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„Minden közösségnek van feltáratlan értéke”
Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

A helyi kulturális értékek között adott elõ dalcsokrot a Hétszínvirág Dalkör.
Zalai gímszarvas, Hévízi-tó,
balatongyöröki Szépkilátó, csömödéri kisvasút, kanizsai dödölle. Egyaránt fontos látnivaló, értékei a megyének a
felsorolt zalai jellegzetességek.
A Földmûvelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával megvalósuló, a Zala Megyei Önkor-

B&B

DIVAT VILÁG

mányzat „Értéktárak, népszerûsítése, helyi értékek feltárása” elnevezésû projektjének
keretében tartottak járási
konferenciát március 31-én
Türjén, melyet április 15-én
Újudvaron,
Zala16-án
szentgyörgyön, 17-én Becsehelyen, 22-én Keszthelyen, 23-án
(Folytatás a 4. oldalon)

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

H-P: 8-17
SZ: 8-17

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet
Kínálatunkból:

- Nõi, férfi színes nadrágok
- Tavaszi kabátok
- Szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- Alkalmi egészruhák
- Farmernadrágok (nõi, férfi)
- Nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- Férfi boxerek
- Nõi övek, sálak, nyakláncok, pénztárcák, táskák

Márkáink:

- J. PRESS
- Blue Nature
- Mayo Chix
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk) - Prestige
Áprilisban 10.000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék.
Az üzletben ajándékutalvány kapható.

H-P: 8-17
SZ: 8-12

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.
Nõi, férfi cipõ márkáink:
- Tamaris
- Rieker
- Romika
- Joseph Seibel

- Claudio Dessi
- Bio Prego
- Mermaid
- S. Sunny

Gyermek cipõink:
- D.D. Step
- Wink

Ezen kívül:
- Bõrtáskák
- Bõrövek
- Bõr pénztárcák
Egyes cipõkhöz koktéltáska kapható.
Áprilisban minden csütörtökön kettõt fizet, hármat vihet akció!
Ajándékutalvány kapható!
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„A problémát házon belül kell megoldani”
Beszélgetés Baracskai Józseffel, Zalaszentgrót polgármesterével

Baracskai József: - Nem kaptam semmiféle közleményt.
Hosszú idõ, többszöri próbálkozás után sikerült végre
idõpontot egyeztetni Baracskai Józseffel, Zalaszentgrót
polgármesterével.
A vele készített interjúban
a képviselõ-testület négy tagja
által megfogalmazott közleményrõl (ezt is közöljük egy
külön cikkben – a szerk.), illetve a csáfordi településrészen kialakult helyzetrõl kérdeztük.
– Volt ez az ominózus tankönyvtámogatás, s annak utóélete. Ezzel kapcsolatban már
született is egy közlemény,
amit négy képviselõ aláírásával elküldtek a Szentgróti
Híreknek és a Szentgrót és
Vidékének…
– Én errõl nem tudok. Nem
kaptam semmiféle közleményt.
Ezt nem kellett volna hozzám
is eljuttatniuk?
– Talán jó lett volna.

– De akkor errõl most
beszéljünk?
– Igaza van! Most elõbb
meg kell ismernie a közlemény tartalmát.
– Bármirõl szívesen beszélgetek, csak tudjam, hogy mirõl
van szó.
– Akkor térjünk erre viszsza késõbb, ha már megismeri a közlemény szövegét.
– Most is beszélhetünk róla.
– Foglaljuk össze a lényeget! Mirõl is volt szó ennél a
tankönyvtámogatásnál?
– Nemes ügy volt az önkormányzat részérõl, de már az
aktualitását veszítette. Nagyon
sokan örültek ennek a támogatásnak, meg is köszönték nekünk. Minden képviselõ megszavazta, hogy jövõre is legyen
ilyen támogatás.
– Volt azért ennek a támogatásnak egy utóélete is.

Visszamenõleg kértek keresetigazolást azoktól, akik ezt a
támogatást megkapták. Ezt
nem elõtte kellett volna megtenni?
– Ezt egy öt tagú szociális
bizottság szavazta meg. Ebben
szerepeltek a Fidesz támogatásával indult képviselõk is. Jóhiszemû volt az ügy, még
akkor is, ha utólag kérték az
igazolást.
– Szerintem ez nem volt
alaposan elõkészítve, ha utólag kérték az igazolást. Ezért
is fogalmazta meg a négy
képviselõ ezt a közleményt.
– Hogy jól vagy rosszul lett
elõkészítve ez a támogatás, az a
hivatal dolga, s én a hivatalt irá-nyítom. Visszatérnék tehát a tankönyvtámogatás eredeti céljára.
– Nincs is ezzel semmi
probléma. A támogatás érthetõ és logikus. De miért lett
ebbõl probléma? A négy képviselõ azt sérelmezi, hogy ön
szerint feljelentették az önkormányzatot.
– Az szemantikai (jelentéstani – a szerk.) vita lehet, hogy
ezt miképpen fogalmazzuk
meg, több szinonimatikai (rokonértelmû – a szerk.) megoldás is elképzelhetõ. Az elsõ
lépés az lenne, hogy a problémát házon belül megoldjuk.
Azért is, mert abban a bizottságban fideszes képviselõ is
volt. A Szentgróti Hírekben
olvastam, hogy a kormányhivatalhoz fordultak. Talán nem
kellett volna terhelni a hivatalt,
van elég dolguk.
– Ezt helyben is rendezni
lehetett volna?

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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
Baracskai József elment Csáfordra beszélni a helybeliekkel.

– Házon belül is meg tudtuk volna beszélni. Furcsának
tartom, hogy a történtek után
5-6 hónappal is még errõl kell
beszélgetni.
– Válaszol erre a közleményre?
– Ha hivatalosan megkapom, akkor természetesen. Kissé nevetségesnek tartom, hogy
újságon keresztül üzengetünk
egymásnak, amikor naponta
találkozunk. Azt szeretném, ha
béke lenne, hiszen rengeteg
feladat vár ránk.
– Mi újság Csáfordon? Az
ottani ügyekkel?
– Minden részönkormányzatnál megtörténtek a választások. Volt ahol simán zajlott le,
volt, ahol akadtak viták. Nem
csak Csáfordon. Örülök annak,
hogy Zalaszentgróton az emberek bátran elmondják a
véleményüket, bármilyen is az.
Ez azt jelenti, hogy demokrácia van, félelem nélkül élnek
az emberek. Jobban örültem
volna, ha ezt a konfliktust már
az elején jelzik, meg tudtuk
volna beszélni. Nem kellett
volna a kormányhivatalhoz
fordulni.
– Ön aztán elment a csáfordiakhoz…
– Ez baráti találkozó volt,
nem hivatalos rendezvény… A
felvetett problémák nagy részét
meg tudtuk beszélni, a többire
a jövõben visszatérünk.
– A panaszok egy része a
kormányhivatalhoz is eljutott. A bejelentést a részönkormányzat tagjai tették?
– Nem tudjuk. Nekünk az a
feladatunk, hogy a problémákat

