette
vastapsra a közönséget.
20 órától bállal folytatódott
a falunap, amelyen a Mokka zenekar kellemes zenéjére táncolhatott a nagyszámú közönség.
Összességében egy nagyon
jó hangulatú, sikeres rendezvény volt a zalaszetlászlói falunap.

Pályázat
„FECSKEHÁZ”

lakás bérletére Tekenyén

Készül a finom ebéd.
Augusztus 17.-én került sor
Zalaszentlászlón a hagyományos falunapra, melynek keretében idén elsõ alkalommal az
önkormányzat hazahívta a településrõl elszármazottakat. A
szervezés során a helybéliek által leadott nevek alapján küldték az invitálást a találkozóra.
A visszajelzések alapján a
68 meghívottból 59-en jelentek meg családtagjaikkal együtt.
Öröm és sírás egyaránt volt a
találkozás pillanataiban szombaton délelõtt. Valamennyien
többször hangsúlyozták, hogy
mennyire jól esett, hogy a szülõföld gondolt rájuk. A faluházban a terített asztalok mellett mindenki elmondta, hogy

merre sodorta az élet, hogy
megy sora. Az ebédet követõen tovább folytatódott – már
kötetlen formában – a beszélgetés.
A falunap programja reggel
6-kor a horgászversennyel kezdõdött, amelyre 17 versenyzõ
nevezett. Az elsõ három helyezett vásárlási utalványt nyert.
Eközben a faluház udvarán
szorgos kezek már készítették
elõ a délutáni finomságokat.
Ki bográcsban, ki üstben vagy
tárcsán kezdett hozzá a fõzéshez. Az étlapon az ebédre fõzött gulyásleves mellett szerepelt még halászlé, vaddisznópörkölt, körmös csülökpörkölt, gombás pincepörkölt,

www.zalatajkiado.hu

Fiatalok, fiatal párok figyelem!
2
Itt a lehetõség a saját otthonod megteremtésére. 90,47 m -es,
felújított, három szobás, összkomfortos lakás 0 Ft bérleti
díjért maximum 5 évre. Tekenye Község Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tekenye, Hunyadi u. 17. szám alatti „FECSKEHÁZ” bérleti jogának elnyerésére.
A megpályázható lakás általános adatai:
2
– Mûszaki jellemzõi: 90,47 m , három szoba, összkomfortos
– Egyéb helyiségei: szélfogó, nappali-étkezõ-konyha,
fürdõ, WC, gardrób
– Havonta fizetendõ lakbér összege: 0 Ft
2
A lakáshoz kb. 300 m -es konyhakert kert is tartozik.
A pályázati ûrlap (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig) átvehetõ a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban (Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.).
A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok az elsõsorban felsõfokú végzettségû, 40. életévüket a pályázat benyújtásának idõpontjában be nem töltött fiatalok, akik a LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén állandó jellegû keresõ tevékenységet végeznek,
illetve munkahely ígérvénnyel rendelkeznek, és vállalják, hogy legalább a bentlakás idejére lakáscélú elõtakarékossági szerzõdést kötnek Magyarországon bejegyzett pénzintézettel vagy biztosító intézettel, amelynek havi minimális összege 20.000 Ft.
A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot
nyerni, a lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítására nincs lehetõség. A bérleti jogviszonyt annak lejárta elõtt is meg kell
szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlõ az elõtakarékosságra vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb
idõre nem tesz eleget, illetve 90 napnál hosszabb idejû közüzemi számlatartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan.
A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük elõzetesen bejelenteni személyesen a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy telefonon a 06-83/562-973 számon.
A pályázat leadási határideje: 2013. október 15.
A pályázatokat a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban „Fecskeház pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban Tarsoly Róbert polgármesterhez kérjük eljuttatni!
A pályázatok 2013. október 30-ig kerülnek elbírálásra. A
pályázat eredményérõl a pályázat nyertese haladéktalanul, a
többi pályázó pedig 10 munkanapon belül írásban kap
értesítést.
Figyelem! Kizárólag a megfelelõen kitöltött, a szükséges
mellékletekkel ellátott és a határidõig benyújtott pályázatok
kerülnek elbírálásra!
Tarsoly Róbert
polgármester

Minden tantárgyat legyõztek!

