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Kormányzati támogatással…

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
AJÁNLATA

Október a látás hónapja!
Szemüvegkeretek 30 % engedménnyel!
Multifokális lencsék 1 + 1 akció!
Egyfókuszú lencsék FÉL ÁRON
(kivéve fényre sötétedõ lencsék)

Cooper-Vision kontaktlencsék diákigazolványra
20% kedvezménnyel kaphatók!
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás.
Bejelentkezés személyesen és telefonon.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely.

A fejlesztési beruházások
és az uniós források koordinálása Zalában Manninger
Jenõ miniszteri biztos, országgyûlési képviselõ feladata. Elsõdlegesen a Területi Operatív
Program és a Vidékfejlesztési
Program tartozik a prioritást

Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

B&B
DIVAT VILÁG

élvezõ teendõk közé. A miniszteri biztos ezekben a hetekben folyamatosan egyeztet a
zalai önkormányzatok vezetõivel az igények és a lehetõségek
felmérésének kapcsán. Manninger Jenõvel a zalaszentgróti
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

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

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet
Márkáink:
Kínálatunkból:
- Blue Nature
- átmeneti kabátok (nõi, férfi)
- Rensix
- mellények (nõi, férfi)
- Claudio Dessi (táskák, cipõk)
- kendõk, sálak
- J. PRESS
- kötött pulóverek
- Prestige
- farmernadrágok (nõi, férfi)
- polók, tunikák, bolerók
- szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- alkalmi ruhák
- nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- férfi boxerek
- nõi övek, nyakláncok, pénztárcák, táskák
- nyakkendõk

Az üzletben ajándékutalvány kapható.

Manninger Jenõ: – Munkahelyteremtõ beruházásokra kell koncentrálni.

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
Kínálatunkat Estrella magyar gyártású cipõvel bõvítettük.
Gyermek cipõink:
- D.D. Step
- Wink
Ezen kívül:
- cipõápoló szerek
- bõr táskák
- bõr övek
- bõr pénztárcák
- zoknik nagy választékban kaphatók.

Októberben 5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék zoknit adunk. • Az üzletben ajándékutalvány kapható!
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Nyugdíjasokat köszöntöttek Zalacsányban
– Nagyon élvezem a nyugdíjas életet, minden évben eljövök az ünnepségre és a többi
programra is. Soha nem unatkozom, két unokám van, minden napra be van osztva, hogy
mit csinálok. Sokszor belegondolok, hogy amikor dolgoztam, akkor hogyan végeztem el munka mellett
ugyanezeket a feladatokat is.

Húsz éve költöztünk a családdal Gyuláról Zalacsányba,
jól érezzük magunkat itt, hamar beilleszkedtünk, már minden ideköt bennünket – meséli mosolyogva Lehoczki Mihályné.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Kormányzati támogatással…
A település vezetése nevében Nagy Lászlóné köszöntötte a
nyugdíjasokat.

Az ünnepeltek tapssal és mosollyal fogadták a gyerekek
mûsorát.
A televízió, a gyermekbénulás elleni védõoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és
a fogamzásgátló tabletta feltalálása elõtt születtek. Az õ gyerekkorukban nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és
pengekorcsolya, se légkondicionáló, mosogatógép vagy
szárítógép, és nem léteztek
sugárhajtású utasszállító repülõgépek.
– Önök már nyugdíjas éveiket töltik. Nem azért kelnek fel
korán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek, és nem
nehezül vállukra az ottani felelõsség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek kedvteléseiknek,
azonban nem igen találni
olyan nyugdíjast, akinek nincs
dolga, gondja. Küszködnek a
nyugdíj beosztásával, betegséggel, közben segítik unokáikat, gyermekeiket. Õsz van a
természetben és az életútjukban is. Nehézségek közepette
felnevelték és útjára bocsátották gyermekeiket, most pedig

türelemmel és alázattal egyengetik unokáik életét. Megvívták már az élet nagy, nehéz
csatáit, a lelkükben dúló viharok lassan lecsendesülnek.
Kívánom, hogy az év minden
napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését, érezzék, hogy bizonyos dolgokat
még jobban tudnak és ezért is
szükség van önökre – szólt Zalacsány nyugdíjasaihoz Nagy
Lászlóné polgármester.
Szeptember 18-án, délután
köszöntötték a település nyugdíjasait, akiket finom étellel, az
óvodások, iskolások és a dalkör mûsorával köszöntöttek.
„Ó, ó, ó, nagymami, drága
nagymami. Jajj, de jó, hogy
köztünk élsz!” – csendült fel a
gyerekek mûsora közben, melyet a nagyszülõk mosollyal és
tapssal díjaztak. Ezek az alkalmak jóízû beszélgetésekre, közösségi együttlétre is lehetõséget adnak, így többen rendszeres résztvevõi a falubeli
programoknak:

