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Egyeztetés Zalaszentgrót jövõjét érintõ fejlesztésekrõl
Manninger Jenõ miniszteri
biztos, országgyûlési képviselõ, Baracskai József Zalaszentgrót polgármestere, Beke

László alpolgármester, valamint Veress János önkormányzati képviselõ (Fidesz-KDNP)
egyeztetést tartottak a zalai

A képen balról jobbra: Takács Tibor, a gazdasági bizottság
elnöke, ifj. Veress János képviselõ, Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Baracskai József polgármester és Balogh
Gábor alpolgármester.
kisváros jövõjét érintõ fejlesztéseket illetõen.
Manninger Jenõ a megbeszélésen elmondta: a területi
operatív programból (TOP)
Zalaszentgrótnak minél több
uniós forrást kell megpályáznia.
Külön megvizsgálták az
iparterületek kialakításának –
a volt, de már nem mûködõ –,
az úgynevezett barnamezõs területek hasznosításának esé-
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Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

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

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet
Kínálatunkból:
- Nõi,férfi pulóverek
- Bõr kabátok
- Kardigánok
- Farmer nadrágok, farmer kabátok(nõi, férfi)
- Szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- Alkalmi ruhák
- Nõi fehérnemûk (melltartók,tangák,bugyik,harisnyák,zoknik)
- Férfi boxerek
- Nõi övek,nyakláncok,pénztárcák,táskák
- Nyakkendõk

Márkáink:
- Blue Nature
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk)

lyeit. Veress János képviselõ
javasolta, hogy a régi állami
gazdaság területét kellene a
városnak megszereznie, és a
helyi vállalkozások számára
gazdasági területet, telephelyet kialakítani. Manninger Jenõ a jelenlévõket tájékoztatta
arról is, hogy a buszpályaudvar
környezetének, a városközpont zöld területeinek felújítására, valamint kerékpárút
(Folytatás a 3. oldalon)

- J. PRESS
- Mayo Chix
- Prestige

Szeptemberben 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
- Claudio Dessi
- Rieker
- Bio Prego
- Romika
- Mermaid
- Joseph Seibel
- S. Sunny
- Estrella
Gyermek cipõink:
- D.D. Step
- Wink
Ezen kívül:
- Bõrtáskák
- Bõrövek
- Bõr pénztárcák
- Zoknik nagy választékban
Ajándékutalvány kapható!
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Miért lett hamis a Dal?
Nyílt levél, és gondolatok Zalaszentgróton
Egy szentgróti ünnep kapcsán kaptunk levelet Szili Pétertõl, a „Szentgróti Dal” szerzõjétõl. Ezt közöljük:
„Az augusztus 20-ai ünnepélyes dalfelcsendülés okán
írok, aki ott volt maga is hallhatta a felkonferálást, nem
pontosan idézem, de valahogy
így szólt: »...most pedig hallgassuk meg a Szentgróti dalt«.
Azért hallottam mert »éppen«
arra jártam.
Azt kell, hogy mondjam, ez
a momentum, az önkormányzat azon személyeinek, akik a
várva várt szerzemény »méltó«
bemutatását voltak hivatottak
interpretálni, felkonferáló szövegrõl gondoskodni, a tökéletes alkalmatlanságát példázta,
a szerzõk, elõadók irányába
pedig a legnagyobb fokú tiszteletlenséget! Magukra valamit
is adó intézmények ilyenkor
meg szokták hívni a szerzõket,
ne adj Isten színpadra szólítják
õket, lássa a nagyérdemû, kik
azok a félkegyelmûek, akik
még közösségi munkát vállalnak...
Egyben Zalaszentgrót Város Önkormányzata, továbbiakban »felhasználó« már a
nulladik kilométerben megszegte a zenemû szerzõivel kötött Felhasználási Szerzõdés
hetedik pontját, amely errõl a
kötelezettségrõl rendelkezik!
»7./ Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a mûvel érintett írott vagy elektronikus kiadványokban és
egyéb megjelenéseken a mû
címével együtt Szerzõ, valamint Társszövegírók nevét is
méltó módon szerepelteti.«
Nem az egónak fontos,
hogy a szerzõk neve elhangozzék, ez egész egyszerûen protokolláris szabályszerûség (ráadásul szerzõdésbe foglalva!),
a felhasználónak kutya kötelessége lett volna beszámolni,
honnét, hogyan a szerzemény!
Továbbá a város lakói is megérdemelték volna a tájékoztatást, ez egy közös és magasztos
ügy, ráadásul belõlük, és
értük...
Elképesztõ helyenként a
dilettantizmus, úgy vélem a felhasználó virtuális ellenõrzõ
könyvébe ezennel egy jó nagy
fekete pont írható be!
Élhetnék továbbiakban az
irónia, sõt a cinizmus eszközeivel, de erre semmi szükség
nincsen. Egyszerûen szomorúvá tesz a történet, szomorú azt
tapasztalni hogyan siklanak

félre lakóhelyünkön a dolgok.
Számomra vicces azt nézni,
hogyan játsszák itt a felnõttesdit, hogyan kapaszkodnak pozíciókba s a vélt hatalomba...
Hibázni amúgy nem szégyen ám, de nem tanulni belõlük, nem fejlõdni, nem bocsánatot kérni, az annál inkább. Nekem nincs félni valóm, nem vagyok része a város
hierarchikus õrlõ gépezetének. Alkotó ember volnék, teszem a dolgom legjobb tudásom szerint. Ebben a történetben egyetlen a hendikepem, nevezetesen, hogy Zalaszentgróton születtem. Én itt a
szilipeti vagyok, és tudom,
ahogyan a több mint 2000
éves mondás is szól, senki sem
lehet próféta saját hazájában...
Igen, igen, el lehet menni
innét, ezt is hallottuk már, és
én el is megyek. Csak jó volna
maradni! Meg ha mindenki
elmegy, aki elég érzékeny és
felkészült ahhoz, hogy ne a
tehetségtelenek alá álljon, akkor ki marad? Ki fog értelmet,
motivációt adni a létezéshez,
kik töltik meg értékkel, lélekkel a mindennapokat? Hol van
ebbõl a históriából maga az
ember?
Ne szégyelljétek kimondani az igazságaitok!
Szili Péter,
a Szentgróti Dal zeneszerzõje”
Természetesen megkerestük Baracskai József polgármestert, aki a következõ választ küldte érdeklõdésünkre:
„Közismert, hogy a hagyományos augusztus 20-i városi
ünnepségünk ez évben új és
talán a legméltóbb helyszínen,
a Szent Imre herceg által védett templomunk szomszédságában került megrendezésre.
A rendezvény idei megszervezését számos tényezõ befolyásolta, mondhatni nehezítette, így elsõsorban az érintett
napi idõjárás folyamatos változása, mely miatt még délután
kettõ órakor is bizonytalan
volt, hogy lehetséges lesz-e az
ünnepség szabadtéri megtartása. Kiemelendõ továbbá, hogy
augusztus 20-án érkezett városunkba a németországi Germersheim delegációja a testvérvárosi kapcsolat 10 éves jubileumi ünnepélyére, az õ méltó fogadásuk további „kellemes
terhet” rótt a szervezõkre.
Szintén széles körben ismert, hogy több hónapi mûvészi alkotó munkát követõen
megszületett a Szentgróti Dal,

