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Zalaszentgróton is…

V. évfolyam 2015. július

2015. július 27-én (hétfõn)
adták át Zalaszentgróton a
több, mint 100 millió forintból
felújított munkaügyi kirendeltséget és kormányablakot.
Rigó Csaba kormánymegbízott elmondta, hogy a kormányablakban – s ebben nincsenek benne az okmányirodai lehetõségek – 280 ügyet
lehet intézni, s ez a jövõben
tovább bõvül.
Az európai uniós és magyar állami forrásból felújított

kormányablakban egyszerre öt
pultnál fogadják az ügyfeleket.
Manninger Jenõ, a térség
országgyûlési képviselõje kiemelte: a kormányablakok
gyors és hozzáértõ ügyintézéssel várják a polgárokat.
Az átadási ünnepségen
részt vett Bene Csaba, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke és
Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti Járási Hivatal vezetõje is.
A felújított épületet Bizderi
János fõesperes áldotta meg.

Fesztivál Tekenyén
A szalag átvágása elõtt a gyermekek mûsora színesítette az
átadási ünnepséget. Balról: Rétvári Róbert, Bene Csaba, Rigó
Csaba és Manninger Jenõ.

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
AJÁNLATA

NYÁRI VÁSÁR

augusztus 1-tõl - szeptember 15-ig
vagy a készlet erejéig.
Minden nõi és férfi keretre 30% engedmény
Gyerek keretek 50%-os kedvezménnyel kaphatók!
Fényre sötétedõ lencsék (multifokális, egyfókuszú)
Akciós áron!
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás
minden csütörtökön 14.00 órától.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon
Cooper-Vision kontaktlencsék diákigazolványra
20% kedvezménnyel kaphatók!
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

Vérnyomásmérõ csereakció!
OMRON M 2 árából
1.500 Ft kedvezmény!
OMRON M 3 árából
2.000 Ft kedvezmény!

A Pogácsa Fesztivál elsõ
alkalommal 2004-ben Zalaszentgrót tekenyei városrészének részönkormányzata támogatásával indult el, késõbb a
tekenyei önálló önkormányzat
és az Összefogás Tekenye Alapítvány vette át a szervezést.
Idén tizenegyedik alkalommal
tartották meg a júliusi programot, ami éppen 11-én várta
az érdeklõdõket.
A kispályán délelõtt hat
csapat részvételével focitornát

rendeztek a Tekenye-kupáért,
melyet a helyi B13 csapat
nyert el. Mellette a Guri-golfnál is tesztelték rúgótechnikájukat a futballkedvelõ családok. Egész nap lehetõség volt
lovaglásra, illetve kistraktoron
végiggurulni a település utcáin, megkóstolni a Fiáker-, illetve a Sipos-látványpékség finomságait, melyekre pattogatott kukoricát vagy aszalt gyümölcsöt lehetett nassolgatni. A
(Folytatás a 2. oldalon)
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Pogácsa-kavalkád és hûsítõ fröccsök Tekenyén

Pogácsaország királya köszöntötte a vendégeket.
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• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

– Az erdõs, lápos területet
a korábbi években feltöltöttük,
kitisztítottuk, s egy szép kiránduló hely jött létre. A gyerekek kellemes, hûs helyen játszanak, a sportpályán a felnõttek programjai vannak, így sehol sincs tumultus, a várakozásoknak megfelelõ érdeklõdéssel zajlanak a programok –
árulta el Sinka Imréné polgármester.
A nagyszínpadon a zalaszentgróti Cimborák Táncegyüttes és a lenti Nefelejcs
Dalkör nyitotta meg a fellépõk
sorát, majd Tüsi bohóc mûsora
kacagtatta a zsúfolásig megtelt
sátrat. Idén is több, mint huszonöt helyi asszony készített
pogácsát a rendezvényre, így a
káposztástól a hagymáson keresztül a diós-túrósig mindenféle fogyasztható volt.
– Idén negyedik alkalommal sütöttem, mindig teszek
bele valami ízesítést, „csavart”.
Csináltam már kolbászosat,
sajtosat, húsosat, töpörtyûset
is, idén négy tepsi káposztásat
készítettem. Úgy érzem, hogy
helyi lakosként talán ezzel is
hozzá tudok járulni a rendez-

pett, kimérte a lisztet, mikor a
pogácsa kész lett, eljárta a
twistet…” – szólt a kacagtató
értékelés a sütõnõkrõl.
Minden évben szokás,
hogy a készítõket liszttel, fakanállal, konyharuhával díjazzák,
viszont a finomságok között
nehéz eldönteni, hogy melyik
a legjobb, így idén is sorsolással döntötték el a jutalom
stokedli sorsát. A helyi borászok minden évben elhozzák a
fesztiválra nedûjüket, ezzel is
hozzájárulnak a rendezvény
sikerességéhez.
A Fröccsligetben Szabó Lajos és Farkas Zoltán szórakoztatta harmonikaszóval az
érdeklõdõket, a fröccs-kvízben
a bor és szóda különbözõ
arányú változataival is megismerkedtek a látogatók. Koraeste vacsorával és a Re-folk
zenekar bordalaival fogadták a
vendégeket, akik este hét órától a pogácsaáradatot leöblítõ
Fröccsváltó versenyzõinek is
szurkolhattak.
Sztárvendégként este Mujahid Zoli lépett
színpadra, majd hajnalig tartó
bállal zárult a színes program.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Hu

