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Két alpolgármestert is választottak
Megegyezés a szentgróti képviselõ-testületben

Fotó: Kovács György
Baracskai József a két alpolgármesterrel, Beke Lászlóval
(balról) és Balogh Gáborral.
A 2014. október tizenkettediki önkormányzati voksolás
óta nem sikerült alpolgármestert választani Zalaszentgróton. Egészen január 29-ig…

Az elõzményekhez tartozik, hogy a Zala-parti kisváros
újjáválasztott polgármesterének jelöltje eddig még egyetlen alkalommal sem kapta meg

a képviselõk többségének szavazatát.
A 2015. január huszonkilencediki testületi ülésen aztán megtört a jég. A Baracskai
József (Szentgrót Most) polgármester által támogatott Balogh Gábor (független) mellett még egy jelölt neve felmerült. Beke Lászlót (FideszKDNP) nem a másik jelölt riválisaként nevezték meg, hanem kompromisszumos megoldásként. A két alpolgármesteres javaslatot a testület elfogadta, így megoldódott e
régóta húzódó probléma.

A megállapodás értelmében ez nem jelent többletköltséget a városnak, mert az
egy alpolgármesteri illetményt
megfelezik Balogh Gábor és
Beke László között.
A két alpolgármester megválasztása után dönteni kellett két bizottság elnöki
funkciójáról. Balogh Gábor
utódja a szociális bizottság
élén Vári Mária (Szentgrót
Most) lett, míg a humán
ügyek bizottságánál Beke
Lászlót dr. Tihanyi Ottó (Fidesz-KDNP) váltja.
(e)

Elegáns környezet – megfizethet õ árak
Zalaszentgrót központjában

Hotel Corvinus

* céges csapattréningek * érettségi bankettek
* lakodalmak
* konferenciák
* ballagások
* kulturális rendezvények
Étterem, wellness, ingyenes internetkapcsolat,
biztonságos parkolási lehet õség

Nyitva tartás:
szálloda: 0-24 óra,
étterem: 8-21 óra, péntek és szombat: 8-22 óra.
Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2.
Tel.: 83/362-200, 30/748-5886
hotelcorvinus@gmail.com • facebook/hotelcorvinus
www.hotelcorvinus.hu
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Szekerekre tervezték, kamionok birkóznak vele
Egyre veszélyesebb az útkanyar Batykon

Óránként több kamion halad át Batykon, minden alkalommal
át kell lépniük a záróvonalat.
Évek óta téma a batyki érintené a jármû vége. (A szaközmeghallgatásokon, testületi lagkorlátból így is hiányoznak
üléseken a Zalaegerszeget Sü- a prizmák, és gyûlnek az autók
meggel összekötõ, a települé- sérüléseibõl lehullott szilánsen hosszában áthaladó 7328- kok is.)
– Ez az út majd' száz évvel
as számú közút derékszögû kanyarja. Az utat hajdanán még ezelõtt készült, akkor még jaszekerekre tervezték, de ma varészt tehenes szekerek haszmár Batykon nagy teherfor- nálták, akkor a derékszögû kagalom is halad át. A kanyar nyar még nem okozott gondot.
bevétele Zalaegerszeg irányá- A jármû szélessége, hossza és
ból érkezve csak a záróvonal sebessége sem indokolta azt,
átlépésével tehetõ meg, kü- hogy szélesebb utat csináljalönben hosszú kamionoknál, nak, vagy a kanyar ívét nabuszoknál a szalagkorlátot gyobbra vegyék. A derékszög-

ben több évtizede épült ház
akkoriban még nem okozhatott közlekedési problémát. Ma
már egyre hosszabb szerelvények közlekednek erre, és óhatatlanul 1,5-2 méterrel átlépik
a záróvonalat. Két lehetõség
lenne a probléma megoldására. A legkézenfekvõbb az lenne, ha a kanyar ívét megnagyobbítanák, melynek útjában
most a szalagkorlát tövében
lévõ ház áll. Az önkormányzatnak nincs lehetõsége az
épületet megvásárolni és a
szélesítéshez felajánlani, de ez
nem is önkormányzati út. Másik lehetõség az északi irányba
való szélesítés lenne, és egy
gömbtükör kihelyezése, mely
segítené a közlekedõk tájékozódását. Régebben a települést
elkerülõ út építése is szóba
került, de a terv mára elfelejtõdött, kivitelezése sokba kerülne... Az út felújításakor szalagkorlátot helyeztek ki, de
talán rázó felület is kerülhetne
az útra. Naponta hallani a fékcsikorgásokat, hogy eddig nem

volt baleset, az talán a közeli
templom védõszentjének is
köszönhetõ. Korábban két baleset is történt már itt, de nem
szeretnénk tragédiáról beszámolni – fejtette ki Adorján Péter polgármester, aki hozzátette: január 28-án a Magyar
Közút Kht. és a rendõrség jelenlétében vizsgálták meg a
kanyarulatot.
A helyszíni szemlén a derékszög veszélyességét megállapították, azonban hozzátették, hogy baleseti statisztikák
nem indokolják a terület fejlesztését. A kanyar a fõútról a
Dózsa György utcába kanyarodók számára is veszélyes,
akiknek teljesen le kell lassítani, s meggyõzõdni, hogy nem
jön-e szembõl egy sávot átlépni kívánó kamionos. Áruszállító szerelvénybõl óránként több is áthalad a falun,
így nem kellett 10 percet se
várni, hogy gyakorlatban is
látni lehessen a falubeliek által
elmondottakat.
Pataki Balázs