Fotó: Zalaszentgrót hivatalos Facebook oldala
Baracskai József polgármester a szervezõk nevében is elnézést kért levélében.
mely elsõ alkalommal 2015.
június 27-én, a Szentgróti Lokálpatrióta Társulat által közösségi munkában szervezett Zalavölgyi Kultúrtivornyán, egy
színvonalas és sokak által látott
és hallott koncerten hangzott fel.
Ezt követõen Zalaszentgrót
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hitet tett amellett, hogy örömteli lenne, ha
városunk rendelkezhetne e
dallal, mely számos önkormányzati és egyéb Zalaszentgróthoz
kötõdõ rendezvény és más
esemény rangját emelhetné, és
a zene útján segítené településünk további megismertetését
és népszerûsítését.
Az augusztus 20-i ünnepség szervezésének elõkészülete során szerettük volna, ha
ismét élõ elõadásban csendülhetett volna fel a Szentgróti
Dal, az elõadók azonban ezt
nem tudták vállalni. Ezután
döntöttek úgy a szervezõk,
hogy a rendezvény talán leginkább felemelõ részében, a
megszentelt kenyér ünnepélyes megszegése alatt kerüljön
lejátszásra a mû.
Bizonyos okok miatt azonban ezen lejátszás sem volt
magától értetõdõ és nehézségektõl mentes. A szerzõvel
való szerzõdéskötést számos
egyeztetés elõzte meg, mely
során önkormányzatunk mindvégig törekedett arra, hogy
minden érintett személy számára méltányos megoldást találjunk. Egyebek mellett a szerzõi jogdíj nem csekély összegére is tekintettel a képviselõtestületnek is tárgyalni kellett
a kérdésrõl, ami tovább késleltette az aláírást, nem is beszélve azokról a szerzõi oldalról felmerült, elszámolással
összefüggõ akadályokról, melyek kiküszöbölése komoly
idõt jelentett az önkormányzat
hivatalának is. Ezen körülmé-

nyek miatt a zenemû csak az
ünnepség elõtti napon került
átadásra önkormányzatunk részére.
A Szentgróti Dal megszületésében közremûködõ személyek méltó módon való elismerését magától értetõdõnek találjuk. A tudomásomra
jutott visszajelzések alapján –
magam õszintén szólván nem
tudom felidézni – azonban a
szervezõk sajnálatos módon az
elhangzáskor nem jelentették
be a szerzõtársak nevét.
A szervezõk nevében ezennel elnézést kérek ezért a –
fent vázolt körülmények miatt
talán megbocsátható – kellemetlenségért, és nagy tisztelettel teszem közzé, hogy a Szentgróti Dal megírásában zeneszerzõként és társszövegíróként Szili Péter, további társszövegírókként pedig Kricsár
Kamill, Máté P. Gábor és Fegyverneky Levente, valamenynyien Zalaszentgróthoz mélyen kötõdõ mûvészek vettek
részt.
Õszintén remélem, hogy ez
az eset nem árnyékolja be azt
az eredeti szándékot, hogy városunknak legyen egy saját
»himnusza«, mely alkalmas a
fentebb vázolt célok elérésére.
Végezetül hálám és nagyrabecsülésem illeti mindazon
személyeket, akik a mû létrejöttét bármilyen módon segítették, külön is kiemelve önkormányzatunk képviselõ-testületét, amely – felismerve a
dal nagyszerûségét – komoly
költségvetési kiadás árán is támogatta azon lehetõség megszerzését, hogy az a késõbbiekben Zalaszentgrót zenei jelképeként rendszeresen elhangozhasson.
Zalaszentgrót, 2015. augusztus 27.
Baracskai József,
Zalaszentgrót város
polgármestere”
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Ünnepélyes településnapot tartottak Türjén
Jelentõs támogatást nyertek konyhafelújításra

Gömbös Dániel a rendkívül sokszínû Türje képekben tablóval.
Türjén augusztus 19-én, a
nemzeti ünnep elõestéjén az
egykori gépállomás elõtti parkban felállították Szabó Lajos
fafaragó Szent István szobrát.
Huszadikán délelõtt kenyérsütéssel, ünnepi szentmisével
és kenyérszenteléssel, délután
kulturális mûsorral ünnepelt a
község.
– Ma ünnepeljük a magyarság és a keresztény hit világának találkozását, összefonódását. A méltó megemlékezéshez
Szabó Lajos fafaragó elkészítette Szent István szobrát, mely a
jövõbeni szoborparkban kapott helyet. A mai ünnepen azt
az egységet kell megõriznünk,
melyet államalapítónk teremtett. Örömteli hír, hogy a
Belügyminisztérium pályázatán konyhafelújításra 35 millió
forint támogatást kapott a település. Délelõtt a pékségben
elõdagasztott masszából 20
kiló, motívumokkal díszített
kenyeret sütöttünk meg, melyet a szabadtéri szentmisén
Dávid atya áldása után min-

denki örömmel fogyasztott. Bõ
másfél éve alakult a Fotóklub,
amelynek segítjük a mûködését, és most egy szép kiállítás
nyílik az általunk is támogatott
pályázat képeibõl. A kézmûves
mûhelynek tervezett épületünkben barokk motívumokat
találtak, melyeket renováltatni
szeretnénk és ott történelmi
kiállítást rendezünk be – foglalta össze Nagy Ferenc polgármester.
A délutáni program nyitásaként a térség országgyûlési
képviselõje, Manninger Jenõ
köszöntötte a megjelenteket,
aki az ünnep kapcsán elmondta, hogy a jövõbe vetett hithez
és reményhez nagyon fontos,
hogy ismerjük a múltunkat és
megõrizzük kultúránkat, közösségeinket is.
Az idei falunap kapcsán elhangzott, hogy tavaly nagy sikerrel zajlott a Türjeiek Napja
hétvége, melyet legközelebb
négy-öt év múlva tartanak
meg. Nagy érdeklõdés mellett
zajlott a Türjei Fotóklub és

EgyeztetésZalaszentgrótjövõjétérintõfejlesztésekrõl
(Folytatás az 1. oldalról)
építésére is lesz lehetõség Zalaszentgróton, amennyiben a
város jó pályázatot állít össze.
Kerékpárút építés területén elsõsorban a meglévõ szakaszok összekapcsolása fontos,
így Manninger Jenõ a város
vezetésének további egyeztetéseket javasolt a Zala megyei
turisztikai kerékpáros konzorciumban való részvételre. A
várostól délre esõ területen is

folytatni kell a kerékpárutak
építését és kijelölését, hogy
Kehidán keresztül elérjék a
balatoni kerékpár-hálózatot.
Valamennyi fejlesztési törekvés elsõdleges célja a munkahelyteremtés támogatása, a
zalai városban mûködõ vállalkozások környezetének javítása, ezért különösen fontos az
iparterületek és a barnamezõs
övezet fejlesztése, amelyre jó
eséllyel pályázhat a város.