(Folytatás az 1. oldalról)
pavilonban bemutatkoztak a
helyi értékek, népi iparmûvészek, kézmûvesek is elhozták
portékáikat, Stekli Ilona az
agyagozás rejtelmeibe vezette
be az érdeklõdõket. Akiben
benne égett a versenyláz, választhatott, hogy asszonycipelõ
versenyben,
sodrófahajításban, tizenegyes rúgásban, légpuska lövészetben, íjászatban
vagy quadozásban méreti meg
magát.
Lehetõség nyílt egészségügyi állapotfelmérésre, melyen
többek között vérnyomás- és
vércukorszint mérést végeztek, illetve tanácsokkal látták
el a vizsgálatokon résztvevõket. Színesítette a programot a
zalaszentgróti tûzoltóság kocsijának bemutatója és ezen a
napon megcsodálhatóak voltak a tekenyei agarak is. A
gyerekekre gondolván a korábbi években már kialakították a pálya mellett lévõ erdõs
(gyerek)ligetet, a fesztiválon itt
helyezték el a szórakozásul
szolgáló légvárakat, népi játékokat, csillámtetkó készítõt és
a lézerpuska lövészetet.

vény sikerességéhez. Két órán
keresztül sütöttem, a kisgyerek
mellett segítenie kellett a
nagymamának is – avatott be a
készülõdésbe Illés Renáta.
A pogácsasütõk idén is
kíváncsian várták, hogy szorgoskodásukat milyen véleménnyel ítéli meg a fesztivál
ifjú zsûrije. Délután a hagyományoknak megfelelõen a Pogácsakirály és a királynõ teljes
udvartartásával ejtette meg a
pogácsamustrát, melynek tapasztalatait a közönséggel is
megosztották:
„…Nagy Károlynénak dalból van a lelke, így pogácsájába a dalt belesütötte, aki megkóstolja, dalra fakad tõle, mosolygós és nótás ember lesz
belõle… Mohari Ági pogácsájába a villám vágott bele, aki
ebbõl eszik, kitágul a szeme.
Itt van nekünk Illés Renáta
kedves, finom, amit csinált, de
olyan szerelmes! Farkas Csillának könnyû volt, nem egyedül tette, kicsi lánya is segített,
míg elkészítette. Azért ilyen
csodás ennek a zamata, mert
bele van sütve egy kisgyermek
mosolya. Szabóné Ili néni a
Tölgyvári utcából, úgy gyúrja
pogácsáját, hogy közben meg
táncol: amíg kettõt jobbra lé-

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti havilap

Több, mint huszonöt féle pogácsát kínáltak a vendégeknek.

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!

2015. július
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Egészségmegõrzés, szórakozás a falunapon
Koncertet adott az Apostol Zalacsányban
Július 25-én az általános iskola udvarán tartották Zalacsányban a falunapot. A program délelõtt a hagyományos
asztalitenisz-versennyel kezdõdött, délután gurigolf, arcfestés, gyöngyfûzés, óriáscsúszda
és légvár, népi játékok, bõrözés várta az érdeklõdõket.
– Nyáron minden évben
eljövünk Gyõrbõl az itteni ismerõsökhöz, és ilyenkor kijövünk a falunapra is. A lányom, Krisztina a gyõri suliban is részt vesz a kézmûves
foglalkozásokon, itt most bõrbõl varr pénztárcát – árulta el
Magyar Lajosné.
A rendezvénysátor környékén sosem látott tömeg várta a
programokat, többen az egészségügyi szûrõbusznál álltak
sorba szemészeti, bõrgyógyászati állapotfelmérésre, koleszterin-, vércukor-, vérnyomásmérésre, míg mások már az
Apostol koncertet várták.

– Évente járok ellenõrzésekre, most többek között
megnézték a vércukrot, a koleszterint és a szememet is.
Szerencsére nagyobb problémát nem találtak. Most szerencsére ingyenes, helyben igénybe lehetett venni ezt a szolgáltatást, még gondolkozom rajta,
hogy bemegyek a buszba a
bõrgyógyászhoz is – mondta
Borbély Ferencné, aki rendszeres résztvevõje a falunapi
programoknak és tagja az
asszonykórusnak is.
Koraeste a Rezidance Tánccsoport adta elõ mûsorát, este
Vörös Pisti és a Roller együttes
szolgáltatta a talpalávalót.
– Idén szakítottunk a hagyományokkal és átszerveztük
a korábban megszokott, mármár unalmas programokat. Így
sokan szeretik és ismerik az
Apostol együttest, amelyet
meghívtunk, hogy adjon nekünk egy élõ koncertet. Erre

Sokan látogattak ki a falunapi koncertre.
az idõre a gyerekeknek is számos programot szerveztünk,
hogy a szülõk élvezhessék a
koncertet. A Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt pályázaton a falunapra nyertünk
egy ingyenes Egészségügyi
Szûrõprogramot biztosító spe-

ciális egészségügyi szûrõbuszt,
ami nagyon népszerû a lakosság körében – foglalta össze
Nagy Lászlóné polgármester.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Nyári napközis foglalkozások Zalabérben
Amerikai diákot is vendégül láttak
A Zalai Falvakért Egyesület és a Learning Enterprises
közös programja keretében
egy amerikai önkéntes, Sophia
volt a település vendége. Az itt
eltöltött három hét során a
nyári napközis foglalkozásokon tartott játékos órákat a
gyermekeknek, de sok fiatal is
kötetlen formában gyakorolhatta, fejleszthette angoltudását.