(Folytatás az 1. oldalról)
megbeszélés után beszélgetett
lapunk munkatársa.
– A zalaszentgróti megbeszélésen Baracskai József polgármesterrel, Beke László alpolgármesterrel és Veress János helyi, fideszes képviselõvel találkoztam és tájékozódtam a jelenlegi helyzetrõl és a
fejlesztésre váró területekrõl –
mondta bevezetésként a miniszteri biztos. – Fontos tudni,
hogy a TOP (Területi Operatív
Program) elsõsorban a járásszékhelyeknek tartogat lehetõségeket. Számomra fontos
szempont, hogy a többi zalai
területhez képest a hátrányosabb helyzetben lévõ városok
és falvak is eséllyel induljanak
és támogatom azt, hogy pályázati forrásokhoz jussanak. Különbség a korábbi pályázatokhoz képest, hogy elsõsorban
olyan jellegû beruházások támogatásában kell gondolkodnia Zalaszentgrótnak is, amely
közvetlenül vagy közvetetten
ösztönzõleg hat a munkahelyteremtésre.
Manninger Jenõ kihangsúlyozta: a zalai kisváros adósságkonszolidációban nem részesült, a korábbi jó önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetõen, ezért most mintegy 181 millió forintos pályázati összeghez juthatnak. Ebbõl olyan fejlesztéseket oldhat
meg a helyi önkormányzat,
amelyeket például uniós forrásból sokkal nehézkesebben
vagy egyáltalán nem lehetne.
Ilyen például a kormányzati
támogatással megvalósuló járdaépítés Zalaszentgróton.
– A város vezetésének a
jövõbeni beruházások kapcsán
még egyszer szükséges lesz
átgondolni, hogy tudnak-e ipari területfejlesztésre javaslatot
tenni. Veress János fideszes

képviselõ javaslata szerint például egy korábbi gazdasági
terület megvásárlása esetén az
önkormányzat is képes lenne
pályázni és egy olyan telephelyet létesíthetne, amely a helyi
vállalkozások számára segítséget jelentene – tájékoztatott a
miniszteri biztos.
Több pályázati lehetõség
létezik Zalaszentgrót további
fejlesztésére is. A buszpályaudvar felújítására és a város centrumának a megújítására jó
eséllyel pályázhat. Ennek eredménye lesz majd, hogy új zöld
területek kialakítására is nyerhetnek a rendelkezésre álló
forrásokból.
Kerékpárutak kialakítására
is lehetõséget nyújt a TOP.
Zalaszentgrót önkormányzata
ebben a kérdésben inkább a
déli bicikli út folytatásában lát
fantáziát, amellyel kapcsolódnak majd a Balaton körüli kerékpár úthoz Kehidán keresztül.
Manninger Jenõ elmondta
még: a zalaszentgróti óvoda
jelenleg 40 fõvel mûködik. Az
intézmény vezetése az önkormányzattal karöltve azon dolgozik, hogy legyen bölcsõdei
csoport is a zalai városban. Az
új létesítménynek az elképzelések szerint a jelenlegi idõsek klubjának épülete adna
helyet. Az idõsek klubja az
egykori gimnázium épületébe
költözne egy külön helyiségbe.
A miniszteri biztos szerint
Zalaszentgróton nagyon fontos a vállalkozások támogatása.
Figyelemmel kíséri a nagy
cégek pályázatait. Különösen
az energiahatékonyság javítására lesznek pályázati esélyek.
Kiemelten fontos továbbá a
zalai kisváros számára is az
államilag támogatott közmunkaprogram fenntartása.
O. B.
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Boda Istvánné 24 évig vezette Dötköt
Beszélgetés a falu korábbi polgármesterével
Kevesen mondhatják el magukról, hogy 6 cikluson át
vezették településüket. Sokan
csak Nelliként szólítják Boda
Istvánnét, aki Dötkön a rendszerváltást követõen 1990-ben
került a polgármesteri székbe,
s egészen 2014 õszéig látta el a
faluval kapcsolatos teendõket.
Vele beszélgettünk életérõl, a
faluról és a polgármesterségrõl.
– Alig élnek már olyanok a
településen, akik itt nõttek fel.
– A tsz megszûnése után
nem volt munka, így az én
korosztályom már korábban
elment a faluból. Jó közösség
volt itt, Pakodról is sokan
jártak át ide a fiatalok. Aratási
idõszakban a munkák befejezését követõen, vasárnaponként jártuk házakat a lemezjátszónkkal, jókat táncoltunk.
1966-ban nagy örömünkre
megépült a kultúrház, aminek
építésében a falu apraja-nagyja
részt vett. 1970-ben megszûnt
az iskola, aztán 17 évig nem
született gyerek a faluban.
2000 után jöttek fiatalok és a
nyilvántartás szerint most 9
gyerek van Dötkön. A hatvanas
években száz felett volt a lélekszám, 1990-ben 53-an éltünk
itt, most harminchatan vagyunk. Az idõsek meghaltak,
hat nyugdíjas van itt, a legidõsebb ember 77 éves.
– Hogyan teltek a kilencvenes évek?
– Az önkormányzatok megalakulása elõtt eljöttek hozzám
a falu öregjei, hogy induljak
jelöltként. Próbáltuk bepótolni azt a lemaradást, amit a
tanácsi rendszerben elszen-