Türje Önkormányzata által
meghirdetett Türje képekben
címû fotópályázat, melyre soksok fotó, díjazására pedig
számos felajánlás érkezett:
– Olyan sok felvételt kaptunk, hogy végül 5-5 képben
kellett limitálni a küldhetõ
pályamunkák számát. A pályázat kiírása szerint a mostani és
a múltbéli Türjét szerettük
volna bemutatni, melyre 12
amatõr fotós küldte be felvételeit. A régi képeket az épülõ
tájházunkban szeretnénk bemutatni, illetve a most dobogós képek is ott fognak díszelegni a falon. Az öttagú zsûri
pontozásos értékelését követõen az új képek között Gömbös Máté, a régi képeknél
Hujber Istvánné végzett az
élen, itt a dobogósok pénzjutalomban részesültek. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel
értékes közönségdíjakat is
odaítéltünk, melyeknél Burai

Erik örülhetett az elsõ helyezésnek – magyarázta Gömbös
Dániel a pályázat szalmai
vezetõje.
A színpadon kezdésként
Koós Réka adott elõ klasszikus
musical és világslágereket,
majd a Hétszínvirág Énekegyüttes, a Zalaapáti Harmonika Zenekar, s Lali bohóc
szórakoztatta a vendégeket.
Türjén is bemutatkozott Koczpek Enikõ, valamint a helyi
hastánccsoport és a nyugdíjas
klub is elõadta mûsorát. Igazi
táncház nyílt a Gyenes Táncegyüttes fellépése után, majd
Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva
hozta el operett slágereit.
A következõ nagyobb program Türjén az október 3-ára
tervezett szüreti felvonulás és
mulatság lesz.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Dávid atya áldása után mindenki örömmel fogyasztotta az új
kemencében sütött kenyeret.

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!

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

4

Szentgrót és Vidéke

2015. augusztus

Elmélyülõ barátságok, változatos programok
Kilencedik NaturAqua Tekenyei Gyerektábor

A csapat Nagyvázsonyban.
Idén már kilencedik alkalommal várták a NaturAqua
Tekenyei Gyerektáborba a település fiataljait, akik július 27
- 31. között emlékezetes napokat töltöttek együtt. A 41 gyerek és a felnõtt kísérõk, segítõk vidám csapatot alkottak.
Naponta átlagosan ötvenen töltötték együtt az idõt, akiknek
ellátásáról, szállításáról a szülõk,
hozzátartozók, önkormányzati
dolgozók gondoskodtak. Az idei
táborból maradtak ki azok a
gyerkõcök, akik már az elsõ
összejövetelen is részt vettek
és azóta is állandó táborlakók.
Az egykori kis „törpékbõl” szinte felnõtt, érett „óriások” lettek, errõl az elsõ tábori képek
is tanúskodnak 2007-bõl.
– A vidéki helyszín kiválasztásánál elsõdlegesen az dominál, hogy hol sikerül elfogadható áron szállást szereznünk.
Így a tábor szervezésének
egyik Achilles-sarka a szálláshely megtalálása. Van egy el-

képzelt program, amihez ha sikerül a közelben szállást szerezni, akkor marad az eredeti
terv, ha nem, akkor a programot igazítjuk a szálláshely
látnivalóihoz. A viszonylag várhatóan nagy létszám miatt
nem könnyû a nyár közepén
egy éjszakára szállást találni,
így már májusban idõben és
gyorsan kellett dönteni. A szállás elfoglalása persze számomra is mindig izgalmas, hiszen
többségében ismeretlen helyre érkezünk. Voltak már kínos
és nagyon kellemes pillanatok
is. Ez utóbbi éppen idén esett
meg velünk, amikor az anyagiak rendezésekor közölték velünk, hogy a márkói atya vendégei voltunk. Reméljük valamikor, valamilyen formában
mi is tudjuk viszonozni a márkói plébánia vendégszeretetét,
kedvességét – taglalta Dézsenyi Melinda szervezõ.
A tábor programját a szervezõk a bevált és már hagyo-

mányos metódus szerint állították össze. Hétfõn délelõtt a
zalaszentgróti IMOFI Szolgáltató Kkt, illetve a Coca-Cola
tüskeszentpéteri gyáregységében tettek üzemlátogatást a fiatalok, délután a szakadó esõ
ellenére lovagolva és sétakocsikázva haladtak végig Szentmihálypusztán. Este a nagyobbak vadlesre indultak a tekenyei határba, kedden a változékony idõvel dacolva az egész
csapat a strandon töltötte a napot. Szerdán a veszprémi
városnézést állatkerti barangolás követte, majd a márkói plébánia épületében és az udvari
sátrakban foglalták el szállásukat. A csoport csütörtökön Herenden idegenvezetéssel tekintett bele a porcelánmanufaktúra csodálatos világába. Hazafelé útba ejtették a nagyvázsonyi Kinizsi-várat, ahol felidézték a híres vitéz (Kinizsi
Pál) malomkõ legendáját. Pénteken szakemberek vezetésével járták be a batyki természetvédelmi területet. A délutáni sátorállítás után sorversenyekkel és elõször idén, produkciókkal zárták a törzsek
közötti vetélkedést. A héten
készült képek vetítését az
eredményhirdetés és a jutalmak átadása követte. A bõséges vacsora utáni métázásnak a tábortûz meghitt pillanatai vetettek véget. A takarodót követõen elhalkult,
majd hajnalra elcsendesült a
tábor.

– Álmos szemekkel fogyasztottuk el a reggelit és élményekkel telve búcsúztunk el
egymástól az elõttünk álló
nyár még számos ígéretével
telve. Az idei egy csendesebb
tábor volt, melyben ugyanúgy
mókáztunk, jókat nevettünk,
de nem volt rendkívüli eset,
összeszokottan, gördülékenyen
teltek a napjaink, mindenki
megtalálta a helyét. A meglévõ
barátságok elmélyültek, a régi
kapcsolatok felmelegedtek, új
ismeretségek kötõdtek. Jó és
emlékezetes volt együtt lenni
ezzel a kis csapattal is! A legtöbb érzést mindig a táborzáró
este váltja ki. A törzsek közötti
verseny utolsó izgalmai, a sátorállítás, az önszervezõdõ métabajnokság, a diavetítés alatti
jóízû nevetés, a tábortûz ropogása, a félszeg éneklés, a
szülõk és hozzátartozók rendezkedése, a búcsú hangjai már
kilencedik éve emlékezetes
pillanatokat tartogatnak. A változatos programokkal nemcsak szórakoztatni, hanem tanítani, nevelni is szeretnénk a
gyerkõcöket. A történelem ismerete, a kultúra igénye, a természetvédelem jelentõsége éppolyan fontos szempont, mint a
mindennapi életre való felkészítés (pl. üzemlátogatások). A
„hadtápot”, azaz a tábor élelem-ellátását többnyire az önkormányzat saját terményeibõl készült ételekkel oldottuk meg –
összegzett Dézsenyi Melinda.
dm-pb