Az amerikai Sophia játékos órákat tartott a gyermekeknek.
A gyermekek nyári szünet
alatti elhelyezése a szülõknek
minden évben komoly fejtörést okoz. Zalabérben az utóbbi években mindig pályáztak
erre az idõszakra gyermekek
étkeztetésére, melyekhez programokat is kell biztosítani.
– Idén a programok szervezését össze tudtuk kapcsolni
a munkaügyi központ által támogatott diákok foglalkoztatásával, így a nyáron minden

munkanap napközit tartunk a
könyvtárban. Egyik diákunk
rekreáció szakon tanul, így neki kiváló gyakorlat a nyári napközi szervezése. A túrázástól,
strandolástól kezdve a kézmûves foglalkozásokig, sorversenyekig sokféle idõtöltéssel várjuk a gyerekeket – tájékoztatott Zsuppán József polgármester, aki hozzátette, 15-30
között mozog a programokon
résztvevõk száma.

A településhez kapcsolódó
információ, hogy a ZalabÉrték
Egyesület augusztus 7-én (pénteken) éjszakai kalandtúrát
szervez, a 6 kilométeres barangolásra Zsuppán Józsefnél,
illetve Körmendy Mariannánál lehet jelentkezni. Az idei
falunapot augusztus 29-én
tartják.
-pb-

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!
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Kulturális és ízkavalkád a batyki falunapon

Az Ifjúsági Klub lányai tökipompost készítettek.
Július 18-án teljesen megtelt Batykon a polgármesteri
hivatal udvara, ahol falunapra
várták az érdeklõdõket. A közösségi programokon lelkes
fiatalok erre a napra is külön
készültek: a fiúk chilis babot
fõztek, a lányok az elsõ nagyobb adagot sütötték a falu
nemrégiben fedett elõteret is
kapó kemencéjében.
– Az Ifjúsági Klubbal tökipompost készítünk, amely
mellé becsületkasszát tettünk,

hogy a klubunk programjaira
gyûjtsünk. Egyelõre még a mûsor jobban leköti a vendégeket, de reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. A kelt
tésztát a kenyérgyárban dagasztották le, a hagymát a közmunkások által mûvelt kertbõl
kaptuk és a héten már csináltunk egy próbát – árulta el
Farkas Eszter, aki mellett Dömötör Tibor vezérletével Tóth
Zsófia és Németh Klaudia
szorgoskodott.

A fellépõk sorát a Pókaszepetki Nyugdíjasklub mûsora indította el, akik mellett
Csontos Marianna, a zalabéri
Búzavirág Népdalkör, a Zalaszentgróti Néptánccsoport, a
Fõnix tánccsoport, valamint a
türjeiek fiataljai és idõsebbjei
is színpadra léptek. Jó hangulatot teremtett Bálint Csaba
mûvésztársaival, a Merics Nikolett által elõadott klasszikusok, és Simon László harmonikajátéka is.
– Szerencsére szép idõnk
lett, az esõ egy kicsit lehûtötte
a forróságot. A kemencénk ma
esett át az igazi tûzkeresztségen. A normatív támogatás
csökkent, az anyagi lehetõségeink beszûkültek, így a kiadásokat az ilyen rendezvényeken is kénytelenek vagyunk megszorítani. Nem tudtunk pénzért messzebbrõl nevesebb fellépõket hívni, de a
környékbeli szereplõk elnyerték a közönség tetszését – foglalta össze Adorján Péter polgármester. A település elsõ
embere ezúton is köszöni a
rendezvényhez nyújtott segítséget az alábbi támogatóknak:

Halász Béla, Zalavíz Zrt.,
Tógazda Halászati Zrt., Táplál-Lak, Mándli Tibor.
A színpad mellett kiállítás
keretében lehetett megtekinteni Stekli Ilona fazekas népi
iparmûvész munkáit, mellette
több bográcsban fõttek finom
étkek, így a település háziorvosa, dr. Varga Tamás is bemutatta fõzõtudományát:
– Alföldi származású vagyok,
a Tisza mellett születtem, így
szeretem a halételeket. Orvosként is az egészséges táplálkozás mellett tettem le a voksom, így az öt falu programjain
is általában halat készítek.
Batykon elõször fõzök: pontypaprikást készítek juhtúrós
csuszával – fejtette ki Batyk
háziorvosa.
Mellette Litvai Gábor pacalt, Vamper László nyulat,
Fáner Csaba vaddisznópörköltet, Németh Zoltán sült keszeget készített, így igazi ízkavalkádnak voltak részesei a falunapra látogatók.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Vásárosnamény vendége volt Kehidakustány
Az idei évben is eleget tett
Kehidakustány község Vásárosnamény város meghívásának július 11-12-én. A SzabolcsSzatmár Bereg megyei város
polgármestere, Filep Sándor
több éves barátság és partnerségi viszony kapcsán invitálta Kehidakustányt. A település képviseletében Lázár István polgármester, a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
munkatársai és egy 6 fõbõl
álló fõzõcsapat jelent meg a
rendezvényen.
Lázár István polgármester a
rendezvény keretén belül a
megyei és helyi politikai vezetõkkel folytatott önkormányzati és foglalkoztatás politikai
egyeztetéseket. A megbeszélések során a tapasztalatcserék
mellett közös gondolkodásra
is sor került. Külön megbe-

szélésre is volt lehetõség, ahol
polgármester úr dr. Czomba
Sándor munkaerõpiaci- és
képzési államtitkárral értékelték a foglakoztatás-politikai
eseményeket. Az államtitkárral
folytatott beszélgetése során a
korábbiakhoz hasonló információmegosztásban állapodtak meg.
A régi Kraszna hídon és
környékén idén már ötödik
alkalommal került megrendezésre a város névadó legendájáról elnevezett Zoárd-napi
Sokadalom. A kétnapos rendezvényen számos népi iparmûvész, kézmûves kínálta portékáját a régi Kraszna hídon,
valamint kulturális és szórakoztató programok várták az
érdeklõdõket. Bemutatkoztak
a meghívott települések, valamint fõzõverseny keretében az