A Sabján-testvérek példaértékû bizonyítványaikkal.
Nem gyakori dolog, hogy
egy família két gyermeke is
egyformán jól teljesít. A zalacsányi Sabján-házaspár gyermekei, Fanni és Patrik csupa
ötöst vittek haza szüleiknek a
nyárra. A tanulás mellett mindkettõjük szenvedélye a foci,
melyet az iskolai csapatban is
ûznek, viszont otthon a tévé
elõtt e téren csak abban értenek egyet, hogy a Barcelona
a kedvenc.
A kisebbik gyerkõc, Patrik
most kezdi a negyedik osztályt,
az iskolával gyakran jár matek,
nyelvtan és sportversenyekre,
melyekrõl többször területi elsõségekkel, sikerekkel tért haza. Noha szülei elmondása szerint noszogatni kell a tanulás
miatt, de év végén az eredmény
sem maradt el. Osztályelsõként,
kitûnõ eredménnyel végezte el
a harmadik évfolyamot.
– A németet szeretem a
legjobban, nekem könnyûnek
tûnik, szeretem az idegen nyelvet. Németekkel még nem sokat beszéltem, de próbálkozom vele. Szeretek rajzolni is,
sok versenyen voltam már –
meséli, s közben bevallja, hogy
a tanár személye is eldönti,
hogy melyik tárgy a kedvenc.

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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A szülõk, Beáta és Csaba elmondása szerint az olvasás helyett sok esetben inkább a
matekpéldákat veszi elõ, de az
írása fiú létére is szépnek
mondott.
Fanni most hetedikes, tavasszal második lett a Csokonai matekversenyen és két német vetélkedõn is, indult meseíróversenyen, s nem hagyta
ki a rajzpályázatot sem, melynek országos döntõjén negyedik helyezést ért el. A bizonyítvány kitûnõ minõsítésekkel telt meg, így adta magát a
kérdés, hogy volt-e más jegye
az évben ötösön kívül?

– Egész évben egy négyesem volt, de akkor is boldogan
jöttem haza. A legtöbb információt az órán jegyzem meg,
itthon már csak kiegészítem,
amit ott hallottam. Legjobban
a németet, a történelmet és az
angol szakkört szeretem – meséli Fanni, akinek suliból hazatérvén mindig a lecke az
elsõ dolga, tudja, utána már
saját maga gazdálkodhat a szabadidejével.
Több helyen különlegesnek számítana Fanni eredménye, de osztályukban elég sok
a jó tanuló, társa, Cili ugyancsak 12 tantárgyból volt dicséretes ötös. Fanni a negyedik
osztály végén az iskola Csány
László díját érdemelte ki, így
idén adva van a lecke Patriknak, hogy kövesse nõvére példáját. A Sabján-testvérek eredményei példaértékûek, de miért
ne csinálhatná utánuk más is?
A gyerekek nyara tartalmasan
telt, körbebiciklizték a Balatont, voltak színjátszótáborban, de a barátok, illetve az új
tantárgyak miatt várták az iskolát is. A németet mindketten
könnyen tanulják, Patrikot a
mûszaki dolgok érdeklik, jó a
kézügyessége, így késõbb ezeket tudja kamatoztatni. Fanni
egyformán jó minden tárgyból, így két év múlva nagy valószínûséggel egyik erõsebb
gimnáziumban folytatja majd
tanulmányait.
Pataki Balázs