Balesetveszély csökkentése Sümegcsehiben
Sümegcsehi község vezetése elhivatott abban, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket
pályázatok nélkül, saját erõbõl
is képes megoldani, és a közlekedés biztonságát javítva, a
falu érdekeit szolgálja, azokat
meg kell oldani. Az elõbbi terv
keretében került sor két régóta
problémás terület felülvizsgálatára. A település egyik buszmegállója egy családi ház elé
volt kijelölve, ahol a megálló
buszok hely hiányában a lakóház bejáratában fogadták az
utasokat. A helyiek és különösképp a település iskolájának,
óvodájának diákjai folyamatosan nagy számban használják a
tömegközlekedést úgy reggel,
mint délután – balesetveszélyt,
illetve akadályoztatást teremt-

ve. Ezen probléma megoldása
volt a buszmegálló 15 méterrel
való eltolása olyan területre,
ahol ezen problémák nem állnak fenn. A szükséges engedélyek beszerzése után az önkormányzat saját erõbõl készítette
el az árok befedését, legyûrûzését, buszmegálló áthelyezését.
A másik terület Sümegcsehi egyik utcájának veszélyes
útkanyarulata, mely azon felül,
hogy szûk, még a szembe jövõ
forgalmat sem lehet rendesen
látni benne. Szerencsére a közlekedõk figyelmessége miatt
eddig baleset nem történt. Az
útkanyar mellett lévõ árok 42
m hosszú befedésével, végig
gyûrûzésével szintén saját forrásból szélesíteni kívánta az
önkormányzat ezen útszakaszt

(képünkön). Az útszélesítés
elég nagy lett ahhoz, hogy az
itt mûködõ háziorvosi rendelõbe és hivatalba érkezõk parkolójaként is funkcionáljon
(eddig az úttest szélén parkol-

tak az autók, tovább szûkítve
az utat). Az önkormányzat vezetése reméli, hogy ezzel még
tovább csökkenthetõ a baleseti
kockázat, balesetmentes vezetést kíván minden olvasónak!
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.
Több, mint 570 millió fo- tály Göcseji úti épületét és a
rintos költséggel megújult a Nagykanizsai Járási Hivatalt
Zala Megyei Kormányhivatal érintette. Utóbbit 2800 négyhárom intézménye. A beruhá- zetméteren hõszigetelték, a tezás a zalaegerszegi Megyehá- tején 150 napelemet helyeztek
zát, a Népegészségügyi Fõosz- el, az irodákban pedig 600

lámpatestet cseréltek le. A kivitelezõ Szabadics Zrt. nevében
Burján Richárd az avató ünnepségen azt mondta: naponta 100 ember dolgozott a beruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot
célzó
fejlesztéssel évente csaknem
55 millió forintot spórolunk.
Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal csökkentjük a kiadásainkat. Idén november 30.-ig további egymilliárd forintból hét
intézmény újul meg – egyebek
mellett a zalaegerszegi, a lenti
és a nagykanizsai járási hivatal
épülete. Jövõre pedig úgy tervezzük, hogy még 10 létesítménynek valósul meg a rekonstrukciója – hangsúlyozta
Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelképének nevezte a Megyeházát,

ahol azon fáradoznak, hogy segítsék a Zalában élõ embereket. Az országban idén további
40 kormányhivatali létesítményt állítanak helyre. Ezeknek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.
– Ez folytatódik a következõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban állami, illetve önkormányzati
épületeket kívánunk felújítani
a környezeti, illetve energiahatékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forintot fordítunk – tette hozzá dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a közigazgatásban is az életpályamodellt. Az átalakításnak köszönhetõen több ezer kormánytisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyeháza átadási ünnepsége Stróber
László atya áldásával és a Kutyakölykök táncegyüttes mûsorával zárult.
m.zs.

Felújítások, 100 éves hölgy köszöntése, falunap
Mozgalmas volt a nyár Zalaszentlászlón
A nyári szünetben megtörtént Zalaszentlászlón az óvoda udvarának térkövezése, mintegy 220
négyzetméteren
a
közmunka program
keretében. Elõtte kivágtak néhány olyan
fenyõfát, ami veszélyforrást jelentett a
gyermekek számára.
Ugyancsak a szünetben végezték el az
óvoda belsõ festését
is.
Folytatódott a hegyi út rekonstrukciója a faluban. Ezúttal
mintegy 300 méteres
szakaszon került sor
a burkolat kijavítására társadalmi munkában. A jövõ évben
szeretnék folytatni a
munkát.
Bohár István pol- Bohár István köszönti a 100 éves
gármester és Takács
Lászlóné jegyzõ csa- Németh Józsefnét.
ládja körében köszöntötte a mûsorszámokkal szórakoztat100. születésnapját ünneplõ ták a közönséget, majd az
Németh Józsefnét. Az ünne- önkormányzat vendégül látpelt korához képest jó egész- ta a megjelenteket. A faluségi állapotnak örvend, szem- nap jó hangulatú bállal ért
üveg nélkül olvasta el az Or- véget.
Bohár István polgármester
bán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott köszöntõ le- ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik támogatávelet.
Idén augusztus 15-én tar- sukkal, munkájukkal hozzájátották a hagyományos falu- rultak a falunap sikeres megnapot Zalaszentlászlón. Dél- rendezéséhez.
z.t.
után változatos, színvonalas

220 négyzetméteren új burkolatot kapott az óvoda udvara.

Folytatódott a hegyi út felújítása.
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Kilencedik Auguszt Fesztivál Pakodon

2015. augusztus

mxm lakberendezés rovata

A csatatéri pincepörkölt volt a legkelendõbb

A fõzõverseny dobogósai: Répási Róbert, Boronyák Attila és
Simán Erika (Bugyborék Egyesület).

Halek László Balogh Gyulával, a „Pakodért Díj”átadásakor.
Hagyományosan augusztus bert, aki késõbb elismerésnek
második szombatján rendez- is örülhetett.
ték Pakodon a település faluDélután
hagyományosan
napját, vagyis az Auguszt Fesz- focimérkõzést rendeztek, ahol
tivált. Déltõl a gyerekeknek az a Végh Farm Pakod KSE és
óvoda udvarán megnyílt a Kehidakustány SE csapatai a
Játékdzsungel, ahol ugráló- Magyar Kupa megyei küzdelvár, trambulin, lufihajtogatás, meiben mérkõztek meg egygyöngyfûzés, arcfestés kínált mással. A találkozót 8-2-re a haidõtöltést.
zai együttes nyerte, így továbbA programok között egész lépett a következõ fordulóba.
nap lehetõség nyílt megteA színpadon sztárvendégkinteni a hagyományos ter- ként lépett fel a Kredenc
mésekbõl egybekötött bemu- Együttes, a Pacsirták, a Kutyatatót, melyeket a vendégek kölykök Táncegyüttes mûsorámeg is kóstoltak. Mellette idén nál pedig többen a padlózat
is elindult a fõzõverseny a biztonságáért is aggódhattak,
„Nagy Kötény Díjért”, amely úgy ropogott az országos hírolyannyira népszerû volt, névre szert tevõ táncosok lába.
hogy egy-egy kondér már az A kulturális mûsor részeként
eredményhirdetés elõtt ki- adta elõ produkcióját a Fõnix
ürült:
tánccsoport, a pakodi Pánt– Többféle alapanyagot kap- likák és a pakodi Margaréta
tunk, melyekhez titkos össze- Daloskör, utóbbiak idén poputevõket tettem hozzá. Csatatéri láris vonalon mozgó egyvepincepörköltnek neveztem el, leget daloltak el.
amibe minden jó belekerült.
Többnyire húsételeket szeretek készíteni, a falunapokon
évek óta fõzök. Nagyon örülök, hogy a bogrács teljesen
kiürült, ami még inkább meghozza a kedvem, hogy jövõre is
eljöjjek – taglalta Répási Ró-