meg kell oldani, s a kiváltó
okokat is vizsgálni kell.
– Vannak ott valós problémák?
– Ezek nagy része abból
adódik, hogy a konfliktusok
nem lettek kibeszélve. Sok
olyan dolog felvetõdött, amiket korábban már megbeszélhettünk volna. Szerintem nem
gazdasági, hanem személyi
problémák voltak. Ilyen konfliktusok más településrészen
is elõfordultak, csak nem kaptak ilyen nyilvánosságot.
– Szerettem volna ezekrõl
a problémákról beszélni Balogh Gáborral, a részönkormányzat vezetõjével, de õ
mereven elzárkózott a nyilatkozattól.
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– Ezt nem tartom furcsának, hiszen a spontán csáfordi
falugyûlésrõl tudósító cikk szerintem eléggé egyoldalú volt
az önök újságjában. Lehet,
hogy Balogh Gábor ezt személyes támadásnak vette.
– Ezt a fórumot már régóta várták a csáfordiak… Nem
lehetett volna elejét venni
ennek a konfliktusnak?
– Volt egy sejtetés, hogy az
önkormányzat éppen erre a
napra szervezett egy hivatalos
programot, ezért nem tudott a
csáfordi rendezvényen részt
venni Balogh Gábor. A választásnak vége, a múltat el kell
felejteni, a jövõt pedig el kell
kezdeni.
E.E.

Megemlékezés Zalacsányban
Fáklyákkal vonultak…

„Alaptalan és méltatlan vádak”
Szentgróti képviselõk közleménye
Az alábbi közleményt kaptuk Zalaszentgrótról:
„Közlemény
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának
Fidesz-KDNP
által támogatott, megválasztott képviselõi megdöbbenve
olvastuk Baracskai József
polgármesternek a Szentgróti Hírek 2015. március 13. számában megjelent interjújának
tankönyvtámogatással
kapcsolatos nyilatkozatát.
Az abban foglalt alaptalan
és méltatlan vádakat – tudnillik hogy feljelentettük saját
önkormányzatunkat – a leghatározottabban visszautasítjuk. Állításai nemcsak alaptalanok, és méltatlanok, hanem azokat semmivel nem
támasztotta alá.

Felszólítjuk Baracskai József polgármestert, hogy
a bizonyítékait haladéktalanul hozza nyilvánosságra,
illetve amennyiben ilyenekkel nem rendelkezik, a nyilvánosság elõtt kérjen bocsánatot.
Amennyiben a felszólításban foglaltaknak nem tesz
eleget, a szükséges jogi lépéseket megtesszük.
Zalaszentgrót, 2015. március 17.
Beke László Gelencsér
István dr. Tihanyi Ottó Veress János”
Tudomásunk szerint lapzártánk idõpontjáig még
nem kapta meg a közleményt
Baracskai József polgármester.

Házi mûsorpolitika...

– Megnézzük, hogy ma melyik politikusra húzták rá a
vizes lepedõt, aztán jöhet a Jóban, rosszban!
Rajz: Farkas László

Fáklyás felvonulással emlékeztek a múlt eseményeire.
Március 13-án, pénteken
este 18 órakor a Hõsök terérõl
induló fáklyás felvonulással
kezdõdött Zalacsányban az
1848/49-es forradalomról és
szabadságharcról megemlékezõ program. Az ünnepi menet
a Batthyány Kastélyhoz vonult,
ahol az általános iskolások
adtak mûsort, elhelyezték az
emlékezés koszorúit és Nagy
Lászlóné polgármester mondott beszédet:
– Nemzeti ünnepeink között kiemelkedõ helyet foglal
el március 15-e, hiszen minden
magyar ember sajátjának érzi.
A magyar nép mindig büszkén
emlékezik vissza a 167 évvel
ezelõtti forradalom és szabadságharc példaértékû üzeneteire, mely társadalmi reformjaival Magyarország újkori történelmének egyik meghatározó
eseménye. 1848. március 15-én
példaértékûen cselekedtek a
márciusi ifjak, mikor szabadságukért szembeszálltak az elnyomó hatalommal. Érezzük
egy közösség törvényszerû
összetartozását és magunk mögött tudjuk azt a szellemi erõt,
amit Széchenyi, Kossuth, Petõfi, Arany, Vasvári, Táncsics és

Jókai életmûve jelent a magyarságnak. Cselekedetük történelmi érvényét még a szabadságharc legyõzésének tragédiája sem törölheti el. A
múltat idézzük, hogy merészebben lépjünk a holnap elé.
Amely nép a múltját elfelejti,
annak nem lesz jövõje sem.
Elmondhatjuk, hogy minden
megosztásra törekvõ ellenségeskedésre szítás ellenére létezik hazaszeretet, létezik összetartozás, van helye az ünnepnek e hazában és az itt élõk
szívében. A mai ünnepen a kokárdák, piros-fehér-zöld zászlók mellett egy szebb, boldogabb jövõbe vetett remény és
bizalom sugárzik a tekintetekbõl. Feltehetjük magunkban a
kérdést, hogy az eltelt másfél
század után is érvényesek-e
Petõfi szavai? Legyen béke,
szabadság és egyetértés! Kívánhatunk-e ennél többet a nemzet ünnepén? Ez a nemzet, ha
nem is mindig sikerrel, de békében szeretett volna élni a
világgal. Ebben áll március 15-e
jelentõsége, köszönjük elõdeinknek! – szólt a megjelentekhez
a Zalacsány polgármestere.
Pataki Balázs
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„Minden közösségnek van feltáratlan értéke”
Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