vedtünk. Az elsõ testülettel
három ciklust vittünk végig,
aztán az utolsó ciklusban kerültek be fiatalok. Mindig meg
tudtuk beszélni, hogy mire
van szükség. Elsõ feladatunk a
kultúrház felújítása volt, aztán
szerettünk volna itt is vezetékes ivóvizet. A kilencvenes
évek elején egy pályázatnak
köszönhetõen „hozták fel” Pakodról a vizet. Elõször csak
nyomós kutak voltak, amire
késõbb többen rákötöttünk…
Bekapcsolták a telefont is, de a
gáz bevezetése sokakban ellentmondást keltett, pedig
csak annyi változott, hogy nem
palackos gázt használhatunk,
hanem vezetékest. Sajnos 6-7
éve a szennyvíz-elvezetõ hálózat pályázatának a hiánypótlása elmaradt, így ez még
hiányzik Dötkön. Amit emberileg meg lehetett csinálni, azt
úgy érzem elértük. Alapító tagja voltam a Zala-Kar Térségi
Innovációs Társulásnak, kezdetben a dötki önkormányzatban történt a könyvelésük is.
– Az élet több területén is
helytállt.
– Amikor megalakult a tsz,
akkor maradtam ki az iskolából. Közgazdasági iskolába szerettem volna továbbtanulni, de
a tsz nyomására az osztályfõnököm nem küldte el jelentkezési lapomat, hogy maradjon helyben is munkaerõ. Öt
évig dolgoztam a helyi tsz sertéstelepén, de az összevonások
után nem maradt itt munka.
Ígéretet kaptam, hogy lehetek
brigádvezetõ, ha elvégzem a
technikumot. 1968-ban levelezõ tagozaton érettségiztem le,

Szüreti mulatság Zalacsányban

Feldíszített jármûvek invitálták a lakosságot a szüreti mulatságra.
Délben már nekiláttak díszíteni a kocsikat, s három

órára egyre többen jelentek
meg jelmezeikben, hogy részt

A búcsúnapon Lóth István alpolgármester és Takácsné Martincsevics Veronika polgármester köszöntötte a volt polgármestert.
de Pakodon, a csirketelepen
nem kaptam munkát. Korábban is szerettem volna a kórházban dolgozni, mert a nagybátyám falusi gyógyító volt,
akitõl sokat tanultam. A sebészeten kezdtem ápolónõként, a képzés után 1986-tól
a külsõkórházban, a pszichiátrián dolgoztam 6 évig, 1992ben a tüdõosztályra mentem,
majd az átszervezés után a
belgyógyászaton voltam 8
évet. A gyerekek egyedüli felnevelése mellett jártam el
dolgozni, közben 1990-tõl a
polgármesterséget is elláttam.
2003-ban mentem nyugdíjba,
azóta itthon vagyok, nagyrészt
a kertben töltöm az idõm.
– Kevesen vannak a megyében is, akik ennyi évet töl-

töttek el településük vezetésével.
– Az utolsó négy évben
már nem is akartam jelöltetni
magam, de a gyerekek bíztattak, hogy induljak el még egyszer. Végül hárman indultunk,
és sikerült újból megbízatást
nyernem. A megyében talán Rejtélyiné Nagy Gabriella Erzsébet, Valkonya polgármestere
töltött 24 évet egy falu élén. A
kistelepüléseken a falu népe
többnyire nõket választott. Hozzám jöttek, ha jogorvoslathoz
kellett levelet írni, vagy ha sérülést, betegséget kellett ellátni,
esetleg injekciót beadni. Sajnos
most nincs akkora összetartás,
mint régebben volt, alig köszönnek egymásnak az emberek.
Pataki Balázs