Tollfosztás Zalaszentlászlón

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588

Orchidea kiállítás-Klosterneuburg
Márc. 14.
6.900,- Ft/fõ
Bécsi Erdõ
Ápr. 24-26.
32.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Prága gazdagon
Máj. 1-3.
44.500,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj.21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Székelyföld (félpanzió)
Máj.26-31.
71.900,-Ft/fõ
Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)
Jún.13-14.
32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/ 511-231
Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061
Szombathely: + 36 94/ 311-134
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Hatvannál is többen gyûltek össze a hagyományõrzõ tollfosztásra.
A Zalaszentlászlóért Egyesület elevenítette fel a sokak
által már elfeledett tollfosztást,
melyet január 31-én tartottak
meg. Idén hatvannál is többen
gyûltek össze a hagyományõrzõ foglalkozásra, ahol libatoll
híján kacsatollat fosztottak. Az
alapanyagot Kiss Józsefné ajánlotta fel, a kifosztott toll párnákba kerül.
– Minden tollal teli vödör
aljára elrejtettünk egy kis csokit, hogy aki utoljára markol
bele, kapjon egy kis meglepetést. A tollfosztás mellett
folyik az étel- és italtálalás,
így szalonna, sült krumpli,
zsíros kenyér, sütemény, bor
és pálinka is került az asztalra.
A jó hangulatról idén a za-

laszentgróti harmonikás, Varga Jani bácsi gondoskodott –
foglalta össze Busznyákné
Albert Anna, a faluház mindenese.
A faluház mindig tele van
élettel, folyamatosan zajlanak a
programok. Február 14-én az
óvoda számára tartanak jótékonysági estet, s a napokban
indult a keszthelyi könyvtár
által szervezett számítógépes
tanfolyam, melyen két csoportban március közepéig tanulnak a jelentkezõk. A lakosságot folyamatosan hírlevélben tájékoztatják a faluban
zajló programokról, melyekrõl
a külföldiek anyanyelven kapnak információkat.
- pb -
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Humorba fojtva Ünnepség Türjén
Rajz: Farkas László

Polgárrá fogadták a kisgyermekeket

A korrupció kezdetei

Kissné Takács Katalin harmadik gyermekével Nagy Ferenc
polgármesterrel.
– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemásolhatom a matek házidat!

Készülõdés az iskolába

Zsúfolásig megtelt a kultúrházunk december 23-án a
falu karácsonyi ünnepségén. A
nagy érdeklõdés hátterében a
széleskörû összefogás húzódik. A falu apraja-nagyja szó
szerint részt vett a mûsorban.
A Pásztorjáték címû összeállításban unoka, szülõ, nagyszülõ
volt egyszerre a színpadon, és
feledhetetlen
kedvességgel,
bájjal idézték fel Jézus születését. Elõadásukat vastapssal
jutalmazta a nagyérdemû.
Szintén kedves színfolt volt
a legfiatalabb gyermekek Türjei Polgárrá fogadása. A 21
kisgyermek ezen kívül 10 ezer
forint jutalmat, az anyukák

egy-egy szál rózsát kaptak ajándékba. A fellépõk között volt a
helyi óvodások és az iskolások
csapata is, énekes, verses
összeállításukkal szintén hozzájárultak az est színvonalának
emeléséhez.
A nézõkre további meglepetések vártak, hiszen a zalaszentlászlói Mákvirág Dalkör
és a Zalaszentgróti Városi Fúvószenekar ének- és zeneszámai alapozták meg a karácsonyi hangulatunkat. Nagy
köszönettel tartozunk mindenkinek, aki szervezõként vagy
fellépõként részt vett ebben a
felejthetetlen elõadásban.
Gömbös Dániel

– Telefon, papírzsepi, buszbérlet nálad, a sótartó meg
itt lesz a hátizsák oldalzsebében.

Pszichés ártalom

A falu apraja-nagyja részt vett a mûsorban.

– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az
uram mély depresszióba zuhant!...

www.zalatajkiado.hu
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Újra gyerekzsivaj az egykori óvodában

A klubszobát Sinka Imréné adta át a gyermekeknek és
szüleiknek.
Az intézmény címere még
ma is kint díszeleg a falon, de
fokozatosan csökkent a gyereklétszám, így 2005-ben átmenetileg bezárták Tekenyén
az óvodát. Az épületet ezt
követõen sem hanyagolták el,
a szobák, helyiségek hasznosítására pedig több megoldást
is találtak. Lapunkban is beszámoltunk a fiatal házasok
Fecskeházának kialakításáról,
az épület másik felében pedig
a Generációk háza program
indult el. Nemrégiben pályázati segítséggel újították fel a
konyhát, itt kapott helyet a
családgondozó és a falugondnok, az egyik nagyteremben a
nyugdíjasklub tartja összejöveteleit, másikban pedig a köz-

foglalkoztatottak
dolgoztak.
Utóbbiak számára az önkormányzat külön épületet vásárolt, így a megüresedett teremben az óvodáskor elõtti,
illetve már óvodás gyerkõcök
és a közösségi rendezvényekre
készülõ diákok lelnek otthonra. Az átalakítási munkálatok
tavaly télen indultak, a kivitelezési munkák jelentõs részét a közfoglalkoztatottak végezték. A megfelelõ körülmények kialakításához, eszközök
beszerzéséhez közel 5 millió
forint pályázati támogatást sikerült elnyerni.
– Az óvoda mûködése most
szünetel, így az volt a célunk,
hogy egy közösségi helyiséget
hozzunk itt létre. Az új Baba-

Mama Klubban összeismerkedhetnek az óvoda elõtt álló
kicsik és szüleik, egy új találkahely lehet itt számukra. Jó a
kapcsolatunk a Zalai Hazaérõk
Egyesületével, így szervezett
programokat, foglalkozásokat
is szeretnénk tartani. Örülünk
neki, hogy egyre inkább gyarapodik kisgyerekekkel a falu,
s most már az õ családjaikat is
meg tudjuk szólítani. Az egészséghetünkön már sikeresen
szerepelt a Ringató program,
most pedig állandó helyet kaptak a kisgyermekesek. Az óvodai szünetekben az aktív óvodásokat is szeretettel várjuk –
árulta el Sinka Imréné polgármester és Dézsenyi Melinda képviselõ.
A már majdnem kész épületet nosztalgiázásképp meglátogatták az ifjúsági klub tagjai
is, akik közül Szabó Patrik
pont 10 éve, az utolsók között
járt ide óvodába. Az egykori
dolgozók közül szép éveket
töltött el itt Jordanics Lajosné
és Horváth Lászlóné, akik a

klub nyitására örömmel tértek
vissza. Január 12-én újra kitárták az ajtót, így az apróságok
és szüleik birtokba vették új
játszóhelyüket. Így a három
hét különbséggel született
Szabó Kornél és Hegyi Mátyás
anyukája is kihasználta a lehetõséget az ismerkedésre:
– Kornél öt hónapos, nincsen testvére, de itt már az
óvoda elõtt összebarátkozhat a
leendõ társaival is. Örülünk
ennek a lehetõségnek, mert
eddig csak az orvosnál találkoztunk más gyerkõcökkel – örvendezett Illés Renáta, mellette a négy hónapos Matyi anyukája, Hegyiné Krár Zsófia is
örömmel nyugtázta az új programot, mellyel egy kicsit kiszabadulhatnak otthonról, megismerkednek a falubeliekkel is.
A megjelentek megállapodtak, hogy a jövõben szintén
hétfõnként találkoznak, mely
összejövetelek alapját képezhetik egy új közösség kialakulásának.
Pataki Balázs