A megjelentek hasznos információkkal gazdagodtak.
(Folytatás az 1. oldalról)
Lentiben további összejövetelek követnek.
A találkozón részt vettek a
környék falvainak, civil szervezeteinek vezetõi, képviselõi. A
látogatók egy helyi tárlatban
csodálhatták meg az értékgyûjtés során épen maradt régi

fényképeket, fazekas tárgyakat,
hímzéseket. A mûvelõdési ház
felújított termének falait a helyi fotósok kiváló felvételei
ékesítik, a vendégeket a Hétszínvirág Dalkör dalcsokrával
fogadták. A megjelenteket
Czimbalek Tiborné, a Türjei
Helyi Értéktár Bizottság elnö-

ke és Nagy Ferenc László,
Türje polgármestere köszöntötte, akik reményüket fejezték
ki a jövõbeni helyi értékek
feltárására.
„Egy nemzetnél nem csak
az a fontos, hogy vannak-e
értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülõi” – nyitotta meg a tanácskozást Egry József szavaival Bene
Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, aki ismertette a
Hungarikumról szóló törvény
létrejöttét és reményét fejezte
ki, hogy a közösségek közremûködésével a jövõben sok
helyen alakulnak meg az Értéktárak és a fiatalokat is szeretnék bevonni az értékek megõrzésébe.
Az értéktárak jelentõségérõl beszélt és a megyei projekt részletesen is bemutatta
Konczér Katalin, a Zala Megyei Értéktár Bizottság elnöke,
aki kiemelte, hogy minden helyi közösségnek van feltáratlan
értéke, melyek a települések
erõforrásai és a jövõt is megalapozhatják. Ismertette a
2013-tól megalakuló Értéktá-

rak megalapítását, kategóriáit
és a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával megvalósuló programot. Céljuk, hogy
legalább 100 településen alakuljon Értéktár Bizottság, a
tájegységeken túlmutató értékeket a Zala Megyei Értéktárba
terjesztik fel.
Kovács Károly, Kovácsné
Kocsi Zsuzsa területfejlesztõ
szakemberek az értéktárakhoz
kapcsolódó operatív programlehetõségekrõl beszéltek, Cserpes Attila, a Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ
megbízott igazgatója pedig az
elmondottakhoz
illeszkedõ
„Termékek éve” projektet mutatta be.
A járás központjaként Türjén alakul meg a Zala Megyei
Önkormányzat
Értékpontja,
melynek koordinálásával Németh Károlynét bízták meg.
Az értéktárakról részletesebben kerekasztal beszélgetést is
folytattak, melyhez Konczér
Katalin, a Zala Megyei Értéktár
Bizottság elnöke adott útmutatást.
Pataki Balázs

Civil szervezetek tájékoztató fóruma Pakodon
Milyen kötelezettségeik vannak általában a civil szervezetnek 2015-ben? Mit jelent a
közhasznú státusz, hogyan szerezhetõ meg és milyen kötelezettségekkel jár? Ilyen és hasonló kérdésekre kaptak választ azok, akik ellátogattak a
Zala Termálvölgye Egyesület
kezdeményezésére a Zalai Falvakért Egyesület szervezésében március 3-án tartott tájékoztató fórumra Pakodra. A
térség civil szervezetei közül
több tucatnyian képviseltették
magukat, akiknek a dr. Vértényiné dr. Futó Gabriella, a
Zalai Falvakért Egyesület jogi
szakértõje, Szeder-Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület
titkára és Guitprechtné Molnár Erzsébet, a Zala Termálvölgye Egyesület elnöke adott
útmutatást.
Az elõadáson szóba kerültek az egyesületeket érintõ legfontosabb jogszabályi változások és a 2014-2020-as EU programozási idõszakot figyelembe
véve „elemezték” a civil szervezetek jövõjét is.
– A Polgári Törvénykönyv
változása nagyon komoly kötelezettségeket ró most minden
magyarországi civil szervezetre. Az egyesületek nem nagyon
látnak tisztán ezekben a kér-

désekben, éppen ezért tartottuk mi fontosnak a mai rendezvény létrejöttét. Sokan úgy
gondolhatják, hogy nincsen teendõjük, de valójában van! A
mostani változások kötelezõvé
tették, hogy jövõ március 16-ig
minden civil szervezet alapszabályát hozzá kell igazítani az új
változásokhoz. Tavaly többen
módosították már az alapszabályukat, de azoknak idén is
hozzá kell nyúlniuk. A nagyobb szervezeteknél a személyi felelõsségvállalás egy komoly ügy, amikor a vezetõ a
saját vagyonával felel a civil
szervezetért. Sokan pályáznak
nagyobb támogatásra, komoly
elvárások vannak, könnyû hibázni. Egy elmaradt ki nem fizetés esetén egybõl felelõsségre lehetne vonni a vezetõt,
akinek érdemes magát akár
biztosítással is védeni – foglalta össze Szabó Tibor, a Zala
Termálvölgye Egyesület Munkaszervezet vezetõje.
A megjelentek több hasznos információval gazdagodtak, így fontos tudni, hogy az
egyesület onnantól mûködik,
hogy a bíróság bejegyezte, az
adó 1 százalékát legalább két
év mûködést követõen fogadhatják. A bíróság segédletet ad,
hogy mi kell a közhasznú stá-

A megjelenteket dr. Vértényiné dr. Futó Gabriella, SzederKummer Mária és Guitprechtné Molnár Erzsébet tájékoztatta.
tusz megszerzéséhez, de akinek a státuszát törölték, annak
már nem kell alapszabályt módosítania. Pályázati önrészt önkéntes munkával is lehet biztosítani, viszont a választott tisztségviselõk nem lehetnek önkéntesek. A közhasznú státusz
olykor pályázati feltételként is
jelentkezhet, de a forrásbevonó tevékenységet is erõsíti.
Ugyanakkor a közszolgáltatók,
így a Falugondnoki Szolgálatot biztosítók, faluházat mû-

ködtetõ egyesületek számára is
ez a forma javasolt. Könyvelõi
észrevételként elhangzott, hogy
aki uniós pályázatot kíván indulni, annak célszerû közhasznúnak lenni.
Rendkívül fontos dátum a
PTK változása miatt a civileket
érintõ kötelezõ alapszabály
módosítás, melyet 2016. március 15-ig kell végrehajtani, de
ennek érdekében ajánlott még
idén összegyûlni.
P.B.