www.zalatajkiado.hu

Kehidakustány portája a Kraszna parton.
öt nevezett csapat beregi inform iroda életébe, hasznos
ételét kóstolhatták a megje- szakmai tapasztalathoz jutva
lentek. Kehidakustány pince- ez által. Vendéglátóink a TDM
pörköltje a harmadik helyen rendszerben szerzett tapaszvégzett, mely zalai ízvilággal talatainkból és a pályázati
ékesítette a beregi konyhát. A rendszerhez kapcsolódó returisztikai egyesület dolgozói gisztrációhoz kaptak segítsébetekintést nyerhettek a Tour- get, iránymutatást.
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Fiatalos lendülettel mûködik a nyugdíjas klub
A Türjei Nyugdíjas Klub
tagsága aktívan részt vesz a
település programjain, tavaly
május elsején több, mint ötszáz darab palacsintát sütöttek, a színpadon úttörõknek
öltözve szerepeltek és énekelték az egykori énekeket. A
klub megalakulásáról, terveirõl faggattam Pásztor Ferencnét.
– Pár évvel ezelõtt Ágh
Lászlónéval beszélgettünk róla, hogy jó lenne Türjén egy
nyugdíjas klubot alakítani. Az
elsõ megbeszélésen huszonöten is voltunk, aztán többen
lemorzsolódtak, így most tizennégyen vagyunk. Sajnos nehéz az embereket megmozgatni, sokakat elcsábít a tévé,
érthetetlen az érdektelenség a
közösségi programok iránt –
meséli a csoport szószólója,
aki 1960-ban költözött Budapestre, aztán 2000 decemberében már nyugdíjasként az
édesanyját ápolni költözött
vissza.
A csoport tagjai közül hárman a Hétszínvirág Dalkörben is énekelnek, így velük is
sok a közös program. Többen

átjárnak a kerámia szakkörbe
agyagozni, munkáikat kiállításokon is meg lehetett tekinteni. Kéthetente hétfõnként
találkoznak, s mindig megbeszélik, hogy mi lesz a következõ program.
– Tartottunk kézimunka
napot, fõztünk vagy gyalogosan bejártuk a település környékét. Többször nyertünk
fõzõversenyt, részt vettünk az
éjszakai kiránduláson, szervezõi voltunk a fáklyás felvonulásnak, minden évben énekelünk és magyar népi ruhába
öltözünk a szüreti felvonuláson. Jó a kapcsolatunk az
egyházzal, a búzaszentelésen is
többen részt vettünk. Mi kezdtük el azt a szokást, hogy
különbözõképpen dekoráltuk
a szalmabálákat a központban,
melyet azóta átadtunk a fiatalabbaknak. Az óvodát ahogy
tudjuk segítjük, sütöttünk kürtõskalácsot, mézeskalácsot, melyet õk eladva játékokat tudtak
vásárolni.
A tagság gyakran szervez
kirándulást az ország különbözõ pontjaiba, mellette színházba járnak, számítógépes illetve

A járási értéknapon is színpadra léptek.
gyógynövényes
tanfolyamot
szerveztek. Télen a kézimunkáé a fõszerep: sírdíszeket, koszorúkat, adventi díszeket készítenek, betlehemeznek. Fontolgatják a gyümölcsaszalást,
melyet az új kemencénél tudnának megoldani. Sajnálják,
hogy nem lehet a környéken
gyógytornászt találni, mert a
fiatalok sokféle mozgást tudnak végezni, viszont a hatvan

éven felülieknek már speciális
tornára lenne szükségük. A
nyugdíjas klub rendszeres
résztvevõje a borversenyeknek, alapítványi és farsangi báloknak is, legközelebb augusztus 15-én Zalaszentlászlón, huszadikán Türjén, szeptemberben a soproni dalos találkozón
adják elõ táncukat és mutatják
be kerámia termékeiket.
Pataki Balázs

Évadnyitó vigasság Dötkön
A Zalai Borút Egyesület
Évadnyitó vigasság címmel
borászati kulturális programot
szervezett július 3-án a Noé
Borháznál Dötkön. A programot az egyesület 2007 óta
hagyományosan minden évben a térség önkormányzataival együttmûködve rendezi.
A festõi környezetben található, hagyományos értékekkel
bíró bemutató épületet 85 fajtából álló 1100 tõ szõlõ géngyûjtemény öleli körbe.
A 200 éves felújított Noé
boronapince és közösségi ház
mellett található kemence
gasztronómiai élményeket tartogatott: a programon kemencében sült kenyér és langalló
volt a fõ attrakció. A találkozás

célja volt, hogy egy pohár
zamatos zalai bor és egy tányér
hagyományos étel elfogyasztása mellett jó hangulatban beszélgessenek a Zalai Borvidéken tevékenykedõ gazdák, a civil szervezetek munkatársai és
a térség településeinek aktív
szereplõi. A jó idõjárásnak is köszönhetõen az Évadnyitó vigasságon több, mint 120 látogató
vett részt. A rendezvényen köszöntötte a látogatókat Varga
Eszter, a Zalai Borút Egyesület
elnöke, majd szõlész-borászattal
kapcsolatos évértékelést tartott
Vízvári Sándor borász és vidám
hangulatot teremtve lépett fel
a pakodi Margaréta Dalkör.
Farkas Ildikó
szervezõ

Több, mint százhúsz látogató vett részt az évadnyitón.
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Gyógy- és fûszernövénynapok Zalaszentlászlón