Farsang Tekenyén

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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

A jelmezesek csoportja.
Lelkesen készültek a kicsik
és nagyok a január 31-iki
farsangi délutánra a tekenyei kultúrházban. Az ovisok
és az iskolások választékos
jelmezekkel vonultak fel, a
programot kézmûves foglalkozással folytatták. A fiatalok mellett az idõsebbek
is szívesen fogadták Ilike
néni farsangi álarcok ké-

szítésével kapcsolatos tanácsait.
A hozott finomságok elfogyasztása mellett a helyi készítésû lekvárokkal kínáltak kenyeret az Ifjúsági Klub fiataljai.
Remek
hangulatban
volt
együtt a falu apraja-nagyja, a
közös játékok után a házi
karaoke fokozta a hangulatot.
s.i.
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Idõsek ünnepe Sümegcsehiben
A település önkormányzata
– ahogy az elõzõ években, úgy
idén is – elkötelezett abban,
hogy karácsonyhoz közeledve
meglepje, megajándékozza a
községben élõ nyugdíjasokat.
Aranyvasárnap délutánján a
Falu- és Kézmûvesházban ünnephez méltó környezetben a
Fazekas József Általános Iskola Táltos mûvészeti iskolásainak ünnepi mûsorával kezdõdött a program. A diákok „Szélike, a rakoncátlan tündér” címû a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó vidám színpadi
produkciót adták elõ, fiatal felkészítõjük, Szanati Angéla segítségével. A közönség nagy
tapssal köszönte meg a színvonalas elõadást. Ezt követõen az
általános iskola helyi végzõs
diákjaiból álló betlehemi csoport mutatta be pásztorjátékát. Nagy múltra tekint vissza
Sümegcsehiben az adventi idõszakban Jézus születésének ün-

neplése, melynek keretében a
gyerekek becsengetnek a házakhoz és elõadják családias
környezetben rövid színdarabjukat. A fellépõ diákok nagymamái, nagypapái és a jelenlévõk elégedetten, vidáman tapsolták meg a fiatalok produkcióit. Az iskola és óvoda pedagógusaiból összeálló kórus a
„Szentkarácsony” címû dal eléneklésével zárta a kulturális
mûsor elsõ részét.
– Településünk olyan, mint
egy nagy család, mindannyiunk közös családja, melyért tevékenykedni mindannyiunk közös feladata – fogalmazta meg
köszöntõjében Sziva Erika
polgármester, majd elmondta,
hogy milyen fontos az önkormányzat szerepvállalása az idõsek segítésében, továbbá felelõsek vagyunk egymásért. Ez a
közös felelõsségérzet az, amit
most, ezen a vacsorával színesített rendezvényen is kifeje-

Együtt ünnepelt Pakod
A pakodi Szivárvány Óvoda és Általános Iskola növendékei, óvónõi, tanárai, valamint a Margaréta Kulturális
Egyesület és a Nyugdíjas Klub
tagjai a hagyományokhoz híven idén is karácsonyi mûsorral, koncerttel ünnepeltek. Kicsik és nagyok, óvónõk és
tanárok is lelkesen készültek a
fellépésre.
A falukarácsonyi mûsort
december 19-én 16 órakor tartották az általános iskola tornatermében. A zsúfolásig megtelt teremben Bácsayné Spitzner Bernadett, a helyi Szivárvány Óvoda vezetõje kö-

szöntötte a jelenlévõket és köszönte meg az áldozatos munkát a fellépõknek, szervezõknek. A köszöntõ után a Szivárvány Óvoda növendékei
léptek színpadra karácsonyi
mûsorukkal, majd az általános
iskola tanulói adták elõ ünnepi
játékukat. Ezt követõen Halász
Lászlóné, a helyi nyugdíjas klub
vezetõje ünnepi beszédében
köszöntötte a jelenlévõket. A
falukarácsonyi mûsor a Margaréta Dalkör ünnepi dalcsokrával zárult, majd forralt borral
és meleg teával kínálták a
résztvevõket, vendégeket.
Deák András

A diákok pásztorjátékot mutattak be.
zésre kíván juttatni a település
önkormányzata. Beszédét így
zárta: „Kívánom, hogy karácsony ünnepén töltse el mindenki szívét a szeretet és ez a
szeretet segítse mindnyájunkat, hogy az új esztendõt új
szívvel és újult erõvel kezdhessük!”
A polgármester asszony köszöntõje után a Sümegcsehi
Népdalkör mûsora következett. Az aranyminõsítéssel rendelkezõ népdalkör Novák Ferenc vezetésével a tõlük már
megszokott magas színvonalú

mûsorban új dalcsokrot ismerhetett meg a közönség.
A hagyományokhoz híven a
sümegcsehi Idõsek Szeretet
Klubjának mûsora zárta az
elõadást, az öt fõs, nyugdíjasokból álló csoport versekkel,
énekkel és köszöntõvel ajándékozta meg a jelenlévõket.
Az ünnepi mûsor után a
megvendégelés következett. A
finom étel elfogyasztása után
még sokáig elbeszélgettek a
helyiek a karácsonyi hangulatba öltözött kultúrház dísztermében.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
A gyerekek ünnepi játékot adtak elõ.
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Mesejátékkal várták...
Sümegcsehi egyik régi hagyománya közé tartozik a Mikulás váró program a faluban,
mely minden évben megrendezésre kerül. Ezzel is szerettünk volna ráhangolódni az ünnepekre. Ebben a tevékenységben a helyi óvoda dolgozói aktívan kiveszik a részüket. December elsõ hete is ennek
szellemében telt az intézményünkben.
A gyermekek már nagyon
várták a Mikulást, örömmel tanulták a róla szóló dalokat, verseket. Figyelmesen nézték meg
a Télapó címû bábjátékot is.
Különbözõ technikákkal barkácsoltunk kis mikulásokat,
hogy ezzel díszítsük ki óvodánkat a télapó érkezésére. A gyermekek rajzoltak is a télapóról,
hogy ezzel megajándékozhassák õt. Péntek reggel megérkezett hozzánk a várva várt Mikulás, krampuszával együtt, és átadta a gyermeknek a mikulás
csomagokat, melyet a tanult
dalokkal és versekkel köszön-