5

Szentgrót és Vidéke

2015. március

Nyílt nap a batyki iskolában
2015. március 6-án a Türjei
Szent László Általános Iskola
Batyki Tagiskolája nyílt napot
tartott a helyi óvoda iskolába
készülõ nagycsoportosai és szüleik számára. A meghívás tartalmazta Szent-Györgyi Albert
gondolatát az iskola feladatát
illetõen, ezt választották mottóul az itt tanítók:
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell
tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk
és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni.”
A bemutatkozás a szülõk
kérésére órarend szerinti bepillantást nyújtott a mindennapos életbe. Az érdeklõdõ szülõk számára egy beszélgetés
keretében felvázolták, hogy
milyen módon zajlik a munka
ebben a mikroközösségben. A
tagiskola vezetõje, Patakfalviné Varga Éva a következõket
nyilatkozta:
– Akik megtiszteltek bizalmukkal már ismerõs terepen
jártak, hiszen nagyobb gyermekeiket is a mi iskolánkba járatták. Mi, pedagógusok rengeteg szakmai elemzõ munkával
egy nagyon lényeges pontban
fogalmaztuk meg, hogy mi a
feladata a mai iskolának legyen
az városban, vagy akár egy
ilyen kis faluban. A fõ terep a
motiváltság, a beavatás a nevelési folyamatokba. Nem az a lényeg, hogy én, a tanító tudom,
hogy mit kell tenni, hogyan
kell haladni, hanem az a fontos, hogy a diák is tudja, hogy
õ is akarja. Amikor az egész-

séges önbizalmat emlegetjük,
mint a siker zálogát, akkor ezt
fogalmazzuk meg. A könnyen
tanuló, szófogadó gyermekekben ez szinte kódolva mûködik, de a szétszórtabb, játékos gyermekek küzdenek a feladatokkal, vagy az azokat feladókkal. Nekünk, az összevonásból adódóan akkor is mûködtetni kell a figyelmet, ha
nem közvetlenül koncentrálunk az adott gyermekre, mert
éppen önállóan végzi az ismeretek szerzését, vagy gyakorol.
Itt történik meg a legfontosabb dolog, hogy akarja a sikert, tesz érte, belsõ értékrend
alapján vállalja, hogy kilép a
komfort zónájából, tudatossá
válik. Csodás változás történik
így ebben az egész tanulási
folyamatban, a tanító nem diktál, nem fenyeget, hanem segít.
Szakértelmével vezeti a gyermeket a megismerõ tevékenységben. Ebben a helyzetben alkalom nyílik a dicséretre, megerõsítésre, a kommunikáció
pozitív lesz, nincs megbélyegzés, bántó kritika. A mi iskolánk erre építi a megismerõ folyamatokat és diákjaink szívesen vesznek részt ebben.
A beszélgetést követõen a
szülõk egy magyar nyelv és irodalom órán vehettek részt,
amelynek során bepillanthattak az itt zajló mûhelymunkába, módszerekbe, megtapasztalhatták, hogy miképpen mûködik a felvázolt mûködési elv
a gyakorlatban. Lelkes, tanulni
szeretõ, az ismereteiket jól használó tanulók élményt nyújtottak a szülõk számára is. Ezt követõen közös technika órán
vettek részt az óvoda nagycsoportosai az iskola tanulóival. A

Jelenet a március tizenötödikei megemlékezésrõl.
nemzeti ünnep eseményeihez
kapcsolódva dobot készítettek
a melléjük osztott iskolás segítõjükkel. Mindenki elmélyülten és örömmel tevékenykedett, különösen azok a gyermekek, akiknek a nagyobb
testvér volt a mentoruk.
A nap folyamán láthatták a
szülõk, hogy a kulturált környezetre, étkezésre is nagy
hangsúly fektetnek, az iskola
barátságos, a gyerekek sok
egyéni törõdést kapnak, az intézményt a szakmaiság jellemzi.

– Büszkék vagyunk helyi
gyermekeinkre és bejáró tanulóinkra. Óriási megtiszteltetés
számunkra, hogy vannak szülõk, akik ezt a kisiskolát választották gyermeküknek, pedig nem itt élnek – emelte ki a
tagiskola vezetõje.
A nyílt nap zárásaként a diákok elõadták az ünnepi mûsorukat, amit Március 15-re tanultak. A szokásoknak megfelelõen minden tanuló szerepelt, hiszen a nyilvánosság
elõtt való fellépés a magabiztossághoz szoktatja õket.

Rajz: Farkas László

Csapás...

– Jesszusom! Halott van a családban?
Fenét. A vasárnapi teszkózást gyászolom!

www.zalatajkiado.hu
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Borbírálat Türjén
Hajlanak az együttmûködésre

2015. március

Kehidakustány a Kárpát-medencei
turisztikai összefogás élére áll
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület a partnerszervezetekkel
közösen a Kárpát-medencei Turisztikai Fórum (Kehidakustány,
2015. április 13-15.) megszervezésével hagyományt kíván teremteni. A rendezvény fõ célja a Kárpát-medencében élõ, turizmussal,
turizmusban tevékenykedõ szervezetek, vezetõik részére szakmai
konzultáció lehetõségének megteremtése.
A rendezvény fõvédnöke Szász Jenõ elnök (Nemzetstratégiai
Kutatóintézet).
A szakmai fórum a Kárpát-medencében élõ magyarság számára ad lehetõséget a turizmus jó gyakorlatainak anyanyelven
történõ megismerésére, kapcsolatok építésére.
Bízunk abban, hogy rendezvénnyel hozzájárulhatunk a Kárpátmedencei turisztikai szervezetek turizmus irányítási rendszerének
fejlõdéséhez és a gyakorlati tapasztalatok megosztásával a közös
együttmûködés alapjainak megerõsítéséhez.

Fotó: Lengyel Balázs
Major Géza helyi borosgazda borát is elismerték.
Borbírálatot tartott Türje
Község Önkormányzata a település gazdáinak. A mustrára
idén 33 gazda 53 bormintáját
nevezték. Nagy Ferenc, Türje
polgármestere elmondta, az
önkormányzat fontosnak tartja
a borosgazdák szakmai feltételeinek, szõlész-borász ismereteinek növelését. Támogatják
a szakmai szervezetekkel való
együttmûködések kialakítását,
igény estén keresik a borvidékhez való csatlakozás lehetõségét.
– A színvonalas rendezvény
volt, azonban az eredmények
mutatták a 2014. év összes nehézségét. A borászoknak nem
volt könnyû helyzetük az eltérõ minõségû szõlõbõl bort
készíteni. A borosgazdáknak
meg kellett küzdeni az idõjárás
nem éppen kedvezõ oldalával
is, akiknek ez sikerült, azok
arany és ezüst, akik nehezebben birkóztak meg ezzel a fel-

adattal azok bronz és oklevél
minõsítést értek el – összegzett dr. Brazsil József, az elsõ
bíráló bizottság elnöke, a Da
Bibere Zalai Borlovagrend
nagymestere.
A második bíráló bizottság
elnöke, Keszler Viktor borász
hozzátette: amennyiben a település a borvidékhez kíván
csatlakozni, csak akkor tegye,
ha a helyi borosgazdák is kinyilvánítják ez irányú szándékukat.
A borosgazdák között végül 7 arany, 21 ezüst, 13 bronz
és 12 oklevél minõsítést osztottak ki. A rendezvényt Székely Júlia szervezésében kulturális program színesítette:
bordalokat adott elõ a Hétszínvirág Énekkar, hangszeren kísért Szolnoki Tibor,
Lovász Gábor és Utry Dávid
és zenés produkciót adtak elõ
a Türjei Amatõrök.
n.k.a