„Ebben az ételben nem tolakodik a só” – hangzott a fõzõverseny 9 féle finomságának
értékelése közben, melyekhez
a hozzávaló húst, gombát,
krumplit, hagymát az önkormányzat biztosította. A csapatok kreativitása nem ismert
határokat, így ragu és pincepörkölt mellett bundázott hússal is elõálltak.
– Évek óta ilyenkor hagyományosan 10-12 bográcsban
fõznek, szerencsére idén sem
csökkent a lelkesedés. A közel
azonos összetevõkbõl készült
ételeket idén számokkal láttuk
el, így a készítõ ismerete nélkül tudtuk õket bírálni. A délutáni programok vendégei
már az elkészült finomságok
illatát érezve érkeztek a rendezvényre. A nagy meleg és a
munkanap ellenére sokan látogattak ki, akiknek számos
programmal kínáltunk szórakozást. A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható,
hogy egyre nagyobb igény van
arra, hogy egy napot a kikapcsolódásra szánjunk – foglalta
össze Halek László polgármester.
Este kihirdették a zsûri által végigkóstolt ételek pontozása után kialakult sorrendet.
A maximális 15 pontból 14,5öt kapott Répási Róbert, így
idén õ kapta a „Nagy Kötény
Díj” elsõ helyezettjének járó
legnagyobb kötényt. A dobogón végzett még Boronyák
Attila és Halek Roland párosa,
illetve a Bugyborék Egyesület,
különdíjat kapott Takácsné
Martincsevics Veronika.
Többen is izgatottan várták, hogy ki kapja idén a végig
nagy titokban tartott „Pakodért Díj”-at, melyet a képviselõ-testület döntése alapján a
település jó hírnevét terjesztõ,
számos fiatalnak szórakozást
nyújtó civil szervezet, a Végh
Farm Pakod Közmûvelõdési
Sport Egyesület kapta meg. A
díj kapcsán Balogh Gyula
elnök is meglepettségét fejezte
ki, holott igencsak „megdolgoztak” érte: tavaly a tartalék,
idén a felnõtt csapat nyerte
meg a megyei III. osztály Északi-csoportját.
Este tombolasorsolást tartottak és tûzijátékkal, valamint
a Rio zenekar báljával zárult a
tartalmas nap.
Pataki Balázs
A
www.zalatajkiado.hu
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Fõzni jó!
Nem csak Betti fog örülni…
Betti szeretett volna gyakrabban fõzni, azonban ezzel
mindig rengeteg ideje ment
el a konyhában. Nem értette
miért van ez. Nem tudta, hogy
a kutatások igazolták: a konyhában egy háziasszony idejének 60 %-át a mosogató
mellett tölti. Ez a kutatókat
is megdöbbentette, a mosogató fejlesztõmérnököket viszont fellelkesítette.
A mérnökök gondolkodni kezdtek, hogy min kellene változtatni. Valaki felvetette: ezek a mosogatók kicsik, nagyobb és mélyebb
medencékre lenne szükség,
akár 30%-al is meg tudnánk
növelni a medence méretét.
Jó, de a zöldség- és gyümölcstisztítással is sok idõ
megy el. Mi lenne, ha terveznénk a mosogatóba egy
mozgatható vágódeszkát és
kivehetõ mosókosarat? Igen,
így kevesebb ideig tartana.
Egy mosogatószer adagoló se ártana, amit a mosogatón helyeznénk el és egy
mozdulattal egybõl használható lenne. Nem kellene állandóan elõvenni és eltenni
a mosogatószeres flakont.
Mi a helyzet a szemetessel? Be kellene rakni a mosogató alá egy fiókmechanikával, így a hulladék egy
mozdulattal mehet a szemetesbe.
Ezeken az acél mosogatókon még a vízcsepp is
meglátszik, egy csomó idõ
megy el a tisztítással. Mi lenne, ha gránit õrleménybõl
csinálnánk, mert ezt alig
kell tisztítani. Sõt beitatnánk
egy szennytaszító anyaggal,
úgy tudom a NASA most
ezzel kísérletezik.
Hát fiúk, ha ezt megcsináljuk, az én feleségem, Betti fog ennek a legjobban
örülni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Családi délután az Árvácskákkal
A Családi délután elnevezésû rendezvény számos lehetõséget kínált Zalaszentgróton
az érdeklõdõk számára. A Zala
Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház családi szerencsekerékkel, kvíz, ügyességi és érzékenyítõ játékaival vidám kavalkádot varázsolt a
Városi Mûvelõdési Központ
elõtti térre. A Zala Megyei Civil Információs Centrum munkatársai a városban tevékenykedõ egyesületeknek és alapítványoknak szolgáltak szakmai
tanácsadással, információszolgáltatással, kínálva õsszel induló ingyenes képzéseiket is. A
szomszédos standoknál kézmûvesbemutatók és foglalkozások – köztük szalmafonó,
mézeskalácsos – kötötték le
fõként a gyerekek figyelmét.
Több, mint tíz éve tér
vissza minden évben a városba
az erdélyi Csibész Alapítványból alakult csíksomlyói Árvácska Együttes, amely várt és
szívesen látott vendége a településnek. Többek közt Rieger

Az „Árvácskák” a színpadon.
Valériának köszönhetõ a csapat zalai tartózkodásának megszervezése.
– 2006-ban szerveztük meg
az elsõ nyári tábort a megyén
belül, három bázissal: Zalaszentgrót, Zalaegerszeg és Hévíz. Itt önkormányzatok, civil
szervezetek, magánszemélyek
fogadták be a kezdeményezést,
és támogatták a tábor munkáját. Az „Árvácskák” ittléte nagyon sokat ad személyeknek,

közösségeknek egyaránt, hiszen
baráti kapcsolatok kötõdnek
évrõl-évre. Nincs fellépési díj,
támogatók adják a pénzügyi
hozzájárulást, amelyeknek a
száma egyre nõ az évek során.
Ma, az elõadást követõen a
helyi önkormányzat által rendelkezésre bocsájtják a városi
fürdõt, amely az erdélyi gyerekek számára ritka lehetõség.
Részemrõl a fõ motiváció az
„Árvácskák” itt-tartózkodását il-

letõen az, hogy megmutatkozik rajtuk keresztül az emberi
jóság, amely rabul ejtõ és
példaértékû egyben.
A színpadon rövid köszöntõvel üdvözölte a város polgármestere a közönséget. Baracskai József beszédében
kiemelte a rendezvény érezhetõ fontosságát és igényét az itt
lakók részérõl, majd az emlékezés perceiben Budai Lajosné áldozatos munkáját hangsúlyozta.
Az Árvácska Együttes vezetõje, Häfliger Zsuzsanna hálásan köszönte meg a baráti
fogadtatást, majd jó szívvel
ajánlotta a közönség figyelmébe a mesére hangolódást.
A színpadra ezúttal „A csúf
kiskacsa” zenés-táncos mesejáték került, amelyben szerepet
kaptak a népviseletbe öltözött,
szalmakalapos négy éves kisfiúk és idõsebb társaik, köztük
felnõtt szereplõk hangszeres
kísérettel szép, tiszta dallamok
tolmácsolásával.
Török Irén