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Csak semmi pánik…
József úgy gondolja, hogy
jó konyhájuk van, bár felesége szerint ez nem így van.
Annak idején hamar kiderült, hogy mit kellett volna
másképp csináltatni. Ezeken a felesége a mai napig
bosszankodik, hiszen nap,
mint nap szembesül velük.
József az ebbõl eredõ vitákat az „utólag könnyû okosnak lenni” mondattal szokta
lezárni. Ez egy ideig mûködött. Azonban felesége,
barátnõi hatására egyre gyakrabban áll elõ a konyha átalakításának ötletével. József ettõl nem lett boldog,
sõt a pánik kezdett úrrá lenni rajta. Eszébe jutott, hogy
annak idején mennyi küzdelemmel járt a mostani konyhájuk létrehozása. Mennyi
mindenben kellett dönteni.
Mindent elõre ki kell találni,
hol és milyenek legyenek a
bútorok. Mindennek legyen
helye, de még se legyen túl
zsúfolt. A gépeket kiválasztani egy rémálom, nehéz
eldönteni a sok funkcióból mire van szükségük és
mire nem.
Amin viszont leginkább
aggódott, hogyan lehetne
a feleségét bosszantó megoldásokon változtatni, mert
ha nem sikerül, akkor
megint évekig hallgathat
miatta.
József csak semmi pánik! – mondta felesége – a
fogadat se magad húzod ki.
Itt az ideje, hogy szakemberhez forduljunk. Itt van
az mxm lakberendezés, régóta csinálják, értenek hozzá.
Látványtervet
készítenek,
így elõre látjuk milyen lesz.
Ha tetszik, le is gyártják.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A mi munkánk
A Nemzetgazdasági Minisztérium országos pályázatát sikeresen nyerte el többek
között Kehidakustány Önkormányzata, mely keretén belül
öt fiatalnak tudott nyári munkát biztosítani. A program 16
év feletti és 25 év alatti, nappali tagozatos diákok foglalkoztatási bérköltségének 100%-át
támogatta. Ez az elsõ év, hogy
a tanulóknak lehetõségük nyílt
az önkormányzat nyári munkájára jelentkezni. A foglalkoztatás 2013. július 01. napjától
2013. augusztus 31. napjáig
tartott.
Nagyszerû lehetõség, hatalmas segítség volt nekünk, mivel mi, diákok nehezen találunk szezonális munkát. Nagy
elõny, hogy helyben van, így
nem kellett a napjainkat fárasztó utazással tölteni, az iskolába ingázunk éppen eleget.
Továbbá nagyon érdekelt minket a helyi önkormányzat mûködése, kívülállóként nem igazán tudtuk milyen munka zajlik a hivatalban.
Jelentkezésünket követõen
izgatottan vártuk a végeredményt. Végül szerencsésnek
tudhatta magát: Bán Noémi,
Tavasz Máté László, Kosztyú
Virág Anna, Futácsi Anett és
Török Eszter Katalin.
A kötelezõ formalitások és
aláírások után türelmetlenül

vártuk, hogy belevethessük magunkat a dolgos hétköznapokba.
Munkakörünkbe tartozott
az önkormányzat, és intézményeinél adódó különféle feladatok ellátása. Több helyszínen tevékenykedtünk, láttunk
el kisegítõi feladatokat. A
könyvtárban kezdett a csapat,
ahol a polcok és a könyvek
rendbe tétele, katalogizálása és
betûrendbe rendezése volt a
feladatunk. Szívesen csináltuk,
jó volt látni, ahogy a munkánk
nyomán szépül a könyvtár.
A Kehidakustányi Júliális
lebonyolításában is részünk
volt. Feladatot kaptunk az ebéd
kiosztásánál, kenyeret szeltünk, segítettünk, amit csak
tudtunk. A rend és tisztaság
betartása, annak ellenõrzése is
fontos volt, itt is kivettük részünket. A jó hangulat, a sok
vidám ember, a mûsorszámok
hallatán élveztük is a munkát.
A mûvelõdési házban rendbe tettük a színészöltözõt,
amit teljesen kipakoltunk, a
bútorokat áttöröltük, majd így
kerültek a helyükre. A tornaterem ablakait is megtisztítottuk.
Az óvodában is nyári szünet következett, ami csak a
gyerekeknek volt szünet. A
kötelezõ takarításra és fertõtlenítésre került sor. Ekkor mi