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Program:
2015. április 14. Kedd:
Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdõ, Hotel****
09.00 Regisztráció
10.00 Köszöntõ
• Lázár István polgármester, Kehidakustány
• Kehida Termál Gyógy-és Élményfürdõ, Hotel képviselõje
10.20 Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, helyi TDM
bemutatkozása
10.30 Kárpát-medencei gazdasági-turisztikai együttmûködés
lehetõségei
• Szász Jenõ elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
10.50 A magyar turizmuspolitika
• Dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági
Minisztérium
11.20 Kávészünet/sajtótájékoztató
11.40 A Kárpát-medence, mint földrajzilag egységes, mégis
sokszínû desztináció
• Dr. Horváth Alpár egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem
12.00 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kárpát-medencei
turisztikai kapcsolatokat támogató tevékenysége
12.20 Ebéd
13.30 TDM legjobb gyakorlat bemutatása:
Eva Luckerbauer, Kelet Steiermark Tourismus
13.50 Határon átnyúló turisztikai együttmûködés:
Koza Róbert, Magyarkanizsa TDM
14.15 Bemutatkozik a Felvidék:
• Szabó Eugen - polgármester, Párkány
• Stubendek László - polgármester, Révkomárom
14.45 Kávészünet
15.00 TDM jó gyakorlatok: Kontakt Képzõ Központ KFT
15.45 A nap zárása
16.30 Deák Ferenc Kúria és Múzeum megtekintése, tárlatvezetéssel
18.00 Visszaérkezés a szálláshelyre, szabad program, fürdési
lehetõség
19.00 Vacsora
2015. április 15. Szerda:
Batthyány Kastélyszálló**** Kúria & Golf Resort
09.00 Regisztráció
09.15 Zala Springs Golf Resort bemutatkozása, fejlesztési
koncepciója
09.50 Bemutatkozik a Lendvai turisztikai szervezet ( Szlovénia)
10.10 Határmenti régiók : Nógrádi László, Muránia Egyesületek
10.30 Magyar TDM Szövetség: Semsei Sándor
10.50 NAK Zala Megye: Süle Katalin elnök, Mezõgazdaság és
turizmus
11.10 Kávészünet/sajtótájékoztató
11.30 Szervezeti praktikák: Kontakt Képzõ Központ KFT
11.50 Online eszközök a turizmus szolgálatában:
ARKER-INVEST Kft. 3D Pano
12.30 Ebéd
13.30 Indulás a Zala Springs Golf Resortban
golfpálya megtekintése, gyakorlójáték
Bõvebb információ és regisztráció:
https://karpat-medenceiturizmusforum.s-qrs.com

Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
Cím: 8784 Kehidakustány, Deák Ferenc 11.,
www.kehidakustany.hu
Email: tdm@kehidakustany.hu, turizmus@kehidakustany
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A zalaszentlászlói veszedelem – újratöltve

mxm lakberendezés rovata

Láthatósági mellényt a marháknak!

Éjszakai séta... A felvétel 22 óra 52 perckor készült.
A tavasz csalhatatlan jele
Zalaszentlászlón, ha Zrínyi
Miklós György tehenei megjelennek a falu utcáin, közterületein, magánbirtokain. Amolyan nem kívánt idegenforgalmi látványossága ez a településnek, csak nehogy a katasztrófaturizmus helyszíne legyen
majd. (Korábbi cikkeinket a
témában honlapunkon olvashatják.)
A zalaszentlászlói tehénjárás – azon túl, hogy veszélyes
(még szerencse, hogy nem
történt eddig tragédia) – kitûnõ példája a hivatalok közötti szorgalmas aktatologatásnak, a meddõ ügyintézésnek.
Ahogy a hóvirág is kibújik a
földbõl, az aranyesõ is virágba
borul tavasszal, úgy Zrínyi
Miklós György marhái is jelzik

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

demonstrációba kezdett a közúton, az óvoda elõtt és ezt egy
menetrend szerint közlekedõ
autóbusz eleje bánta. A tehén
aztán elsétált, az intézkedõ
rendõr késõbb kiosztott – információnk szerint – egy
5 ezer forintos büntetésrõl
szóló csekket Zrínyi Miklós
Györgynek, a buszsofõr pedig
gazdagabb lett egy bölcs tanáccsal: tudhatná, hogy ebben
a faluban kettes sebességfokozatban kell közlekedni...
Bohár István polgármester
elkeseredettsége érhetõ, hiszen elõdeihez hasonlóan minden lehetséges fórumot meg-

Zrínyi Miklós György... A hivatalok támadását rendületlenül
visszaveri. Szabad marhákat tart...
a kikeletet, ellepik az utakat és
a határt.
Minap éjjel például a falu
fõutcáján sétálgattak láthatósági mellény nélkül, akkor,
amikor már nem csak gyermeknek, hanem felnõttnek is
ágyban a helye.
Másnap este, hét óra tájban
az egyik marha forgalomlassító

keresett már azért, hogy megszûnjön ez az áldatlan állapot.
Csak nehogy addig kelljen
várni, amíg valóban tragédia
történik. Mert akkor már nem
lehet azt mondani, hogy a
marhák a bûnösök, mert nem
volt rajtuk láthatósági mellény...
E.E.

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
kö z é l e t i

h av i l a p

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!