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
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Zárókonferencia Zalabérben
Augusztus 19-én a zalabéri
Szent Antal Fogadóban tartották a TÁMOP-3.3.8 -12/22012-0045 számú Esély és ösztönzés projekt záró rendezvényét. A pályázati célok megvalósítására a Zalabéri Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 29.989.840 Ft összegû
támogatásban részesült.
A két tanévet érintõ projekt során a hátrányos helyzetû
tanulók számára kommunikációs és gondolkodási képességeket fejlesztõ foglalkozásokat tartottak, a 7-8. osztályosok
pályaorientációs foglalkozásokon és kirándulásokon vettek
részt. A pedagógusok illetve
szülõk, érdeklõdõk számára

nyílt napokat, óralátogatással
egybekötött szakmai napot tartottak, a családi napokon a családtagok bevonásával játékos
foglalkozásokat szerveztek.
A pedagógus-továbbképzések érintették a beilleszkedési
nehézségeket, alulteljesítõ tehetségeket, illetve a táblajátékkal való gondolkodásfejlesztést
is. Az óvoda-iskola illetve az alsó tagozat – felsõ tagozat közötti átmenet segítésére kézmûves foglalkozásokat, iskolanyitogató programot, karácsonyi és húsvéti játszóházat, májusváró délutánt szerveztek. Az
Alkotói napokon a tagozat, a
pedagógusok, szülõk, érdeklõdõk elõtti szerepléssel térké-

Infrastruktúrális fejlesztésekKehidakustányban
Kehidakustányban folyamatosan zajlanak az infrastruktúrális fejlesztések. A KEOP
5.5.0/K/14-2014-0074 projekt
keretében a település meglevõ
közvilágítását cserélik ki az
energiahatékony ledes világító
testekre. A szennyvíztelep bõvítése és a hozzá kapcsolódó
felújítási munkálatok is a záró
szakaszába léptek.
A pályázati források mellett
Kehidakustány saját erõbõl is
végez fejlesztéseket. Lázár István polgármester elmondta,
hogy a településen zajlik a
gyógyhelyé nyilvánítás folyamata, melyhez kapcsolódóan a
dr. Kovács Lajos sétányt aszfaltozták le, illetve új burkolatot
kapott a sétány elején található
tér is. A járdafelújítások a Deák Ferenc utcában – óvoda

Új burkolatot kaptt a tér.

elõtt – folytatódnak. A településen található buszvárók is
felújításra kerültek, illetve újak
kihelyezésével is konfortosabbá váltak az állomáshelyek.
Lázár István elmondta,
hogy továbbra is kiemelten foglalkoznak a pályázati forrásokkal támogatott fejlesztések
megvalósításával.
– Az ilyen források felhasználásához szükséges a megfelelõ elõkészítés, tervezés. Az
elõttünk álló idõszakra elkezdtük a fejlesztési tervek, programok elõkészítését. Az egyes
projektek elõengedélyeztetése, szakhatósági eljárásai sok
esetben több hónapot is igénybe vesz, így nem engedhetjük
meg az üresjáratot – hangsúlyozta a polgármester.
H.K.

Kiss Albert a projekt mindennapjait mutatta be.
A zárókonferencián Csipezték fel az iskolások kommunikációs képességeit. A mû- szárné Egyed Aliz szakmai vevészeti bemutatón egyéni és zetõ beszámolt az Esély és öszcsoportos színpadi produkci- tönzés projektben megvalósíókat mutattak be, az elkészí- tott programokról, eseményektett alkotásokból képzõmû- rõl. Kiss Albert igazgató, provészeti kiállítás nyílt, melyen jektmenedzser Esély és ösztönzsûriztek is. A tanulók erõs és zés a mindennapi praxisban
gyenge oldalainak fejleszté- címmel tartott elõadást. Cseh
sére tevékeny alkottatással, a Németh Zsuzsanna esélyegyendrámapedagógia és a mû- lõségi felelõs a projekt és a divészeti nevelés eszközeivel ák-önkormányzati tevékenység
tematikus heteket tartottak. kapcsolatára tért ki EsélyegyenZircen alkotói, Balatonszár- lõség a diákönkormányzat munszón dráma, Balatonlellén mû- kájában címû elõadásában.
vészeti foglalkozásokkal teltek a Gergely János tankerületi refenapok.
rens pedig Az együttnevelés
A támogatásnak köszönhe- elveinek érvényesülését vizsgáltõen az intézmény bútorokat, ta a pályázati programban. A renszámítástechnikai eszközöket, dezvény résztvevõi – a KLIK, a zanyomtatót, fényképezõgépet, labéri önkormányzat, a Roma
kamerát, projektort, cd leját- Nemzetiségi Önkormányzat, a
szót, írásvetítõt vásárolt. Lehe- Hálózat az Integrációért Alapíttõség nyílt sportjátékok, társas- vány, a Kastélykert Óvoda képjátékok, valamint a tanórán kí- viselõi, a szülõi munkaközösség,
vüli foglalkozásokhoz szüksé- a diákönkormányzat tagjai, vages anyagok, eszközök beszer- lamint az iskola dolgozói – az
zésére is. A pályázati kiírás elõadások után egy fogadáson
alapján megtörtént az intéz- elevenítették fel a program
ményi dokumentáció valamint eseményeit, összegezték tapaszaz Esély és ösztönzés projekt talataikat.
áttekintése, szakértése.
Dézsi Ágnes
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Versenyek, elismerések a zalabéri falunapon
Ebben az évben augusztus
29-én rendezték meg Zalabérben a falunapot, melyet megelõzõen a ZalabÉrték Egyesület augusztus 7-én nyolc csapat
részvételével éjszakai kalandtúrát szervezett. A túra résztvevõit a falunapon díjazták, s mellette számos kísérõprogram csalogatta ki a falubelieket. Népszerûségének köszönhetõen hamar elfogytak a paintball töltényei, sokan kipróbálták a futballjátékként bemutatkozó gurigolfot és természetesen az

ugrálóvár, csillámtetkó, arcfestés
sem vesztett népszerûségébõl.
– Nagyon sok jelölés érkezett és a héten a tavalyi díjazottakkal és a képviselõ-testület tagjaival sétáltunk végig a
településen, hogy eldöntsük,
kik kapják idén a Példás Porta
elismerést. A falunap szervezését már egy bõ hónappal korábban elkezdtük, nagyon szép
idõt fogtunk ki. Délelõttre kisebb létszámú programokat
szerveztünk, idén a Fot-Fut, azaz a Foteltõl futva az egészség