Tevékenyen, hasznosan töltötték a nyarat.
vettük birtokba az ovit és serényen ténykedtünk. Természetesen az óvónõk irányítása
alatt, és az õ kérésüknek megfelelõen. A sok játék láttán kicsit nosztalgiáztunk. Mi is ide
jártunk, csak pár évvel korábban....
Nem hagytuk elszáradni a
köztereket díszítõ virágokat, a
kultúrház külsõ környezetének rendbetétele is a feladataink közé tartozott.
Az ebéd kiszállításánál is
ott lehettünk, ez különleges
élmény volt, hiszen minden
nap tudtunk pár jó szót szólni
az idõs emberekhez, ami jól

esett nekik. Viszonzásul õk is
kedvesek hozzánk.
A polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzati
intézményekben adminisztratív-kisegítõ feladatokat is ellátunk, ide értve pl. a postázást.
Mindig az éppen szükséges teendõk elvégzésénél segítettünk
a legjobb tudásunk szerint.
A teendõk mellett nagyon
jól éreztük magunkat. Egy remek csapatot sikerült összehozni. Így a nyári napokat kellemes hangulatban, tevékenyen
és hasznosan töltöttük el. Mindenki nevében köszönet érte.
Török Eszter

A Kehidámák tánctábora
Idén jubilált a Kehidámák
tánctábora! Immár 25. alkalommal került megszervezésre
az 1 hetes sportrendezvény,
Kaszás Ferencné klubvezetõ
által. A kehidakustányi kultúrházat kellemes latin zene töltötte be, de dübörgött a hiphop is, hiszen két stílusban,
két korcsoportban dolgozott a
33 fiatal.
A nyári tábor elsõdleges
célja a versenyekre való felkészülés és bemutatóik frissítése,
színesítése. A koreográfusok –
Cseh Richárd és Kálmán Károly – nem kímélték a résztvevõket, akik a nagy meleg
ellenére is élvezték a munkát.
A napi fárasztó edzés után pedig örömmel vetették bele
magukat a Kehida Termál hûsítõ habjaiba…
Vasárnap – a már hagyományos táborzáró gálán –

bemutatták szüleiknek, barátaiknak és persze a jelenlévõ vendégeknek a héten

elsajátított koreográfiákat –
köztük kisebb táncszínházzal – és természetesen a ré-

gi, kedves táncokat, melyet
vastapssal jutalmazott a nagyérdemû.

2013. augusztus
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Ismét Kallósdon!
A térség nyári régizenei fellegvára
Az idén, egy évi kihagyás
után tizedik alkalommal került
sor régizenei hangversenyekre
a 13. századi kallósdi kerektemplomban.
A szentgróti térség mûemlékeinek népszerûsítésére
1999-ben Szalay Csaba - akkor
még mint kistérségi menedzser – bemutató körutat szervezett a magyar sajtó képviselõinek, ennek során egy-egy
látnivalót helyi mûvészeti csoportok szerepeltetésével tett
„élõvé”. A kallósdi kerektemplomban elõadott kamarahangverseny kiváló hangzása még a
Magyar Rádió szakembereit is
meglepte. Ez adta az ötletet
további hangversenyek szervezéséhez.
2001 nyarán került elõször
sor zömében egyházzenei hangversenyekre júliusban és augusztusban minden szombaton este. A mûsort és a közremûködõket a zeneiskola igazgatója, Lovász Gábor szervezi.
A fellépõk tiszteletdíjat nem
kérnek, mert nekik is élmény
ebben a csodálatos környezetben szerepelni. Útiköltségüket korábban pályázati pénzbõl, késõbb egy Zalaudvarnokon élõ zenebarát nagylelkû
felajánlásából sikerült fedezni.
A tavalyi hangversenyek
anyagi és technikai okokból
elmaradtak. A svájci zenerajongó idén ismét felajánlotta a
költségek fedezetét, ennek köszönhetõen augusztusban két
csodálatos hangversenyre került sor.
Augusztus 3-án 19 órától
Mozart, Saint-Saens és Bach
mûvek csendültek fel a kissomlyói Bettermann Jákob és
Bettermann Rebeka elõadásában. A 18 éves Jákob fagotton
Mozart és Saint-Saens darabokat adott elõ pontosan, „könynyed-eleganciával”, míg a 16
éves Rebeka érett mûvészeket
megszégyenítõ hangszerkezeléssel Saint-Saens és Bach mûvet szólaltatott meg csellóján.
Befejezésül a Bettermann-testvérek Mozart fagottra és csellóra írt szonátáját adták elõ. A
két fiatalt Lovász Gábor mutatta be, és kísérte õket zongorán.
Augusztus 17-én került sor
az idei második, egyben utolsó
hangversenyre, amikor a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus Rossini miséjét adta elõ
két részletben nagy sikerrel,
„telt ház” elõtt – még a templom körüli padok is megteltek
nyaralókkal! A közönség szûnni nem akaró vastapsát két
ráadásszámmal köszönte meg
a kórus. Egy újabb ifjú tehetség, a 15 éves zalaszentgróti
Csuzy Barnabás (tanára Lovászné Puschmann Gabriella) bemutatkozására is sor ke-