tek meg. A csomagokat magányszemélyek felajánlásának
köszönhetõen tudtuk összeállítani.
A Közösen Könnyebb Program keretén belül az iskolások
bemutatták az óvodásoknak és
a bölcsõdéseknek a Mikulásváró mûsorukat, melyben különbözõ dalok, versek, színdarabok kaptak helyet. A gyermekeknek nagyon tetszett az elõadás. Ezúton is köszönjük,
hogy részt vehettünk rajta. Az
iskolába délután érkezett meg
a Mikulás, ahol versekkel, mesével, tánccal köszöntötték õt.
A kultúrházban péntek estére Mikulás-váró programot
szerveztünk, melyen nagyon
sokan vettek részt. A program
elõtt feldíszítettük a kultúrházat. Egy nagy Mikulás-váró sátrat állítottunk fel a terem közepére, mely alá leülhettek a
gyermekek. Pedagógusok, szülõk és vállalkozó szellemû fiatalok közremûködésével elõadtuk a Mikulás naplója címû

Nagy sikere volt a mûsornak is.
mesét, melynek keretében a
gyermekek segítségével, különbözõ feladatok teljesítésével kerestük meg Mikulás naplóját. A mesében manók segítették a gyermekeket a feladatok végrehajtásában. Közben
Mikulásról szóló dalokat énekeltünk, táncoltunk és ügyességi feladatokat oldottunk
meg. Mire a mese végére értünk megérkezett a télapó, kö-

szöntötte a gyermekeket, majd
átadta a csomagokat. Elkészítettük a Mikulással közös csoportképünket, hogy sokáig emlékezhessünk erre az estére.
Miután a Mikulás folytatta útját, a gyermekek játszhattak és
táncolhattak a hangulatosan
feldíszített teremben. Mindenki jól érezte magát a program
során, vidáman, jókedvûen mentek haza a gyermekek.

Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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Március elsején emlékeznek meg Makovecz Imrérõl
Megújult a jubiláló faluház Zalaszentlászlón
Harminc éves a Makovecz
Imre által tervezett faluház
Zalaszentlászlón. Az épületen
az állagmegóvás érdekében
eddig csak kisebb javítások
történtek. Az önkormányzat a
takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen nem halmozott fel
adósságot, így az adósságkonszolidációban sem vett részt. A
település kárpótlásként 10 millió forintot kapott az államtól,
melyet a faluház felújítására
szántak.
– Tetõfelújítás, külsõ festés,
külsõ és belsõ nyílászárók cseréje történt az elmúlt hetekben. A belsõ faszerkezetet is
helyre kellett állítani, mert az
egyik tartófánál a tetõ is 12
centimétert megsüllyedt. A
vizesblokknál már átázott az
épület fala, a csaptelephez
hozzáértek aztán már spriccelt
a víz. Korábban is gondolkodtunk a felújításon, de így most

komplexebb munkát lehetett
végezni. A vizesblokknál falakat toltunk odébb, a teljes csõrendszert, burkolatot kicseréltük. A munkákat októberben
kezdtük és január 23-án fejezõdött be az elszámolás. A közmunkások segítsége mellett
minden környékbeli iparos
megfordult itt, akik többször
egymást váltva végezték a
munkát. Ezúton is szeretném
megköszönni a példás hozzáállásukat, ötletességüket, gyorsaságukat, ami nagyban hozzájárult a sikeres munkához.
Nem számított, hogy hétvége
volt, sokan vasárnap este is jöttek dolgozni. Példás összefogás volt, százan biztos dolgoztak itt – számolt be Bohár
István polgármester.
A jövõben a faluházban lévõ könyvtár világítását szeretnék megújítani, melyhez a
keszthelyi könyvtár támogatá-

Márciustól Makovecz-emléktábla lesz majd az épület falán.
sával kapnának lámpatesteket.
Február 28-án szombaton a faluházhoz kapcsolódó régi képekbõl nyílik kiállítás. A faluház
jubileumi ünnepségét március

elsején, vasárnap tartják, fél
kettõkor avatják a Makovecz
Imre emléktáblát, majd 3 órakor
népdalkör találkozót tartanak.
Pataki Balázs

Amatõr csocsó és asztalitenisz gála
tõséget kell biztosítani a különbözõ sportok gyakorlására,
megismerésére és felelevenítésére.
A rendezvény fõ támogatója, a Malomkõ Vendéglõ mellett a Kehida Kapuja Étterem
és Pizzéria, a Szõke-élelmiszer,
a Hangya-élelmiszer, a Pláza
GSM, a Vadászcsárda Zalacsány és a Triász Aparthotel is
hozzá járult a verseny sikeréhez, a díjak biztosításához.
Eredmények. Asztalitenisz,
nõi kategória: 1. Kaszás Judit,
2. Örömi Barbara, 3. Szaló
Beatrix, 4. Somlai Zsuzsanna.
Asztalitenisz, férfi kategória:
1. Örömi István, 2. Kaszás Fe-

renc, 3. Németh Roland, 4.
Németh Tamás.
Csocsó, juniorok: 1. Farkasok csapata (Kiss Milán, Farkas
Máté), 2. The Kings csapata
(Kiss Levente, Bak Milán), 3.
Vörös Veszedelem csapata (Vasas Dániel, Vajda Benedek), 4.
Madár FC csapata (Bellók Teodóra, Bellók Krisztina).
Csocsó, felnõttek: 1. Két Haver FC csapata (Németh Tamás, Bálizs Balázs), 2. FC
Bayern csapata (Tóth Tamás,
Várszegi Máté), 3. Buksi FC
(Tamics
Richárd,
Kertész
Zsolt), 4. Malomkõ SE (Ványik
Júlia, Lõrincz Mercédesz).
H.K.

Nagy sikere volt a csocsónak.
Kehidakustányban január
24-én került megrendezésre az
I.TDM amatõr csocsó és asztalitenisz gála. A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület szervezésében lebonyolított rendezvény fõ célja a sport népszerûsítése, és egy kis kikapcsolódási, idõtöltési lehetõség
minden korosztály számára. A
regisztráció és a nevezési díj
leadása után, ami egy tábla
csokoládé volt, elkezdõdtek a
sorsolások. Az asztalitenisz három asztalon, két kategóriában
zajlott. Egy nõi és két férfi
csoport mérkõzött meg a játékot követõ bírók elõtt.