A programon üdítõleg hatott a Fatér Balázs által kínált a homoktövissel ízesített almalé.
Július 10. és 12. között harmadik alkalommal rendezték
meg Zalaszentlászlón az immár
nemzetközi programmá vált
gyógy-, és fûszernövény napokat. A résztvevõknek lehetõségük nyílt meglátogatni a nyílt
kert programban Gitti kertjét,
a faluház udvarán a termelõk
gyógynövényes és az egészséges életmód jegyében készült
termékei közül lehetett válogatni. A felnõtteknek élõ
gyógy- és fûszernövény kiálltást készítettek illetve gyógy és
fûszernövény vetõmagok, szak-

irodalmat kínáltak, a gyerekeket kézmûves kuckó és zene
zugoly várta.
Pénteken a zalaszentlászlói
faluházban szakmai nap nyílt,
ahol a Szántóföldi biogazdálkodás gyakorlata címmel egész
napos program kezdõdött. Az
érdeklõdõk számára Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfõiskola ügyvezetõje tartott elõadást, mely számos hasznos információval szolgált.
– Minden évben komoly
rendezvény ez a faluban, ami

harmadik alkalommal is régiós
szintû rendezvénnyé nõtte ki
magát. Több elõadót is hívtunk,
akiktõl az elõadások után lehet
kérdezni – szólt a megjelentekhez a megnyitón Bakos Péter
szervezõ.
Szombaton elõbb dr. Varga
László zalacsányi háziorvos
adott útmutatást a mindennapi táplálékként is használható
gyógynövényekrõl, majd Buschor Judit a házi kozmetikumokról, vegyszermentes testápolásról beszélt. Mikor, milyen olajat használjunk? – tette
fel a nyitókérdést elõadásában
Fatér Balázs István, majd dr.
Babulka Péter a fontosabb
gyógy- és ehetõ vadnövényeinket, népi orvoslást, népi
gyógynövényismeretet mutatta be. A hétvége alatt több gyakorlati foglalkozással várták az
érdeklõdõket.
– Az emberek nem ismerik
annyira a vadon termõ gyógynövényeket, így viszont közelebb kerülnek hozzá. A két kilométeres túra a Zala töltésén
halad, ahol minimum negyven
féle gyógynövényt található,
melyekrõl megbeszéljük, hogy
melyik mire jó, egyes részeit

mire használjuk – árulta el Fatér Balázs István szervezõ, a
helyi Gyógynövények Völgye
Szociális Szövetkezet elnöke.
Zalaszentlászlón biominõsített közösségi üzem mûködik, ahol céljuk, hogy ezt a mûvelési ágat minél nagyobb körben elterjesszék. Termékeik
között fogportól, fûszersótól
kezdve a homoktövissel ízesített almaléig, aszalványokig számos olajfajta, lekvár és teafû
megtalálható, melyeket érdeklõdve fogadtak a látogatók is.
A számos kísérõprogram
mellett vasárnapra is szerveztek ismeretterjesztõ elõadásokat, ahol dr. Babulka Péter a
fitoterápiában és az öngyógyításban rejlõ lehetõségekrõl és
korlátokról beszélt, majd az
Öko Völgy Alapítvány számolt
be az eltelt 22 évük gazdálkodásáról, tapasztalatairól. Sebestyén Csilla ötleteket adott a
gyógynövénykészítmények felhasználására, Takács Ferenc az
ehetõ vadonélõ növényekrõl
és a szerelem gyógynövényeirõl, Fülöp Zoltán az ehetõ
csírákról és élettani hatásukról
mondott érdekességeket.
Pataki Balázs

Puszika Oszika
– avagy az „õrület napja”
Idén 25. alkalommal került
megrendezésre Zalaszentgróton
a Zala észak-keleti kanyarulatánál
lezajló Puszika Oszika csónaktúra és flúgos futam. Július 25-én
az ország minden részébõl közel
1500 résztvevõ érkezett, 400 vízi
jármû próbált a zalabéri hídtól,
a zalaszentgróti kõhídig eljutni.
A csónaktúra minden évben nemes céllal indul, az elsõ

futam alkalmával a Balatonig
próbáltak eljutni az indulók,
de pár métert is alig bírtak megtenni a folyó gazdátlansága miatt. Azóta a rendezvény elõtt a
szervezõk és a résztvevõk kitisztítják a folyót és a partszakaszt, ezzel is felhívva az emberek figyelmét a Zala folyó állapotára és a környezetvédelem fontosságára. A programot

Idén is sokan öltöttek jelmezt és ültek csónakba.

Idén is népszerû volt a rendezvény.
több hetes önkéntes munka
elõzi meg, ahol a helyi emberek összefogásukkal, felajánlásukkal, munkájukkal és támogatásukkal segítik a rendezvény létrejöttét.
A program a felhõtlen szórakozásról és az összefogásról
szól, hogy együtt többre vagyunk képesek: „Legyen egy jó
napod, hozd a csónakod” mottóval. A flúgos futamon a nézõk nagy örömére sok száz
ember beöltözik és egyedi, kézzel épített csónakokkal szállnak vízre. A szervezõk jutalmazzák a jobbnál jobb ötlete-

ket kisebb ajándékokkal, melyet a helyi vállalkozók ajánlanak fel. A rendezvény idén 3
napos koncertekkel bõvült,
ahol országos hírû együttesek
is felléptek. A vízitúra ezúttal
is felejthetetlen élménnyel gazdagította a résztvevõket, akik
minden generációt képviselve
tették meg a távot. A közösségépítõ, hagyományos és helyi értékekre épülõ szabadidõs
programon a látogatók és résztvevõk egyaránt vidám napokban részesültek.
Farkas Ildikó
szervezõ, résztvevõ
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Zarándoklat a Szent Anna kápolnához
Idén is szép számmal zarándokoltak el érdeklõdõk a
Szent Anna kápolnához. Kiss
János plébános szabadtéri miséjét követõ kellemes, baráti
beszélgetésektõl volt hangos a
domboldal.
Az Óhidról, Zalabérbõl, Tekenyérõl és Szentgrótról érkezett látogatók megemlegették a régi kápolnai-búcsúkat, a
környezõ földterületek valamikori funkcióját, a régi pincék hangulatát. Az idõsebbek
örömüket fejezték ki a hagyományok ápolásával kapcsolatban, valamint nagyra értékelték, hogy a környezet rendezett, a földutak járhatóak.
Az egyházközség és Tekenye Község Önkormányzata jó
együttmûködésének köszönhetõen valósultak meg a rendezvény feltételei.