rült, aki önszorgalomból megtanult Mendelssohn és Debussy mûvet adott elõ kotta
nélkül, nagy átéléssel. A túlnyomórészt külföldiekbõl álló
közönség nagy ovációval és
hosszan tartó vastapssal jutalmazta a kiváló elõadást.
Az est végén a szervezõ,
Szalay Csaba gratulált a kitüntetés elõtt álló Városi Kamarakórusnak és kérte, hogy még
sokáig örvendeztessék énekükkel a komolyzene kedvelõit. Gratulált Csuzy Barnabásnak, megköszönte a szülõk áldozatát és a tanárnõ munkáját
és kérte a közönséget, hogy jegyezzék meg az ifjú nevét,

A Zalaszentgróti Városi Kamarakórus
mert még biztosan találkozni nak támogatókat és akkor aufognak vele hangversenyeken. gusztusban minden szombaBefejezésül kifejezte remé- ton találkozhatnak a régizene
nyét, hogy 2014-re ismét talál- kedvelõi.

10

Szentgrót és Vidéke

2013. augusztus

Újra az NB II-ben a szentgróti tekések!
A harmadosztályban is indítanak csapatot

A Zalaszentgróti Tekeklub a 2013-14-es szezonban, elsõ sor
balról jobbra: Orbán Szilárd, Badics Attila, Nagy Attila, Mazzag
Zoltán, Tóth Károly, középsõ sor: Badics Dominik, Bohár Norbert, Gróf László csapatkapitány, Korcsmáros György, Pados
Balázs, Kovács Sándor szakosztályvezetõ, hátsó sor: Tar Róbert, Volner György elnök, Horváth András, Nagy Ádám, Farkas
Zoltán. A képen nem szerepelnek: Pál Zsolt, Taraszár Gábor.
Az 1994-ben alakult Zala- lehetõséget biztosít azzal, hogy
szentgróti Tekeklub már 19 a harmadosztályban továbbra
éve nyújt sportolási és szóra- is indítanak csapatot. Termékozási lehetõséget a városban szetesen itt már nem a feljutás
és környékén élõ embereknek. a célkitûzés, hanem a verseKezdetekben egy csapattal a nyeztetés a játékosok fejlõdémegyei bajnokságban verseng- sét, sportolási lehetõségét is
tek, majd 2002-ben feljutottak szolgálja. Az egyesület utánaz NB III-ba, majd rá két évre pótlása a szentgróti tekesport
az NB II-be. Négy másodosz- atyjának, Farkas Zoltán muntályban eltöltött év után több kájának köszönhetõen évtizemeghatározó játékos távozása dek óta kiemelkedõ, fiataljaik
miatt újból a harmadosztály- minden országos versenyrõl siban folytatták, majd tudatos kerekkel gazdagodva térnek
építkezés kezdõdött, hogy a haza. Így nem okoz gondot az
csapat újból feljebb kerüljön. NB II-ben kötelezõen elõírt
Öt év alatt sikerült elérni a ifjúsági játékosok felkészítése,
hõn áhított célt, így a nyár az összeállítása sem. A tekeklubúj osztályra való készülés je- ból indult Farkas Ádám, a
Szuperligás ZTK FMVas tagja,
gyében telt:
– Mostani szereplésünk már aki világbajnoki 2. helyezetta jövõnek szól, húszéves fenn- ként öregbítette nevelõegyeállásunknak egy szép ajándéka sülete és szülõvárosa hírnevét.
– Nálunk nincsenek fizeaz újbóli NB II-es tagság. Nagyon kemény volt a Vas és Zala tések, a vezetõség is társadalmi
megyei csapatokat tömörítõ munkában végzi tevékenyséharmadosztály, ahol a második gét. Nincs máshonnan igazolt
hellyel vívtuk ki a feljutást. Év játékosunk, évek óta saját neelején már megcéloztuk a ma- velésû helyi és környékbeli fiagasabb osztályba kerülést, en- talokra támaszkodunk. Igyeknek megfelelõen egész évben szünk a lehetõ legjobb körüla dobogón voltunk. Nagyon ményeket biztosítani a játékosokáig vezettük a tabellát, vé- soknak, de aki magasabb oszgül a második helyen zártunk, tályban szeretne játszani, ande a feljutás nem volt kétséges. nak nem állunk útjába. Ez az
A játékoskeretben olyan nyolc elsõ nyarunk, hogy nem távofõ alkotja a csapatot, hogy ha zott tõlünk meghatározó játébárki valamiért kiesik, megfe- kos, így bizakodva vágunk neki
lelõen tudjuk pótolni – árulta a szeptembertõl március véel a múlt szezonnal kapcsolat- géig tartó új szezonnak – tette
ban Kovács Sándor szakosz- hozzá Kovács Sándor.
A klub kezdetektõl fogva
tályvezetõ.
A 18 fõs keretet feljutás egy magántulajdonban lévõ
után is folyamatosan mozgatni kétsávos automatapályát bérel
kell, a játékosoknak edzésben az edzések és mérkõzések idekell lenniük. Ezért az egyesület jére, melyet a másodosztályú
a keret felsõbb osztályban szó- csapat mellett, az NB III-ban
hoz nem jutó tagjainak is játék- induló „tartalékcsapat”, az NB