A csocsóban junior és felnõtt vegyes kategóriában játszottak a nevezõk, ahol a lányok is dicséretes eredményt
értek el a fiúk elleni küzdelemben is.
Az egyéni és csapat gyõztesek a település vendéglátóegységei és szolgáltatói által
felajánlott nyereménytárgyakat vehették át Lázár István
polgármestertõl.
A rendezvény nagy népszerûségnek örvendett. A szép
számú nevezõk jó hangulatban
töltötték a napot. Igény mutatkozik a hasonló rendezvényekre, hiszen a fiataloknak lehe-

Az asztalitenisz versenyt két kategóriában rendezték meg.
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Egy éve alakult a Fotóklub Türjén
Gömbös Dániel a madárfotózás szerelmese

A fotós és a „segédoperatõr”.
Eredetileg esztergályos szakmát szerzett, de mindig érdeklõdött a fotózás iránt, manapság Türje szinte összes
rendezvényén találkozni vele.
Gömbös Dániel komolyabban
tíz évvel ezelõtti nyugdíjba vonulása után kezdett el foglalkozni a témával. Informatikus fiától kapott egy számítógépet, ami elengedhetetlen

volt a minõségi fotók utómunkálataihoz. A fellelhetõ
márkák szinte mindegyike volt
már a kezében, s hajdanán belekóstolt a fürdõszobai képkidolgozás rejtelmeibe is. Az
évek alatt szép gépparkot gyûjtött össze, hiszen a különbözõ
márkák nem mindig voltak
kompatibilisek egymással, így
egy-egy új gép vásárlását to-

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

vábbi kiegészítõk gyûjtése is
követte. A papírképek eltûnésével sokan ma már csak a
számítógépen tárolják a felvételeket, Dani bá' a családi és a
fontosabb képeket színes nyomtatóval „hívja elõ”.
– Négy-öt éve foglalkozom
komolyabban fotózással, magamat természetfotósnak tartom. Az állatok közül leginkább a madarakat és az õ repülésüket szeretem megörökíteni. Szép kihívás is ez, mert
röptében nem egyszerû madarat fotózni. Tavaszra mindig
készítek odúkat, melybõl legalább húszat kihelyezek a kertbe, hogy a különbözõ madárfiókák etetését megfigyelhessem. A képek elkészítéséhez 68 méterre is álcázni kell magam, hogy ne zavarjam meg a
madarakat. Jó a kapcsolatom
Darázsi Zsolttal így a tavaszi
madárszámláláskor is szeretek
elmenni a Kis-Balatonhoz. Tavaly indultam a Varázslatos
Magyarország címû éves pályázaton, ahol Kossuth-díjas zsûritagok vizsgálták a képeket.
Havonta pontozták a felvételeket és hirdettek eredményt, júniusban a 7-8. helyen
álltam. Év végén a 17. helyen
voltam, márciusban hirdetnek
végeredményt, szeretnék az elsõ húszban végezni. Sosem
vagyok elégedett, minden képemben tudok hibát találni,
akár a kompozícióban, vagy a
színekben. Mindig lehet tovább fejlõdni, én a komponálásban szeretnék még jobb lenni – mesélte Gömbös Dániel,
aki húsz évig önkormányzati
képviselõként is tevékenykedett Türjén.

Egy-egy alkalommal elõfordul, hogy több száz kép készül,
megtelik a memóriakártya, de
elõfordul, hogy egy se. A tökéletes kép készítéséhez jó adag
szerencse, ideális idõjárás,
szélerõsség, fényviszonyok is
kellenek és ismerni kell az
állatok szokásait is. Türjén többen is hódolnak a fotózásnak,
így már korábban is felvetõdött egy klub létrehozása. A
Türjei Fotóklub 2014 év elején
alakult meg, a csoport vezetését Gömbös Dániel vállalta
el. Elsõként a Türjeiek Napján
mutatták be válogatott felvételeiket és karácsonykor a tagok újfent kiállítást tartottak.
– Az önkormányzat és a
polgármester úr is támogat
bennünket. A közmunkaprogram keretében felújítottak egy
használaton kívüli helyiséget,
ami a mi otthonunk lett, és egy
új számítógépet is kaptunk a
képek rendszerezéséhez. 11 tagunk van, öten-hatan rendszeresen fotózunk. Szeretnénk Zalaszentgróton, Zalaegerszegen
és erdélyi testvértelepülésünkön is bemutatkozni. Havonta
egyszer biztosan találkozunk, a
klubba bárki jöhet, aki kedvet
érez a fotózás iránt. Többeket
érdekel a természetfotózás,
mások az emberábrázolás iránt
érdeklõdnek és akad, aki a
makrofelvételeket
részesíti
elõnyben. Jómagam a megszerzett tudásom átadom és szeretnénk neves elõadókat meghívni a klubba. Az eszközeinket képkeretekkel és nagy
látószögû objektívekkel szeretnénk bõvíteni – mesélt a klubról az alapító elnök.
Pataki Balázs

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

mxm lakberendezés rovata

Iskolai alkotónapot tartottak Zalabérben

A nyolcadikosok közül Bogár Ivett, Balázs Bianka és Kolompár Barbara kísérletet mutatott be.
A Zalabéri Általános Iskolában évtizedes hagyománya van a diákok Alkotói Napjának, ahol minden gyermek
– 1-8. osztályig – közönség elé
lép, és próbára teszi kommunikációs képességeit, bemutatja
tudományos és mûvészeti alkotásait. Az idei programot a

TÁMOP 3.3.8-12/2-2012-0045
Esély és Ösztönzés Projekt jegyében január 28-29-én tartották, amikor mindkét délután megjelentek az intézmény oktatói által mentorált
iskolák pedagógusai, majd a
tapasztalatokat egy közös konzultáción beszélték át.