Fõzni jó!
Hogy nézel ki?…

Idén sem maradt el a zarándoklat a kápolnához.

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

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

mxm lakberendezés rovata

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

www.zalatajkiado.hu

Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tetszett neki, mert nem szerette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfordult, hogy még enni se maradt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbbutóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.
Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavarta, hogy akivel csak találkozott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, valamiért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl sokan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reggel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kíváncsiak voltak a véleményére. Lehetett valami csodaszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak találkozott, mindenki mosolyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az eladó lányok hangos kacagásban törtek ki. Attila vidáman ért haza és éhesen. Hihetetlen módon még a felesége is mosolygósan fogadta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?
Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az iskola diákjait segítik
Beszélgetés Fazekas Piroskával, a Fazekas József Emlék Alapítvány megalapítójával

Sabjanics Martina 8. osztályos tanuló kapja a Fazekas Józsefdíjat.
– Mikor hozták létre az
alapítványt?
– 1997. március 22-én a
sümegcsehi általános iskola, a
pedagógusok, a község vezetõsége, a szülõk kezdeményezésére felvette az iskola volt igazgatója, Fazekas József – édesapám – nevét. Családunk számára óriási meglepetés, majd
öröm, megtiszteltetés, megható és magasztos érzés volt szülõfalunk, volt iskolám eme
gondolata, amely egy igazán
impozáns, nagyszabású névadó rendezvény során megvalósult.
– Hogyan született az
alapítvány létrehozásának
ötlete?
– Bátyám, dr. Fazekas József agyából pattant ki a gondolat, amit aztán tett követett:
úgy döntöttünk, hogy édesapánk 45 éves sümegcsehi
kiváló pedagógus életpályá-

jának tiszteletére és emlékére
alapítványt hozunk létre. Így
jött létre a Fazekas József
Emlék Alapítvány az õ szeretett iskolájában.
– Az alapító tagokat milyen szálak kötötték/kötik Sümegcsehihez?
– Komoly érzelmi kötõdésünk volt mindkettõnknek a
falunkhoz, az iskolánkhoz,
ahol tanultunk, dolgoztunk, a
sümegcsehi emberekhez, akikhez nagyon ragaszkodtunk,
akik szerettek bennünket, akik
mélyen tisztelték és szerették a
pedagógus szüleinket, akik
egész életük szeretetét és tudását a falujuknak szentelték.
Nagy érzelmi telítettséggel tudok ezekrõl a dolgokról beszélni, hiszen életem javarészét itt éltem, itt tanítottam,
ebben az iskolában, ahol az
igazgatónk – édesapám, majd
Kovács Gézáné, Mária – nagy

szeretettel, szinte családdá alakította tantestületét.
Ezt a szellemiséget, pedagógiai igényességet viszi tovább ma is a jelenlegi igazgatónõ, Szabóné Nagy Erzsébet.
– Kik végzik az alapítvánnyal kapcsolatos munkát?
– Az iskola igazgatója és
tantestülete méltó gondozója
az alapítványunknak. Én és bátyám, majd az õ fia: Fazekas
József György nemcsak anyagi
támogatásunkkal, hanem személyes jelenlétünkkel erõsítjük, segítjük az alapítvány tevékenységét.
– Mik a céljai az alapítványnak?
– Alapítványunk célkitûzése az iskola diákjainak segítése, az általános iskolát végzett tanulók továbbtanulásának anyagi támogatása. Ezen
célkitûzés megvalósítását az
alapítvány kuratóriuma kíséri
figyelemmel, ellenõrzi azt. Az
alapítványunk céljának gyakorlati megvalósítása a Fazekas
József Emlékdíj, valamint az
emlékplakett odaítélése az azt
kiérdemlõ tanulóknak.

E jutalmak kiosztása a tanévzáró ünnepélyen történik,
mely megtisztelõ feladatra engem, mint az iskola volt tanárát
és az iskola névadójának lányát
kér meg az igazgatónõ. Életem
legszebb pillanatai ezek, amikor szeretett édesapám szobra
elõtt, a volt tanítványaim gyerekeinek, unokáinak adhatok
át Fazekas József díjat. Milyen
érzés ez? Elmondhatatlan!
Csak könnycseppel a szememben tudom átélni.
– Az alapítvány által szervezett
mely
rendezvényre/rendezvényekre emlékszik
szívesen?
– Nagy szerencsém, hogy a
jó vezetés és közösség révén
ma is az iskola munkájának
részese lehetek. A volt és a mai
fiatal kollégákkal is élõ a kapcsolatom, jólesõ számomra,
hogy az iskola minden rendezvényére meghívásom van.
Úgy érezhetem, hogy ma is, s
remélem életemnek végig része lesz a volt iskolám.
(Az alapítvány részletes bemutatására késõbbi számunkban visszatérünk.)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Kedvezményes családi belépõk!
Családi jegy (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

www.zalatajkiado.hu

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Nagyon modern idõk Töretlen a Türjei Amatõrök lelkesedése
Rajz: Farkas László

Legutóbb a batyki falunapon léptek színpadra.

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letölteni?...