II-es ifjúsági játékosok, valamint a serdülõ, illetve diákbajnokságokon induló fiatalok is
használnak. A játékosok heti
egy nap edzenek, mellette a
városkörnyéki bajnokságban is
részt vesznek, amely szintén
gyakorlásnak számít a hétvégi
bajnoki mérkõzések elõtt. A
klub költségeinek fedezete
tagdíjakból, önkormányzati támogatásból, pártoló jegyek bevételébõl és számos vállalkozó
támogatásából áll össze. Fontos esemény az évente megrendezett sportbál, melynek
bevétele jelentõs részét képezi
a csapatok költségvetésének. A
csapat tagjai aktív résztvevõi
Zalaszentgrót
rendezvényeinek, évente tartanak házi disznóvágást, melynek húskészít-

ményeibõl a hozzájuk érkezõ
vendégcsapatokat is megvendégelik. A klub évente megrendezi a Grót Kupát és az elsõ elnökükrõl elnevezett Bohár József Emléktornát. A másodosztályú szereplés szeptember 14-én Pécsen indul, a
bajnokság során hat megye
(Tolna, Baranya, Somogy, Zala,
Vas, Veszprém) csapataival
mérkõznek meg a szentgróti
férfiak. A magasabb osztály, nagyobb utazási távolságok több
pénzt emésztenek fel, ezért az
öttagú vezetõség Volner György
elnökkel folyamatosan keresi a
támogatókat. Szeretnének névadó szponzort találni, és ezúton is köszönik az eddigi támogatást.
Pataki Balázs

Az NB II-es csapat, elsõ sor balról: Nagy Ádám, Badics Dominik, Nagy Attila, Mazzag Zoltán, Orbán Szilárd, hátsó sor:
Bohár Norbert, Gróf László, Korcsmáros György, Farkas Zoltán,
Pados Balázs, Kovács Sándor.
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Egy felejthetetlen hét Szívás…
NaturAqua Életmódtábor Tekenyén