Ünnep Zalacsányban

Karácsonyi mûsorral készültek az iskolások.
December 21-én délután
advent negyedik gyertyáját is
meggyújtották és bensõséges
ünnepséget rendeztek Zalacsányban. Karácsonyi mûsorral készültek az iskola kis és
nagy diákjai, melyben bemutatták Mária és József útját a
kis Jézus megszületéséig. Szép
dalokat adtak elõ a nyugdíjas
klub tagjai, akik az alkalomra
süteményeket is sütöttek. A
megjelenteket így az ízes édességek mellett kaláccsal, forralt
borral, teával vendégelték meg.
– A négy hétvége közül ez
volt a legszebb, ami legközelebb is van a karácsonyhoz.
Ilyenkor mindenki átértékeli a
gondolatait a szeretet, a megbékélés és a jóság irányába.

Zalacsány polgármestereként
elégedett vagyok az idei évvel,
mert amit a képviselõ-testülettel elterveztünk, azt mind
végre tudtuk hajtani. Bízok abban, hogy az elkövetkezõ évek
is így telnek el. Örülök, hogy
újraválasztottak és hogy olyan
képviselõ-testület alakult meg,
amellyel eredményesen dolgozhatunk a következõ öt évben – mondta Nagy Lászlóné
polgármester.
pb

– Ez a program már közel
húsz éve mûködik nálunk. Ebbõl nõtte ki magát az a tehetséggondozási modell, melynek
köszönhetõen támogatást és
mentoráló intézmény címet
kaptunk. A kistérségen belül
több intézménnyel is együttmûködünk, így Zalaszentgrótról a Deák Ferenc TTOK-val és
a Koncz Dezsõ Általános Iskolával, valamint a türjei és
batyki iskolákkal. Ennek a koncepciónak az alapja, hogy ezen
a rendezvényen minden tanulónak egy-egy alkotását 3-4
perces elõadásban kell bemutatni. Keressük azt, aki az alkotásával kiemelkedõt produkál
és ki az, aki jól kommunikál
errõl, és így találjuk meg azokat a tanulókat, akiket a különbözõ tehetségprogramok
különbözõ területein fejlesztünk tovább – vázolta fel Kiss
Albert iskolaigazgató.
A rendezvény elsõdleges
célja, hogy a pedagógusok képet kapjanak az iskolában tanuló diákok kommunikációs
képességeirõl (olvasás, írás,
szövegfeldolgozás, szövegalkotás), és betekintést nyerjenek a
tanulási folyamatok során történõ alkotás sokszínûségébe.
Egy elsõ osztályos diák egy-két
perces alkotása mögött is nagyon sok befektetett munka
van, hiszen neki meg kell tanulnia írni, olvasni, számolni
és a közönség elé kiállni. A
gyerekek fejlõdését értékelõlapokon kísérik, a kiselõadásokra való felkészülés, a befektetett munka a gyerekek félévi
jegyeiben is tükrözõdik.
– Egyik programunkban októbertõl kezdõdõen az egyes
alkotások közül kiválasztjuk a
legértékesebb produktumokat
és alkotóikat a Hónap alkotása
címmel ismerjük el. A tudomány iránt érdeklõdõk a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájára készülnek tovább,
a mûvészeti alkotásokat az év
végi mûvészeti napon mutatjuk be. Ezek a pillanatok a pedagógus számára is visszajelzéssel szolgálnak, megdicsérik
diákját, elismerik a felkészítõ
munkáját. Volt olyan diák, aki
negyedik osztályban kezdett el
egy területtel foglalkozni, aztán a továbbtanulását is meghatározta, mert azon a vonalon ment tovább – tette hozzá Kiss Albert, aki nem felejtette el kiemelni az idei szervezõk, Papp Katalin, Pados
Eszter és Nagy Brigitta munkáját sem.
Pataki Balázs