2001 május elsejére készülve egy spontán ötlettõl vezérelve alakult meg Türjén az
amatõr tánccsoport, tagjai a
település programjain való
szórakoztatást tûzték ki céljukként.
– Talpalló Edina, akkori
kultúrház vezetõvel ültünk az
épület akkori lépcsõjén és azt
mondtuk, hogy lépjünk fel mi!
Két nap alatt gyorsan összeszedtünk egy kilenc fõs csapatot, két fiút is beszerveztünk,
beöltöztettünk. Akkora sikerrel adtuk elõ a kánkánt, hogy a
helyiek azt mondták, hogy
nem kell ide vendégfellépõ –
emlékezik vissza a csoport
vezetõje, Köllisné Bubernik
Andrea.
A társaság attól kezdve
rendszeres szereplõje lett a
türjei mûsoroknak, ahol mindig egy kicsit parodizálva adják elõ a közkedvelt slágereket.
Annyiszor sosem adják elõ az
új produkciót, hogy megunják,
inkább a saját szórakoztatásuk
a cél, miközben ezzel másokat
is nevettetnek. Nagyvonalakban megbeszélik a koreográfiát, aztán a színpadra lépve
mindezt rögtönözéssel teszik
még élõbbé.
– Egyre több helyre hívnak
minket, de egy számot maximum háromszor, például a
társközségekben, Türjén, Batykon és Zalaszentlászlón adunk
elõ. Amikor kitaláltuk a cigánytáncot, gondolkodtunk, hogy
ki lehetne még olyan lökött,
mint mi. Egy-egy produkcióhoz több szereplõ kellett, így
tizennyolc fõre bõvültünk. A
legfiatalabb tagunk 9 éves, illetve néhányan már átléptük
az ötvenediket. Könnyen lehet

mindenkit mozgósítani és a
csoportot leginkább az tartja
össze, hogy mi magunk is jól
szórakozunk. Legnagyobb sikerünk az apácashownál volt,
amihez fekete tetõfóliából varrattam fellépõ ruhát. Elõször
eszméletlen melegben adtuk
elõ és a végén, amikor felemeltük a kezünket, leszakadt az ég.
A produkciók között elõadtak már western táncot,
megidézték a veresegyházi
asszonykórust, a Pancsoló kislány slágerét és aktuális báli
nótákat is. Senki sem bír táncos múlttal, mindenki ösztönösen mozog a színpadon.
Szóba kerül, hogy milyen fantázianévvel illetik a csoportot,
de õk szerényen csak Türjei
Amatõrök néven iratkoznak fel
a következõ programjaikra is.
Augusztus 15-én Zalaszentlászlón, szeptember 27-én egy
meglepetés fellépésen, október 3-án Türjén adják elõ produkciójukat.
-pb-

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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Felelevenített hagyomány
2015.06.30
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
8784 KEHIDAKUSTÁNY DÓZSA GY. U. 7

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenységének
fejlesztése” címû, NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0005 jelû
pályázat megvalósítása befejezõdött.
Befejezõdött a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenységének fejlesztése, amely révén Kehidakustányban –
mint turisztikai desztináció- marketing, ingatlan és turisztikai rendszerfejlesztés valósult meg. A projekt az Európai
Unió 42 457 507 millió forintos támogatásával valósult meg.
A projekt 2014.január 1-tõl 2015.június 30-ig tartott.
A májusfa kitáncolása.

A május 1-jére virradó éjszaka több vállalkozó szellemû
férfi és ifjú ember kiválasztotta
a megfelelõ fát, feldíszítették
és Sümegcsehi egyik sarkalatos
pontján, az önkormányzati hivatal udvarán – a falu meglepetésére – felállították.
A színes szalagokkal díszített fa több mint egy hónapig
díszítette településünk központját. Kitáncolására június
28-án került sor. Az elõkészületek után kora délután kezdõdött a vigasság, melynek
elsõ mozzanataként a polgármester asszony, Sziva Erika
méltatta eme hagyomány felelevenítését, megköszönte Sümegcsehi község egyetlen májusfájának állítóinak a nagyszerû ötletet.
Ezt követõen Kristyán Tímea helyi pedagógus felkészítésével, másodikos diákjaival a májusfa körül táncba
kezdtek. Népviseletben, válto-

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

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenységének fejlesztése címû, NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0005 jelû pályázata a
Regionális Operatív Program Irányító Hatóság a 49.950 000 Ft
összköltségû, maximális 85 %-os intenzitású, 42 457 500 Ft
összegû támogatásával jött létre.

Egyensúlyozva sétáltak végig…

zatos táncokkal, népdalokat
énekelve, vidáman a falu apraja-nagyja elõtt kitáncolták a
település májusfáját. Röviddel
ezután a már kidöntött, földön
fekvõ fán jókedvûen, vidáman,
egyensúlyozva sétáltak végig
fiataljaink. A szép számú mulatásra gyûlt helyiek finomabbnál finomabb süteményeket
sütöttek az alkalomra, a férfiak
pedig helyi borokat, pálinkákat kínálva mulattak családias
környezetben egészen sötétedésig.
Gyermekek közben kézmûves foglalkozáson barkácsolhattak.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