A kerékpár is elõkerült.
Hol nem jártunk még? Mit
nem láttunk még?.....Ezekkel a
múltidézõ kérdésekkel indult
az idei, immár hetedik NaturAqua Életmódtáborunk Tekenyén. A szervezési elõkészületeknél ugyanis mindig gondot fordítunk arra, hogy évrõl
évre minél változatosabb, színesebb és gazdagabb programot kínáljunk a gyerekeknek.
Mindenki hozzáadja a maga
ötletét, keresi a lehetõségeket.
Mi lenne, ha… Ezt még nem
próbáltuk… Mert ez a tábor
nemcsak a gyerekeké, hanem a
falué, mindenkié. A nagymamáé, aki fõz ránk, az anyukáé,
aki vigyáz a lurkókra, a nagybácsié, aki szállást kerít nekünk, a testvéré, aki kísér ben-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

nünket, a tekenyeieké, akik
programot szerveznek, vendégül látnak, foglalkozást tartanak, túráztatnak…
Öt nap, két éjszaka, három
törzs, öt vetélkedõ, két vár, két
fürdés, két bringázás, egy tábori induló, egy tábortûz, közel 300 km… számokban talán
így lehetne bemutatni azt a
július végi egy hetet, amit 42
gyerekkel töltöttünk együtt.
Nehéz lenne bármilyen programot is kiemelni vagy kihagyni, hiszen a kultúra, a sport, a
gasztronómia, a történelem és
a helyismeret területérõl sok
érdekeset megtudhattunk, kipróbálhattunk. Fõ irányelvünk
az egészséges életmódra, a testi, lelki és szellemi frissesség
fontosságára nevelés volt.
Egyik kedves volt táborlakónk (aki idén már segítõként
volt közöttünk) írta azt az indulót, aminek néhány sorával
szeretném felidézni a tekenyei
tábor hangulatát:
„Minden évben van egy hét,
nevetéssel telt a szél.
Futkározás, kacaj vár,
dimben-dombon megyünk át!”
Köszönöm mindenkinek a
segítséget, támogatást, aki bármilyen módon is részese volt
ennek a szép és élménydús
hétnek a megvalósításában!
Dézsenyi Melinda
táborvezetõ

www.zalatajkiado.hu

Elõször a szem sarka kezd
viszketni.
Ez elviselhetõ, de felidézi
a tavalyi szezon kínjait, s ettõl
és innentõl már szenved az
ember, most még csak a félelemtõl.
Ebben a stádiumban beszerzések, gyógyszerek, szemcsepp, orrspray, majd szakorvossal felíratni az injekciót,
a hosszú távon igen káros
szteroid készítményt.
Egy pillantás a naptárra,
talán még van két-három jó
napunk, csak meleg ne
legyen…
Aztán megjön a torokviszketés, én kenyeret, kenyérhéjat szoktam szárítani, majd
rágatlanul lenyelni, az szinte
vág, kapar.
Ellenõrizzük még a kálcium készletet, betárazunk,
majd várunk.

Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is
szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek,
s ami levegõ lejut, az csak
sípol…
Ijesztõ éjszakák – az
asszony bezzeg alszik – jeges
víz, pezsgõtabletta, jobb oldalra fordulni, akkor a bal
orrjárat tisztul.
Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is
csak egyedül.
Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrázunk, ügyesebben kellett volna tervezni.
Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, lidérces éjszakák, ingerült fáradt nappalok, ezoterikus olvasmányok az élet értelmé-

„Õk idõben kaszálnak.”
Várunk, mint háborús
idõkben a légópincékben
szoktak.
Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de szájon át még megy, Istenem, ha
csak ennyi maradna, hátha ez
az új gyógyszer…
Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi családfakutatás, aztán jöhet a
média, a képernyõ…
Így azonban nem megy le
a levegõ!

rõl, talán nem is baj, ha létformát váltunk.
Hát ilyen.
Közeleg a parlagfûszezon…
Ps. Ezt a néhány sort
természetesen nem pollenallergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy
õk idõben kaszálnak.
-najó Kedves Olvasóink! A
parlagfû bejelentõ oldal
linkje a következõ: http://
www.parlagfû.com/?page
_id=72
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