Fõzni jó!
Gratulálunk Gáborkához…
Ilyenkor télen hamarabb
sötétedik, sokan nézik a tv-t.
Így volt ezzel Jani is. Távol
állt tõle a sorozatok nézése,
de a családnak megvolt a kedvence, amirõl elkapcsolni
lehetetlen volt. Ezért a családi béke érdekében Jani nem
tudott mást tenni, mint elkezdte nézni a sorozatot. Elsõ alkalommal azt se tudta
ki kicsoda, majd szépen lassan belejött. Három hét múlva már a családdal együtt találgatta, vajon mi fog történi. Egy hónap múlva már
annyira együtt izgult a többiekkel, hogy még a telefonját is kikapcsolta, hogy egyetlen telefonhívás miatt se maradjon le semmirõl.
Ezt a barátai döbbenten
fogadták és nem értették, mi
történt Janival, hogy lett ellenállóból ekkora sorozatfüggõ. Ezért amikor megtudták, hogy a sorozat fõhõsének váratlanul fia született, úgy gondolták itt az alkalom arra, hogy megtréfálják Janit. Egymás után sorban küldték az sms-eket
Jani telefonjára. Errõl Jani
mit sem sejtett, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Szokás szerint este a rágcsálni
valóval a kezében ült a kanapén, és nézte a sorozat aktuális részét. Amiben legnagyobb döbbenetére kiderült a fõhõsnek fia született,
akit Gáborkának hívnak. Jani a sorozat végén újra bekapcsolta a telefonját. Sorban egymás után megállás
nélkül jöttek az sms-ek. Ezekben az összes ismerõse egymás után a következõt írta:
– Gratulálok Gáborkához!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A sümegcsehi Fazekas-iskola büszkesége
A sümegcsehi Fazekas-iskola 8. osztályos tanulója, Lugosi
Csenge Anna korán
kitûnt különleges képességével, mind az
irodalom, mind a képzõmûvészet
terén.
Rendkívüli érzékenysége, gyermeki bája, a
világra rácsodálkozó,
azt belsõ világában
átlényegítõ tiszta gondolkodása,
érzelmi
gazdagsága
messze
kortársai fölé emelik.
Két újabb díja kapcsán beszélgettünk
vele.
– Mikor fedezted
fel, hogy van tehetséged az íráshoz és a
képzõmûvészethez?
– Már egészen ki- Magyar Kultúra Napja díjátadásán Budacsi koromban nagyon
szerettem
rajzolni. pesten.
– Állatok rajzolásakor fénySzüleim egy rajzpályázatot találtak, amin már 6 évesek is képeket hívok segítségül, kutaindulhattak. A „Bebbó” írta ki, tó munkát igénylõ írásokhoz
s „A felhõmosó” címû verset pedig könyvekbõl, vagy az inkellett illusztrálni. Ez volt az ternetrõl gyûjtök anyagot. Írás
elsõ rajzpályázat, amin indul- és rajzolás közben is anya
tam, s második lettem. Fo- nyújt segítséget: átnézi vázlagalmam sincs, hogy pontosan taimat (rajzot, írást is), ha bimikor kezdtem írni és mi zonytalan vagyok egy-egy ötleösztökélt erre! Amint meg- temmel kapcsolatban, az õ vétanultam leírni és összekap- leményét kérem. Apa a legnacsolni a betûket, „ronda”, vagy gyobb kritikusom, minden apfinomabban mondva egyedi ró hibát észrevesz és közöl.
kézírással füzetekbe kezdtem Nagymamám is sokszor segíti
történeteket leírni. Amikor kritikai észrevételeivel munnagymamámhoz megérkezett kámat.
családunk elsõ számítógépe,
– Ebben a tanévben mely
azon folytattam. Az elsõ pá- pályázatokon indultál és milyázatra elküldött munkám lyen eredményt értél el?
sokkal késõbb készült, azt
– Számát sem tudom, hogy
hiszem ötödikes voltam. „Ma- hány pályázatra küldtem be
dár mentés, lélek mentés” rajzot vagy írást. Megtanultam,
címmel hirdetett rajz és no- hogy ez egy szubjektív mûfaj, s
vella író pályázatot a szé- nem lehet mindenhol nyerni.
kesfehérvári Vadmadárkórház. Már régóta nem keseredek el
Erre készítettem egy rajzot, azon, ha nem érek el helyezést
amikor telefonon érkezett a valahol. Mivel mindig számomhír, hogy az erdei fülesbagoly ra érdekes, izgalmas témákat
„Csitt-Csatt”, akit egy hete hoz- választok, maga az alkotás fotak hozzánk törött medence- lyamata is örömmel tölt el.
csonttal és akinek a mûtétjét Egyszer, mikor második letszerveztük, elpusztult. Emlék- tem, valaki megkérdezte: „Akszem, késõ este volt, csak ül- kor most összedõl a világ?
tem az elkészült rajzom felett Nem írsz többet?” Én csodálés sírtam… és sírtam. Édes- kozva néztem rá. Nem értetanyám sehogyan sem tudott tem ezt a kérdést. Miért ne
megvigasztalni. Akkor az az örülnék bármilyen helyezésötlete támadt, hogy írjam ki nek? Miért lennék azért szomagamból a bánatom, s egyút- morú, ha a zsûri valaki más
tal emléket is állítok a szeretett munkáját helyezi elõre?
bagolynak. Így született „Egy
– Mit éreztél, amikor megerdei fülesbagoly emlékére” tudtad, hogy Magyar Kultúra
címû novellám, amit végül Napja nagydíjas lettél?
elküldtünk a Vadmadárkórház
– A Palóc Társasághoz haráltal kiírt, pályázatra, majd madik éve küldök be dolgokésõbb a Lentiben lévõ, Vörös- zatokat. Elsõ alkalommal elsõ,
marty-iskola által meghirdetett másodszor második helyezést
pályázatra is. Mindkét helyen értem el. (Jó itt élni! címû
elsõ helyezést értem el. Vala- novellám címadója lett a nyerhogy így kezdõdött…
tes pályamunkákat összefogla– Mi vagy ki nyújtja a leg- ló kötetnek!) Azt tudni kell
nagyobb segítséget írás és errõl a pályázatról, hogy 19.
rajzolás közben?
éve hirdeti meg a Palóc Társa-

ság a Kárpát-medencében élõ
magyar diákok részére. Általában 10 témakör közül lehet
választani; nehéz, komoly témákból: haza, szülõföld, anyanyelv, hagyományok. Mivel
nem elsõ alkalommal veszek
részt a pályázaton, volt már
szerencsém abban, hogy a díjátadó ünnepségen megismerjem a nyertes pályamunkákat,
melyekbõl részleteket olvasnak fel a diákok. Ezek olyan
magas színvonalú, szívet, lelket
melengetõ, megható írások,
amit elõtte el sem tudtam képzelni kortársaim tollából. A
hazánk határain túl élõ magyar
diákok példát mutatnak nekünk hazaszeretetbõl, emberségbõl, összetartozásból, anyanyelvbõl. Mi, akik itt élünk, talán át sem érezzük ennek
súlyát! Én idén egy olyan témát választottam („Fûben,
fában orvosság), ami hozzám

nagyon közel áll, nagyon lázba
hozott, de a magyar kultúrához nem kötõdik olyan szorosan, mint a hazaszeretet, az
anyanyelv. Éppen ezért – bár
titkon reménykedtem, hogy
idén is érek el valamilyen helyezést – álmomban sem gondoltam, hogy a fõdíjat kapom!
Végtelenül boldog vagyok!
Nemcsak a díj miatt, hanem a
bíráló bizottság elnöke (Kolczonay Katalin) személyes értékelése miatt is.
– Most készülõ munkáidról hallhatnánk?
– Most a második regényemen dolgozom. Közben tárgyalásokat folytatok egy kiadóval, s ha reményeim teljesülnek, tavaszra nyomdában lesz
az elsõ könyvem! S van néhány
pályázat, aminek igen izgalmas
(természetismereti) témája van.
Ezekre gyûjtök anyagot és dolgozom rajtuk.

Félévi vizsgát tettek Zalacsányban
Januárban az oktatás minden szintjén lezárul egy félév,
az általános iskolákban tanulók ekkor már azért küzdenek,
hogy a hónap végén minél
jobb félévi jegy kerüljön az
ellenõrzõbe. A zalacsányi
Csány László Általános Iskolában többéves hagyománya van
a végzõsök félévi vizsgájának,
melyen a középiskolai felvételi
elõtt esnek át. A nyolcadikosok
már év elején tudják, hogy
januárban félévi vizsgán vesznek részt, melyre így hónapokon át készülhetnek. Idén
január 15-16-án járultak a vizsgabizottság elé a diákok, ahol
szép eredmények születtek:
– Iskolánkban az idei tanévben már 13. alkalommal rendezzük meg a hagyománnyá
vált félévi vizsgát a nyolcadik
osztály számára. A matematika,
német és magyar nyelvekbõl

megrendezett vizsga célja,
hogy a tanulók általános iskolai ismereteit rendszerezzük,
felkészítsük õket a központi
felvételi vizsga sikeres eredményes letételéhez, illetve megismerkedjenek a vizsgaszituációban való viselkedés szabályaival. Az idei évben 14 tanulónk tett írásbeli és szóbeli
vizsgát mindhárom tantárgyból. Tizennégy dicséretet kaptak tanulóink az ötös osztályzatuk mellé, de a többiek sem
vallottak szégyent – árulta el Szekérné Somogyi Krisztina osztályfõnök, német szakos tanár.
A diákok másnap, január
17-én már az országos felvételin vettek részt leendõ középiskolájuk, gimnáziumuk falai között, melyre anyaiskolájukban kiváló felkészítést
kaptak.
pb