Versekkel ünnepeltek Dötkön

Fûzfa Balázs és Takácsné Martincsevics Veronika köszöntötte
a megjelenteket.
Nemzeti ünnepünkön a magyarság nagy költõinek versei
hangzottak el augusztus 20-án
egy rendhagyó irodalom óra
keretében a dötki kultúrházban. Szinte kicsinek is bizonyult a terem, hiszen közel ötvenen voltak kíváncsiak a rendezvényre.
– A tizenkét legszebb magyar vers program 2007 és
2013 között zajlott a Kárpátmedencében, melyen körülbelül ötven egyetemi és középiskolai tanár vett részt. A diákok
százfõs csoportokban Orbán
Tamás vezérletével tartották
meg a Nagy versmondás programot. Végeredményben tizenkét kötet, film és konferencia
született, tizenkétezer gyerek
mondott verset, újragondoltuk, hogy a mai modern világban hogyan kell ezeket a
klasszikusokat tanítani. Arra a
kérdésre próbáltunk meg válaszolni, hogy mit kezdjünk a
kultúrával a 21. században?
Megállapítást nyert, hogy iro-

dalom nélkül lehet élni, csak
nem érdemes – mondta Dötkre elhozott országos program
elõzményirõl Fûzfa Balázs irodalomtörténész.
Kezdésként Egyed László
szavalta el a Petõfi Sándor
Szeptember végén címû versét, majd Fûzfa Balázs szórakoztató és érdekes történelmi
felvezetéssel készítette elõ a tanítványa által elhangzó Pilinszky, Arany, Babits, Radnóti,
Kosztolányi, Nagy László, Ady,
Berzsenyi, Vörösmarty, József
Attila és Weöres Sándor verseket.
– Próbáltunk a Nemzeti ünnepünkhöz egy méltó programot találni, és egy kicsit kitörni a falunapos, populáris
dolgokból. Szeretnénk ebbõl a
KultÓrából legalább évente
rendszert csinálni, író-olvasó
találkozókat, elõadásokat szervezni – mondta Takácsné Martincsevics Veronika polgármester.
– pb –

Ács Klaudia lett az év zalabéri embere.
felé futóversenyt rendeztük
meg. 300 méterestõl a 3000
méterig több távon és családosan is lehetett futni, melyen
közel negyvenen vettek részt.
A zumbás hölgyek pogácsasütéssel készültek a falunapra, a
faluvacsorán göcseji baboskáposztát kínálunk csülökkel, a
közösségi kert terményeibõl babkrémet, hagymalekvárt kóstoltattunk – összegzett Zsuppán
József polgármester.
A színpadon jó hangulatú
mûsort adott elõ a Truffaldino
Bábszínház, klasszikusokat játszottak élõben a Brasscom fúvósai, majd a helyi népdalkör,
zumbások és színjátszók folytatták a fellépõk sorát. A kulturális programok között koraeste tartották a települési elismerések átadását. Évrõl évre
nagy titok övezi, hogy kit tart
érdemesnek a település vezetése az Év embere díjra. A tavalyihoz hasonlóan idén is egy
olyan emberre esett a választás, aki csendben, feltûnés nélkül teszi a dolgát, a ZalabÉrték
Körkép kiadvány fõszerkesztõje, a települési programok
mozgatórugója és szervezõje.
– Eléggé meglepett ez a díj,
mert nem igazán szeretek az
elõtérben tevékenykedni. Jólesõ és nagyon megtisztelõ,
hogy rám gondoltak. Ez egy
visszajelzés arról, hogy jól végzem a munkám és fontos amit
csinálok. Az iskolában tanítónõként dolgozom, s mellette a
rendezvények szervezésébõl,
pályázatok írásából, falubeli
szabadidõ programokból is ki-

veszem a részem – foglalta
össze munkáját Ács Klaudia,
az iskolában az õsztõl a negyedik osztályosokkal foglalkozó tanítónõ.
Idén három ház tulajdonosának ítélték oda a Zalabéri
Példás Porta 2015 díjat, amelynek Guitprechtné Molnár
Erzsébet, Gergye Béla és Mörk
György örülhetett. Gergye Béla és felesége szép kaktuszgyûjteménnyel díszíti a Dózsa
György utcában ötven éve
épült családi házát, melynek
udvarát rendszeresen kaszálják
és rendben tartják.
– A munka elszólított bennünket Zalabérbõl, aztán 5 éve
költöztünk vissza, akkor újítottuk fel ezt a házat. Nyugdíjasok
vagyunk, ráérünk, most az a
dolgunk, hogy az udvart, kertet szépen tartsuk. A falu képe
is másképp néz ki, ha gondozottak a porták – jegyezte
meg Gergye Béla és felesége.
Mörk Györgyné hobbija a
kertészkedés, a virágokat szinte gyerekekként szeretgeti, férje az udvar kaszálását igazi férfimunkának tartja:
– Nagyon meglepõdtünk
és örülünk ennek a díjnak. Mivel száraz idõjárás volt most a
nyáron, elég nehéz volt gondozni a növényeket, széppé
tenni a környezetet – örvendezett a zalabéri Huszti utcába
1970-ben költözõ és akkor házat építõ házaspár.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

www.zalatajkiado.hu
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A sümegcsehi Fazekas József Emlék Alapítvány

Kozma Kincsõ 8. osztályos tanuló kapja a Fazekas József-díjat.

rik

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

a
ng

elõsegítése és támogatása, valamint az iskolában mûködõ
mûvészeti csoportok elõsegítése és támogatása.
Az alapítvány nyitott, hozzá magán és jogi személyek
pénzbeli adományt teljesíthetnek.
Az alapítvány kezelõje a kuratórium, amelynek tagjai: Szabóné Nagy Erzsébet igazgató,
Novák Ferencné, Szanatiné
Schóbert Erzsébet, akik az alapítvánnyal kapcsolatos teendõket, ügyintézést társadalmi
munkában látják el. Az alapítvány kuratóriuma sokféle tevékenységgel próbálta és folyamatosan próbálja felhívni a figyelmet az alapítványra, s mindent elkövet azért, hogy minél
szélesebb körben ismertté, elismertté tegye.
A kuratórium feladata:
- Az induló vagyon kezelése
és gyarapítása
- Az adományok elfogadása
- A vagyon sikeres felhasználása az alapítványi cél elérése
érdekében

lepõ volt, hogy milyen sok
tudós, orvos, mérnök, pedagógus, katonatiszt, múzeum igazgató került ki ebbõl az iskolából. A meleg baráti légkörben zajló rendezvény megerõsített bennünket abban, hogy
igény van ezekre a találkozókra, hiszen a diákok így tanulják
a szülõföld, a hazaszeret, a
közösség összetartó erejét.
Adománygyûjtõ tevékenységünk következtében az alapítvány vagyonát sikerült megnégyszereznünk. Mégsem ezt
tartjuk a legfontosabb eredményünknek, hanem azt, hogy
olyan támogatói kört sikerült
létrehoznunk, amely figyelemmel kíséri mindennapjainkat,
munkánkat, a gyermekek fejlõdését, sikereit, részt vesznek
rendezvényeinken, példát adva diákjainknak.
Fazekas József Emlék Napok szervezése:
Minden év márciusában
diákjaink részére egész napos
programot szervezünk. Ennek
keretében kirándulást szervezünk Siófokra, névadónk sírjának megkoszorúzására. E napon kerül sor a különbözõ pályázatok (mondaíró-, képzõmûvészeti-, címerterv stb) értékelésére és a díjkiosztásra.
Fazekas József Emlék
Alapítvány kuratóriuma
Hu