A projekt fõ elemeiként, útba igazító és információs táblák
kihelyezése, rendezvény és oktató célú helységek felújítása,
berendezése, irodai és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése, turisztikai marketing anyagok készítése valósult meg a
pályázatnak köszönhetõen.
Jelentõs hangsúlyt kapott a pályázatban az intenzív online és
offline marketing tevékenység, mely magában foglalja Kehidakustányt és az itt található turisztikai attrakciók specifikus
bemutatását, image filmek, fotók készítését, célzott hirdetések
megjelenését. Kehidakustány hangsúlyozott megjelenési lehetõséget kapott a nyomtatott médiában és internetes felületeken.
Az egyesület rendezte meg a „Kárpát-medencei Turisztikai Fórum” nemzetközi konferenciát.
A térségben folyamatban lévõ önkormányzati és magánbefektetések mellett a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és
TDM munkaszervezet keretein belül megvalósuló fejlesztések is
hozzájárulnak ahhoz, hogy az idelátogató vendégek a legjobb
és legtöbb élményben részesüljenek, és visszatérõ vendégként
térjenek vissza a „Zala-völgye, a termál-gyógyvíz otthonába”,
Kehidakustányba. A pályázatban valamennyi elem a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tevékenységének fejlesztése
címen valósult meg, mely Kehidakustány település fejlõdését
szolgálja.
A fejlesztés 2014. január 1-tõl 2015. június 30-ig valósult meg.
A fejlesztés az Európai Unió 85 %-os finanszírozásával, 42,5
millió forintos támogatásból és 7,5 millió forint saját forrásból
valósult meg.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Példaértékû csapatszellem
Bajnokavató és éremosztás Zalaszentgróton
A Zala megyei kézilabdabajnokság 2014-2015-ös szezonjának bajnokcsapata a Zalaszentgróti Nõi Kézilabda
Club. 20 mérkõzésen 16 gyõzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a csapat mérlege, amellyel
magabiztosan nyerte a bajnokságot.
A szezonzáró ünnepségen
Varga Sándor, a Zala Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke
adta át az érmeket és elismeréssel szólt a zalaszentgróti
kézilabda-életrõl, munkáról és
sikerekrõl.
Baracskai József, a város
polgármestere nagy tortával lepte meg a játékosokat, így gratulált a szentgróti lányoknak
és kiemelte, hogy a csapatot a
város továbbra is támogatja.
Dr. Iglódi Endre megyei
elnökségi tag is megtisztelte a
rendezvényt és méltatta a csapat munkáját. Császár Renáta,
az együttes játékos-edzõje
megköszönte mindenkinek a
munkáját és támogatását, akik
hozzájárultak a csapat újabb
sikeréhez.
– Sok-sok év munkája, a
példaértékû csapatszellem és a

jó háttérmunka az együttes
titka. Nagyon bízunk az utánpótlás kitartásában, a munka iskolai szinten is jól mûködik, a legkisebbektõl, a
szivacskézilabdázástól a középiskolásokig mindenkinek
van lehetõsége kézilabdázni.
Jó pihenést kívánok a nyári
szünetre és augusztusban
mindenkit várok a folytatásra
– mondta.
Császár József, a klub új
elnöke elismeréssel méltatta
azt a csapatszellemet, amely
Mazzag Albert elnöksége alatt
kialakult.
– Városunk egyetlen nõi
csapata, amely évek óta kiváló
eredményeket ér el a kézilabda-sport területén, ennek titka
a kiváló csapategység, a kitartó
munka és a jó szervezés, amelyet az elnökség végzett. Köszönöm a csapat minden tagjának a szorgalmas munkát és
a támogatóknak, hogy biztosították a stabil mûködést, valamint a szurkolóknak a buzdítást, amellyel a csapatot erõsítették. Várjuk és reméljük a
további sikeres folytatást –
fogalmazott az új elnök.

A képen guggolnak, balról jobbra: Szalai Szabina, Viktorin
Kinga, Horváth Krisztina, Lábodi Klaudia, Süle Júlia, Császár
Renáta, Kocsis Erika, Molnár Panna, állnak balról jobbra:
Császár József, Tóth Tímea, Mester Anita, Bella Anett, Juhász
Edina, Góczi Zsóka, Góczi Réka, Oláh Katalin, Náczi Szilvia,
Varga Beáta, Husz Ferenc. A képrõl hiányoznak: Korcsmáros
Anna, Rácz Vanessza, Egyed Zsófia, Korcsmáros Letícia.

Országos karate edzõtábor Zalaszentgróton
Éremosztás után a csapat tagjai és a leglelkesebb szurkolók.

www.zalatajkiado.hu
Szentgrót és Vidéke
Felelevenítve a korábbi hagyományokat rendezték meg az
edzõtábort.
Felelevenítve a korábbi hagyományokat a Shotokan Dojok
Szövetsége 2015. július 10-12. között Zalaszentgróton rendezte
meg országos edzõtáborát.
A tábor résztvevõi Budapestrõl, Szabolcs megyébõl és
a Dunántúl több városából
érkezett edzõk, fekete öves
mesterek és barna öves kor-

osztályos válogatott versenyzõk voltak, akik napi két
edzésen vettek részt.
A tábor témája a stílus
összes formagyakorlatának (kata) pontosítása, gyakorlása,
hogy a szövetség válogatottja
minél eredményesebben szerepeljen a hazai és a nemzetközi versenyeken.

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-0026
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
Kedvezményes ajánlatai
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA) Eng. sz.:U-001588
DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással
Szept. 2-6.
56.500 Ft/fõ
SALZBURG-Zell am See-Grossglockner
Szept. 4-6.
41.900 Ft/fõ
VELENCE-Murano-Burano-Torcello
Szept. 11-13.
45.900 Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze
Szept. 8-12.
96.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella
Szept. 16-20.
79.500 Ft/fõ
ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)
Szept. 23-28.
71.900 Ft/fõ
SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1.
166.900 Ft/fõ
Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)
Szept. 25-27.
32.500 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)
Okt. 9-18.
194.500 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)
Okt. 23-25.
26.500 Ft/fõ

5% kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Szombathely +36 94/311-134
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Veszprém: +36 88/590-752

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni a pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