Fotó: Rétiné Végh Katalin
A vizsgák után megvendégelték a diákokat.
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A Magyar kultúra napja Pakodon Kiváló szentgróti szereplés
A Magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Pakodon Ács Anna és Deák
András kulturális közfoglalkoztatottként tevékenykedik, idén
hagyományteremtõ szándékkal szervezték meg helyi és
környékbeli szereplõkkel január 24-én a Kultúra napját.
– Igyekszünk az önkormányzat munkáját segíteni pályázatírásban, programszervezésben, közösségfejlesztésben.
Kérdõíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében,
üzemeltetjük az IKSZT-ben kialakított teleházat. A Magyar
kultúra napi megemlékezésünk alkalmat ad arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi
és szellemi értékeinket. Szeretnénk, ha a jövõben is folytatódna ez a program – árulta
el Deák András szervezõ.

Az általános iskola tornatermében lezajlott programon
Vízvári Ottóné, a helyi Margaréta Kulturális Egyesület
vezetõje köszöntötte a megjelenteket, akik közösen elénekelték a Himnuszt, majd ismertette a jeles nap eredetét.
A színpadon elõbb Halász
Lászlóné adta elõ Juhász Gyula
Himnuszról való vélekedését,
majd a Szekeres-Bíró Zsófia
szavalatát hallgatták meg. Nagy
taps fogadta a Szivárvány
Óvoda mûsorát és mindkét
korosztállyal szerepelt a pókaszepetki Bonita Tánccsoport
is. Külön mûsorral készültek
az iskolások és a Margaréta
Dalkör, néptánccal lépett színpadra a zalaszentgróti Bíborka-Csillagfürt Gyermek Néptánccsoport.
Az IKSZT elõterében kiállítás nyílt Naszvadi István fafaragó népi iparmûvész munkáiból, mely január 20-tól február
20-ig megtekinthetõ.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

A résztvevõk közösen énekelték el a Himnuszt.

Jól zárták az elmúlt évet.
A Shotokan Dojok Szövetsége 2014. év végén Veszprémben rendezte meg évadzáró versenyét. Erre a 2014. évet
záró versenyre 17 egyesület
közel 250 karatésa nevezett,
köztük a Zalaszentgróti Shotokan Karate-do Egyesület 10
versenyzõvel.
Kiválóan szerepeltek a
szentgrótiak, hiszen a különbözõ versenyszámokban összesen 19 éremmel lettek gazdagabbak. Egyéni versenyszámokban is eredményesek voltak, de ezen a viadalon a csapatversenyszámokban nyerték
a legtöbb érmet. Kiemelkedõ
eredményt produkált a felnõtt nõi csapat, amely formagyakorlatban
aranyérmet
szerzett, a férfi felnõtt csapat, amely a nagyon erõs
mezõnyben bronzérmet, és a
kadet csapat, amely formagyakorlatban ezüst-, csapatküz-

delemben pedig bronzérmet
érdemelt ki.
A 2014. év vizsgával és ünnepi közgyûléssel zárult, ahol
a legjobbak ajándékot vehettek át az egész évben végzett
munkájukért.
Eredmények. Leány formagyakorlat, bronz: Mittermájer
Vivien, Török Eszter, fiú formagyakorlat, ezüst: Molnár
Ádám, bronz: Komlósi Dominik. Leány küzdelem, ezüst:
Török Eszter, bronz: Mittermájer Vivien, fiú küzdelem,
bronz: Kapocsi Bence, Molnár
Ádám. Csapat formagyakorlat,
arany: Kozmáné Molnár Valentina - Török Eszter - Mittermájer Vivien, ezüst: Kapocsi
Bence - Molnár Ádám - De Francesco Giovanni, bronz: Kozma
István - Perger Ádám - Sarkadi
József. Csapatküzdelem, bronz:
Kapocsi Bence - Molnár Ádám
- De Francesco Giovanni.
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Szálloda Szentgrót szívében
és visszaállítjuk eredeti funkcióját. Neki is álltunk a felújításnak, s akkor derült ki,
hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint gondoltuk.
– Most viszont nagyon
szép az épület, Zalaszentgrót
ékessége.
– Egy színvonalas szállodát
szerettünk volna, amire büszkék lehetünk mi és a város is.
– Annyira szép lett, hogy
már szinte taszító. Azt hihetik
az emberek, a helybéliek, hogy
számukra megfizethetetlen.
– Semmivel sem drágább,
mint a hasonló vendéglátó he-

lyek Zalaszentgróton. Aki eddig bejött hozzánk, az már
tapasztalhatta. Tavaly nyitottunk, nyilván idõ kell ahhoz,
hogy megismerjék a Corvinust. A Hotel Corvinusba természetesen nem csak helybelieket várunk, hanem az ország
minden részébõl belföldi és
külföldi vendégeket. A gyönyörû természet, a horgászat,
a vadászat vonzó lehet. S persze itt van a termálfürdõ,
ahová a szálloda autóbusza
szállítja a vendégeket a szezonban.
(e)

Halász Béla: – Egy színvonalas szállodát szerettünk volna,
amire büszkék lehetünk mi és a város is.
Tavaly óta fogad vendégeket Zalaszentgrót központjában a Hotel Corvinus, amelyet
a zalabéri Halász-család üzemeltet. A közismert vállalkozóval, Halász Bélával beszélgettünk…
– Mikor született az ötlet,
hogy ezt az épületet megvásárolják?

– Ez a ház egykoron is szálloda volt, de meglehetõsen
lepusztult. Valamikor a Rekord
Szövetkezet irodának is használta, majd sokáig nem volt
funkciója. Több éve hirdették
már eladásra. 2013 tavaszán
döntöttünk úgy a feleségemmel – aki vendéglátással foglalkozik –, hogy megvásároljuk

Finn szauna is várja a vendégeket.

A Corvinus lakosztály.
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