Az elõzõ számban olvashatták beszélgetésünket Fazekas
Piroskával, a sümegcsehi Fazekas József Emlék Alapítvány megalapítójával. Ezúttal
magát az alapítványt mutatjuk
be részletesen.
A Fazekas József Emlék
Alapítványt 1997. március 10én hozta létre dr. Fazekas József és Fazekas Piroska, intézményünk névadójának, Fazekas József néptanítónak, iskolaigazgatónak a fia és a leánya.
Az Emlék Alapítvány célja:
a Sümegcsehi Általános Iskolában tanuló hátrányos helyzetû gyermekek tanulásának és
továbbtanulásának elõsegítése.
2002. szeptember 10-én az
alapító okirat az alábbiakkal
módosult: az alapítvány célját
képezi a korábbi cél változatlanul hagyása mellett a továbbiakban az általános iskolában
tanuló diákoknak a tanulmányi és sportversenyekben való
részvételük támogatása, az iskolában szervezett tanulmányi
kirándulások és táborozások

Az alapítvány tevékenységének három fõ területe:
- Ösztöndíj támogatások kiutalása nyolcadik osztályos diákok számára
- Adománygyûjtés
- Fazekas József Emlék Napok szervezése
Ösztöndíj támogatások kiutalása:
A kuratórium saját hatáskörében dönt az ösztöndíj nagyságáról és a támogatásra javasolt diákok névsoráról. Az alapítvány fennállása óta minden
tanévben több tanulót is tudunk jelentõs összeggel támogatni.
Adománygyûjtés:
Az induló vagyon gyarapítása érdekében sokféle tevékenységet próbált a kuratórium. Az intézmény névadó
ünnepélyére meghívtuk az
iskola volt tanárait, diákjait,
családtagokat, ismerõsöket, a
környezõ települések vezetõit,
megyei, sõt országos vezetõinket is annak érdekében, hogy
kölcsönös összefogással tevékenykedhessünk a diákok érdekében. Felemelõ érzés volt,
mind a diákok, mind az iskolában jelenleg tanító pedagógusok számára találkozni azokkal a volt diákokkal, akik büszkén vallják, hogy sümegcsehi
diákok voltak. Rendkívül meg-

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

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Lendületben a zalacsányi Huligánok
Zalacsányban öt éve éledt
fel a futball, melyhez Lichtenberger Lászlót sikerült megnyerni, hogy a megyei III. osztály Keleti-csoportjában gardírozza a csapatot. Munkáját fia,
Lichtenberger Gábor, a zalaapáti nõi csapatot is vezetõ
játékosedzõ segíti. A szezont
kezdõ elsõ találkozó elõtt a
vezetõedzõvel beszélgettünk.
– Hogyan lehet értékelni a
múlt szezont?
– A múlt idényben többre
volt hivatott a csapat, a dobogó volt a cél, de sajnos elrontottuk.
Három
sorsdöntõ
meccset mi vesztettünk el,
nem az ellenfél nyerte meg.
Ezen a szinten egy átmulatott
este, lakodalom is döntõen
befolyásolja a mérkõzésre való
készülést. Így például Zalaszántó ellen sajnos nem sikerült nyerni. Idén jobban odafigyelünk minden meccsre, a
hiányposztokra sikerült erõsíteni.
– Hogy telt a nyár a csapatnál?
– Ebben a bajnokságban
korainak tartom az augusztusi
kezdést, mert sokan még nyaralnak. Novemberben meg
olyanok a pályaviszonyok,
hogy sok helyen nem is igazán
lehet futballozni. Kevesebb
csapattal, kevesebb utazással,

A Karmacs ellen 11-3-ra nyert a csapat.
kisebb csoportokban lenne jó
megszervezni… Hozzánk nyáron Zalaszentgrótról és Zalaapátiból érkezett három-három fiatal, így az átlagéletkor
is még jobban lement. Sosem
voltunk öreg csapat, 3-4 játékosunk van, aki 24-25 éves.
Remélem, hogy idén meglesz a
dobogós helyezés.
– Milyen a csapat összetétele?
– Amikor öt éve elkezdtük
a focit, akkor két zalacsányi
játékosunk volt, aztán megpróbáltuk visszahozni a helyi, de

Befektetés a jövõbe!

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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iH rdess !
k
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máshol szereplõ futballistákat.
Próbáltam fiatalokat beépíteni, de többen messze járnak
iskolába. Tartjuk az általános
iskolával a kapcsolatot, így a
nagyobbak közül többen lejárnak edzésekre. Egy falusi gyereknek ez a csapat jó lehetõség a versenyszerû mozgásra. Bízom benne, hogy pár év
múlva kilencven százalékában
helyi lakosokból állhat majd a
csapat.
– Egy osztállyal feljebb, két
csapatot indítva talán már
könnyebb lenne beépíteni a
fiatalokat…
– A település biztosan meg
tudná oldani a magasabb osztályban való szereplést. Az elsõ
nagy feladat, hogy a pályát (a
jelenlegi pálya területét régóta
szeretné megvásárolni az önkormányzat – a szerk.) és hozzá közeli öltözõ kellene. Most
az iskolában öltözünk és például egy kiállítás esetén nem
maradhatna a pálya környékén
a megbüntetett játékos. Vannak itt nagyobb vállalkozók,
akik megfelelõ feltételek esetén biztosan támogatnák a csapatot. Dolgoztam Zalaapátiban
kilenc évet a másodosztályban,

ez a csapat ott is bent lenne az
elsõ tízben.
– Milyenek az erõviszonyok, kikkel kell megküzdeni
a dobogóért?
– Az elmúlt szezonban reális eredmény született: drukkoltam a Rezinek, hogy nyerjen és lépjen is feljebb. A
Hévíz II. csapatában sok ismerõsöm van, de õk nem fognak
feljebb lépni. Jó csapat az
Óhíd és a Sümegcsehi, de ezen
a szinten a munka is befolyásolja a játékosokat, hogy mikor
tudnak meccsre járni.
– Kik támogatják az
együttest?
– Az önkormányzat mellett
több kisebb támogató van,
valamint a helyi tüzép a VajdaÉP és Szabó Péter elnökünk
vállalkozóként is segít. Már a
második mezünkre került rá a
Huligánok felirat, ami az új
mezünkön is szerepel.
A csapat az elsõ fordulóban
hazai pályán 11-3-ra gyõzte le a
Karmacs együttesét, majd Vindornyaszõlõsrõl 7-2-es sikerrel
tért haza. Augusztus 30-án a
Kehidakustányt fogadta és, s 20-ra nyert.
Pataki Balázs
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

Hirdetésszervezõket
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

KÖRÖM
SZIGET

Kaufman Brigitta
8790 Zalaszentgrót, Korona u. 2
Nyitva tartás:

hétfõ"

- péntek

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

www.zalatajkiado.hu

800- 1600 óra

10% kedvezmény minden szolgáltatásra!
Szolgáltatások:
" (francia, klasszikus, japán, spa)
Manikûr
"
Mûkörömépítés (zselé, porcelán)
Csillámfestés
Bejelentkezés:
Tel: 0630/847-6071
Facebook: Körömsziget Kaufman Brigitta
"
A kedvezmény idõtartama:
2015.09.15-ig

Ha elolvasta, adja tovább!
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