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gyerekek nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a gyerekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projektnek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.
Csaba, hogy rövidre zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: Ne a tarkát válasszátok! Annak nem jó a
húsa …
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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25 éves a Zalai Falvakért Egyesület
Faluünnep elõadásokkal Zalabérben

A díjátadás után Kucséber József egyesületi alelnök, a falugondnoki tagozat elnöke, Guitprechtné Molnár Erzsébet,
dr. Szinku Mihály, Sütheõ Jánosné, Szakony László és SzederKummer Mária.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a Zalai Falvakért Egyesület, ez alkalomból egy találkozót szerveztek
Zalabérben, ahová örömmel
várták a falvak vezetõit, falugondnokait, civil szervezeteit
és minden együttmûködõt. A
rendezvényen elõbb az egyesület elnöke, Guitprechtné
Molnár Erzsébet és Zsuppán
József, Zalabér polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd szabadegyetemi elõadásokat hallgattak a megjelentek.
Gadócziné dr. Fekete Éva
egyetemi docens az aprófalvak
innovatív fejlesztéséhez adott
útmutatást, majd Szeder-Kummer Mária egyesületi titkár és
Guitprechtné Molnár Erzsébet
mutatta be a Zalai Falvakért
Egyesület elmúlt 25 évét. Ezt
követõen adták át a Németh
János Kossuth-díjas keramikus
által készített Zalai Falvakért
díjakat, melyet a falugondnokok közül Sütheõ Jánosné zalalövõi tanyagondnok vehetett át:
– Nagyon sokat tanultam
az egyesület által szervezett
felkészítõ tanfolyamon és jó
érzés, hogy mindenki támogatja a munkámat. Az általam
szervezett programok szívbõl
jönnek, az emberekhez szólnak, mert õk a legfontosabbak
a munkámban, amiben igyekszem továbbra is fejlõdni –
szólt a meghatottságtól munkájáról a Zalalövõ külterületein tevékenykedõ tanyagondnok.
A magánszemélyek részére
megítélt Zalai Falvakért díjnak
dr. Szinku Mihály zalatárnoki
állatorvos örülhetett, aki a tudomány, a mûvészetek, a köz-

élet és a civil társadalom területén is aktív:
– Én csak végzem a munkámat, megható ez az elismerés. Iskoláimat városokban végeztem, aztán a sors idehozott,
bár nem akartam falusi állatorvos lenni. Ötven éve, hogy
elkezdtem az anatómiát tanulni és azért lettem állatorvos,
mert érdekelt, hogy mi van az
állatban… Az ország más részébõl véletlenül kerültem Göcsejbe, és ugyanúgy kellett tanulnom a nyelvet, mint egy
idegennek – emlékezett a
múltra a díjazott.
Szintén tapsot kapott a
közelmúltban országos elismerést szerzõ Szakony László,
aki Valkonya falugondnokaként végzett munkájáért március 6-án Alsómocsoládon Kemény Bertalan Falufejlesztési
Díjat vett át. A 288 tagot (köztük 147 települési önkormányzat) számláló egyesület elnöke,
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elégedettségét fejezte ki a
jubileum kapcsán és köszönetet mondott mindazoknak,
akik támogatóként, segítõként
mellettük voltak.
– Mindenképpen szerettünk volna tartani egy faluünnepet, melyen megmutatjuk
azokat a jó közösségeket, akik
egy olyanfajta együttgondolkodást indítottak el, ami a falvak
fejlõdéséhez hozzájárulhat. Ehhez az ünnephez tettük hozzá
az egyesület jubileumát, melyet a zalabéri ZalabÉrték Egyesülettel együttmûködve tartottunk meg. Az eltelt 25 év alatt
120-130 projektet valósítottunk meg, a programok min-

dig egy-egy közösséghez, településhez kapcsolódva jöttek
létre. A közös élmények, gondolkodás, tervezési folyamat és
cselekvésben való élmény az,
ami a legtöbb értéket hordozza. Hozzánk kötõdik az
elsõ falugondnoki szolgálatok
elindítása, az elsõ kistérségi
társulások Zalában jöttek létre.
Önkéntes munkát, esélyegyenlõségi programot is indítottunk, melyek mára önállóan
mûködnek. Mi pályázatokból
tartjuk fent magunkat és a
továbbiakban is csak olyanokba vágunk bele, amelyeknek a
közvetlen vagy közvetett hatása a zalai favakhoz, közösségekhez kötõdik. A mi dolgunk az, hogy mindezt az
utódoknak sikeresen átadjuk –
foglalta össze az egyesület
elnöke.
A helyi termékek kóstolása
és a közös ebéd elfogyasztása
után délután közösségi kezde-

ményezéseket, jó gyakorlatokat mutattak be meghívott elõadók. Elsõként az alsónemesapáti Harangláb Egyesület
Bodza Tanyájáról készült kisfilmet vetítették le, amit a lukácsházai Borbarát Hölgyek
által megálmodott Pincés Kemencés Napok bemutatója követett, végül a rezi Várbarátok
Köre tartott elõadást a helyi
gazdálkodásról és termékekrõl. Lovass Tibor kommunikációs szakértõ értékelte a Spiritusz Programban elkészült
zalai és vasi falvak kisfilmjeit,
majd kulturális és zenei együttesek léptek színpadra. A vendégek Vikár Tibor helytörténész vezetésével bebarangolták Zalabér nevezetességeit,
Csiszár Tiborné a mézeskalács
díszítésbe, Darázsi Zsolt az
oltványkészítés rejtelmeibe, Lorencsics Kriszta a festészetbe
engedett betekintést.
Pataki Balázs

Megemlékezés Kehidakustányban
1848. március 15-re emlékeztek Kehidakustányban a
település lakói, általános iskolásai.
A megemlékezõ mûsornak
Gergely János adott keretet a
tolmácsolásában
elhangzott
Petõfi Sándor 1848 te csillag,
Heltai Jenõ Szabadság címû
versével, és a szabadságharc
korában Deák Ferenc szerepét
hangsúlyozó gondolataival. A
6.osztály elõadásában életképeket elevenítettek fel a hajdani jeles napból. Az elsõ és
második osztály verbunk tánccal zárta a mûsort, mely méltó
emléket állított hazánk nagyjai
számára.
H.K.

Gergely János

Méltó mûsorral emlékeztek az iskolások.
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Szeressük ki egymásból a jót!

Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa.

Érintsenek meg bennünket Böjte Csaba igazságai!

A Facebook elbír mindent.
A világ legnagyobb „tudományos” marhaságaitól, a szoftpornón és az öncélú magamutogatáson túl a politikai indíttatású mocskolódásig minden belefér. A rengeteg eszement poszt között fel-felbukkannak igazi gyöngyszemek is,
amikor hiteles emberek ajándékoznak meg bennünket
gondolataikkal. Ilyen volt néhány napja Böjte Csaba ferences szerzetes bejegyzése is.
Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa
a csendes szeretet mindenek
felett való erejérõl szólt a
közösségi oldalon. Böjte atya
„példabeszédében” a virágba
boruló, nektárt adó akácfák
példáján int bennünket a
jóságra.
„Az akácfából nem lehet
faragófejszével kivenni a nek-

Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni, jó az akácnak
– mondja Böjte atya. Erre született, ez létének célja és értelme… S mi, emberek? Mi
lenne életünk célja és értelme,
ha nem az önzetlen szolidaritás, a szelíd jóság, a csendes
szeretet kiárasztása testvéreink, az ország, a világ felé. Mi
lenne más életünk célja és
értelme, minthogy lelkünk
akácvirágai ontsák magukból a
minden bajra gyógyírt kínáló
nektárt, a csendes szeretetet, a
jóságot.
Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni jó az akácnak… „Durva akarattal, agreszszív magatartással, furfangos
manipulálásokkal nem lehet se
a gyermeket, se az embereket,
se a népeket jobbá tenni” –
folytatja lejjebb a gyermekmentõ. Akkor miért? Miért

tárt. A laboratóriumokban valamennyi tudós a világ összes
akácfájából sem tudna egyetlen csepp mézet kisajtolni erõvel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek
között megjelennek a bimbók,
napok alatt virágba borulnak,
és ontani kezdik a nektárt.
Szelíd jósággal, csendes szeretettel egymásból ki tudjuk
szeretni a jót. Élni, virágba
borulni, gyümölcsöt teremni
jó az akácnak. Erre született,
ez létének célja és értelme”
szögezi le Böjte atya, majd így
folytatja: „Világunkat nem az
erõszak, nem a durvaság, nem
az önzés viszi elébb, hanem a
szelíd jóság, az önzetlen szolidaritás, a napfény, melytõl
kinyílnak a göcsörtös, tövises
akácokon a virágok és az emberi szívekben az önzetlen
jóság és a testvéri szeretet.”

van az, hogy a nektárt ontó
virágba borulás helyett a
durva akarat, az agresszív magatartás, a furfangos manipulálás uralja el mindennapjainkat? Milyen rontó szándékú erõ tereli világunkat a faragófejszével való oktalan vagdalkozás felé ahelyett, hogy
Isten tavaszi napsugárzásától a
szeretet alvó bimbói pompázatos virággá teljesüljenek lelkeinkben?
Nagyböjt idejét éljük. A
megváltás húsvéti örömünnepére várakozva érintsenek
meg bennünket Böjte Csaba
igazságai. Durva akarat, agreszszív magatartás, furfangos manipulálások helyett szeressük
ki egymásból a jót! Hiszen élni,
virágba borulni, gyümölcsöt
teremni nem csak az akácnak jó…
f.l.

Fáklyás felvonulás és ünnepi mûsor Türjén
Türje önkormányzata fáklyás felvonulással egybekötött
ünnepi mûsort szervezett március 15-én a 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A szervezõk az ünnepi megemlékezéssel nem csak
a település társadalmi szerepvállalását, hanem a helyi közösségi életet is erõsítették.
Az este 6 órakor kezdõdött
felvonuláson több mint 100
helyi lakos vett részt, kisgyermekektõl kezdve az idõsekig.
A település központjából indulva Kossuth dalok éneklésével egybekötve vonultak fel a
résztvevõk, a gyerekek kezében a csoportos foglalkozás

során készített fáklyák voltak.
Az ünnepi mûsor helyszíne a
helyi 1848-49-es emlékmû volt,
ami köré a fiatalok zászlókat
tûztek.
Nagy Ferenc polgármester
köszöntõje során megemlékezett a nemzeti hõsökrõl, akik
életüket áldozták a szabadság
eszméjéért. A rendezvényt a
Hétszínvirág Énekkar ünnepi
dalcsokra tette ünnepélyesebbé. A megemlékezés zárásaként a résztvevõk közösen elszavalták Petõfi Sándor versét,
a Nemzeti dalt. A mûsor során
kivetítõn mindenki figyelemmel kísérhette a programot.
Németh Károlyné Anikó

Fotó: Gömbös Dániel
Több mint százan vonultak fel.
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Hétvégi családi program Tekenyén a focimeccs
Kistelepülésként is elkötelezettek a labdarúgás iránt
Néhány évtizedig nem volt
focicsapat Tekenyén, aztán
1992-ben a falubeliek úgy
döntöttek, hogy hazacsábítják
a másutt focizó fiataljaikat. Az
elsõ szezont még „albérletben”, Zalaszentgróton játszotta
a csapat, a második idénynek
már saját pályáján vágott neki.
A járási bajnokság kiírásában
az elsõ osztály tagjaként versenyeztek, jelenleg a megyei
III. osztály Keleti-csoportjában
vitézkedik a Tekenyei Sport
Club. Az osztályban a fiatalok
fokozatos beépítése miatt
többször szóba került már
utánpótlás csapatok indítása,
azonban csak kevés egyesület
tudta ezt bevállalni.
– Jó meccsek vannak ebben az osztályban, mi a tabellán általában a középmezõnyben vagyunk. Az eredményeket mindig az határozza meg,
hogy mennyien tudunk elmenni meccsre. A mai például
egy szombati mérkõzés, amikor páran dolgoznak, így kicsit
foghíjasan vagyunk. Edzéslehetõség lenne, de az iskolai,
munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudnak együtt gyakorolni,
viszont a téli szezonban a

játékosok java eljárt focizni. A
fiataljaink a szezon közben
szerzik meg a rutint, de egyre
inkább felveszik a ritmust.
Kezd összeérni a társaság,
így a szezon végére stabil középcsapatként szeretnénk zárni – vázolta fel a csapat életét Horváth Norbert csapatvezetõ.
Az egyesület húsz igazolt
játékost foglalkoztat, akiknek
több mint fele tekenyei és Zalaszentgrótról, Szalapáról, Keszthelyrõl is járnak focizni Tekenyére. A téli holtszezonban
egy játékos felhagyott a futballal és két labdarúgóval sikerült bõvíteni a keretet.
– Szeretném, ha benne lennénk az elsõ tíz helyezett között és a középmezõnyben maradnánk. Tekenyén családi programnak számítanak a mérkõzések. Nálunk nagyobb településeken megszûnt a futball,
így már az is jó dolog, hogy mi
itt életben tudjuk tartani. A
csoportunkban a Hévíz II., a
Rezi és Zalacsány tûnik erõsnek és az Óhíd igazolt jól –
tette hozzá Jordanics Tamás
csapatkapitány.
Pataki Balázs

A Tekenye SC csapata tavaszi elsõ meccsén Zalacsányban.

Húsvéti készülõdés Zalacsányban
Húsvétváró délutánra várták
a falu lakosságát március 28-án
Zalacsányban. A gyerekek örömmel fogadták Mutyi bohóc
húsvéti zenés mûsorát, aki a
felnõtteket is megnevettette.
A mûsort követõen Csiszár
Tiborné segítségével húsvéti
mézeskalácsokat díszítettek az
érdeklõdõ gyerekek és felnõt-

tek. Az egész délutános programon kicsik és nagyok, ovisok és nagymamák egyaránt jól
érezték magukat. A rendezõk
húsvéti tárgyakkal rendezték
be az önkormányzati hivatal
melletti házikót, a megjelenteket kaláccsal és kakaóval
vendégelték meg.
Pb

Varga Balázs (labdával) a zalacsányi védõk között.

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok
áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/kg.
Ugyanitt takarmány burgonya eladó.
Ár: 20 Ft/kg.

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Besenczki Krisztiánnak Csiszár Tiborné segít díszíteni.

11

Szentgrót és Vidéke

2015. március

Szentgrót Kupa 2015
A Zalaszentgróti Városi Sportcsarnokban 2015. március 7-én
került megrendezésre a XI. Szentgróti Kupa nemzetközi karateverseny.
A versenyre az egész országból érkeztek csapatok, 12
magyar, 4 román és 1 lengyel
város összesen 18 együttese
nevezett 178 versenyzõvel.
A zalai egyesületek közül
Nagykanizsáról a KIME, Zalaegerszegrõl az XXL és a Zalaegerszegi Shotokan Karate
Egyesület és a Zalaszentgróti
Shotokan Karate-do SE mérette meg versenyzõi tudását a
különbözõ korosztályos válogatottakat is felvonultató versenyen.
A karatékák tudásszint és
életkor szerinti csoportokban
mérkõztek meg egymással küz-

delemben (kumite), formagyakorlatban (kata), valamint csapat és rotációs küzdelemben
és csapat formagyakorlatban.
A versenyt megtisztelte jelentétével a Zalaszentgrót város vezetése, és Juhász Ferenc
7 danos karate mester a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, aki több jelenlévõ edzõnek, bírónak és versenyzõnek
diplomát adott át. Ezek között
volt Komáromy József, aki 5
danos, Sági Dávid, Marton
Norbert, Kovács Péter 3 danos,
Perger Ádám, dr. Nyéki Dömötör 2 danos, Nyéki Péter pedig
1 danos diplomát vehetett át.
Az összesített versenyt és a
Szentgrót Kupát az Ajkai SunDome Karate Egyesület nyerte
meg a Kolozsvári Hayasi Karate Klub elõtt.

Jiu-jitsu Sümegcsehin

A lehetõség adott, a lelkesedés töretlen.
2014 õszétõl rendszeres jiujitsu (brazil harcmûvészet és
küzdõsport) edzések kezdõdtek Sümegcsehin a Farkasok
Egyesület szervezésében. A karácsonyig tartó idõszakban kialakult a gyakorló mag. Ezután
lehetett meghatározni a folytatást: az új évtõl a csoport kettévált, a 7-8. osztályosok külön
idõpontot kaptak, ami nemcsak a szûkös hely miatt volt

esedékes, hanem a feladatuk
más jellege miatt is.
A kisebbek népes csapatot
alkotnak, rendszeresen, lelkesen gyakorolnak, ügyesen harcolnak, szépen fejlõdnek. A vidám, játékos edzéseken az
alapmozgásokat, helyzeteket tanulták meg eddig. Nagy gondot fordítanak a viselkedésre,
a társakhoz fûzõdõ kapcsolatra, mivel az amerikai filmek

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

Közel 180 versenyzõ állt rajthoz.
Eredmények.
Küzdelem.
Arany: Kapocsi Bence (Zalaszentgrót), bronz: Kocsis Délia
(Zalaszentgrót), Molnár Kata
(Zalaszentgrót). Formagyakorlat. Ezüst: Kozmáné Molnár Valentina (Zalaszentgrót), Mitter-

májer Vivien-Kozmáné Molnár
Valentina-Török Eszter (Zalaszentgrót csapat), Gerencsér
Bálint (XXL Zalaegerszeg).
Bronz: Horváth Luca (Zalaszentgrót), Mittermájer Vivien
(Zalaszentgrót).

meglehetõsen torz képet alakítanak ki bennük a harcmûvészetekrõl.
A nagyobbakkal komolyabb szakmai munkát kezdtek
el, nem annyira az önvédelemre és a játékra, hanem inkább a
sportra, a versenyekre való felkészülés van a fókuszban. Már
az elsõ sümegi versenyen is
részt vettek, és úgy tûnik, rá is
éreztek az ízére: indulni akarnak a következõ pápai nemzetközi versenyen április elején,
ahol a kicsik is szerepelnek majd.
Az edzésekhez az iskola és
a falu minden segítséget megad, ami lehetséges, illetve ami
felmerült eddig: biztosítják a
termet, a szervezést bonyolítják, s a gyerekek utaztatását.
A foglalkozásokat Molnár
Gábor (többszörös világbajnok, többszörös Európa-bajnoki helyezett, nemzetközi tornák gyõztese) a sümegi Farkasok vezetõje irányítja, térítésmentesen, társadalmi munkaként. A gyerekek számára in-

gyenes marad az oktatás a jövõben is. Az oktatás fedezésére más forrás felkutatása a
feladat, illetve a versenyek
költségeinek is meg kell találni
a hátterét, hiszen a Farkasok
nagyrészt országos és nemzetközi viadalokon indulnak leginkább. Két fontos dologban
kell elõrelépni még: mivel a
munka egyre komolyabb, aktuálissá vált az edzésekhez a
megfelelõ szõnyegfelület (tatami) biztosítása, illetve a gyerekek számára az edzõruha beszerzése, vagy elkészíttetése,
ami a versenyeken való indulás
miatt a versenyzõknek nem
nagyon halogatható, de ahhoz
is kell, hogy a megérdemelt fokozataikat megkaphassák az elvégzett munka jutalmaként.
Úgy tûnik, szerencsés csillagzatú Sümegcsehi új harcos
csapata: a falu és az iskola támogatása, a szakmai háttér, a
sportban való elõbbre jutás lehetõsége adott, a lelkesedés is
töretlen.
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Elegáns környezet – megfizethet õ árak
Zalaszentgrót központjában

Hotel Corvinus

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

* 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

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

Vörös tojótyúkok

Tudósítókat keresünk!

Akció
Zalaszentgrót piac
2015. április 11., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

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

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