vegyenek a szeptember 26-ára
szervezett zalacsányi szüreti
felvonuláson.
– A tegnapi rossz idõ ellenére ma szép napunk lett, s
reméljük, sokan kíváncsiak
lesznek a programokra – osztotta meg véleményét Nagy
Lászlóné polgármester.
A kisbíró szerepét ebben
az évben is Morácz Lászlóra
osztották, aki a szüreti munkákat és az esti bálra való invitálást is beleszõtte szövegébe. Az idei programot színesítette a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Körének bemutatója, akik elõször felvonultak
a település utcáin, majd lehetõség nyílt közelebbrõl is
megcsodálni jármûveiket.
– Ez az ötödik motoros találkozónk, amihez minden évben kapcsolódik a Deák Ferenc emléktúra, ami érinti a
megye bölcséhez köthetõ településeket. Reggel tizenöten
indultunk, s közben húszan

csatlakoztak hozzánk. Zalaszentmihályon a horgásztónál
álltunk meg, aztán megnéztük
Kehidán a sírkápolnát, a kúriát
és itt Zalacsányban nagyon
kedvesek voltak, és megvendégeltek bennünket. A motorosok minden évben ügyességi
versennyel kezdik a napot,
idén Zalacsányban írják a
KRESZ-tesztet, aztán Deák Ferenc totón ellenõrizhetik ismereteiket – fejtette ki a csoport
vezetõje, Klujber László.
Délután az óvodások és az
iskolások mûsorával folytatódott a program, s a keszthelyi
Re-Folk Együttes is elhozta
népzenei egyvelegét. Este az
ügyes kezû lányok, asszonyok
laskasütõ versenyen, a férfiak
pedig boraikkal mérették meg
magukat. A mozgalmas napot
szüreti bál zárta.
-pbA www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Magyarok a lengyelekért Zalában
Megemlékezés Zalabérben és Zalaszentgróton

Zalabérben Topij Stanislaw lengyel hadnagy sírjához látogattak el.

attasé társaságában érkezett
Zalába.
Vikár Tibor helytörténész
23 éve került Zalabérbe, és
akkortájt a környék természeti
értékeinek megmentését vették a fejükbe. Idõsek elbeszélései alapján hallott a lengyelek állomásozásáról, s ezek
alapján kezdett el kutakodni a
témában:
– Levéltárakban próbáltam
utánanézni az 1944 decemberében helyben történt tragédia okának. Amikor ezt a történetet kutattam, akkor felelevenedett egy gyönyörû kép,
mely dicsõ eseménye volt Zalabérnek és Zalaszentgrótnak.
Tudniillik amikor a második
világháború szörnyû éveiben
nemzet nemzet ellen ment,
akkor Európában volt két
olyan nép, amely más-más
szövetségi rendszerhez tartozott, de testvérkezet nyújtott
egymásnak: a magyar és a
lengyel. Zalaszentgróton több

olyan lengyel tiszt volt, aki
családját is magával hozta, és
néhány évig meg kellett szervezni a lengyel diákok helyi iskoláztatását. Többségük visszatért Lengyelországba, négyen
Zalaszentgróton telepedtek le,
családot alapítottak, a város nagy
szeretettel fogadta be õket.
Zalaszentgróton a Magyarországi Lengyel Múzeum anyagi támogatásával megszépült
lengyel síroknál helyezték el a
koszorúkat, illetve az ünnepi
mûsor keretében a Kossuthtömbön lévõ, egykori lengyel
tábor falán lévõ emléktáblánál
tartottak megemlékezést. A
mûvelõdési központban ünnepélyesen megnyitották a Lengyel menekültek Magyarországon címû kiállítást, mely az
intézmény elõcsarnokában látogatható. A magyar-lengyel
kapcsolatok ápolásáért elismerést vehetett át Rakos Erzsébet
és Zsohárné Stampfel Edit.
Pataki Balázs

A magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért Zalaszentgróton elismerést vett át Rakos Erzsébet és Zsohárné Stampfel Edit.
A második világháború
alatt, 1939-ben lengyel katonák érkeztek Magyarországra.
Zalabérben 1940 júniusától az
1944-es német megszállásig a
zalabéri Guttmann kastélyban
tábor mûködött, ahol körülbelül 100 lengyel tisztet szállásoltak el. A háború történései során közülük többen
tragikus körülmények között
vesztették életüket. 2010. szeptember 24-én Zalabérben emléktáblát avattak. Azóta évente
megemlékezést tartanak.
A lengyel menekültek befogadásának 75. évfordulója alkalmából, Vikár Tibor helytörténész kezdeményezésére
rendezett emléknapot Zalabér
és Zalaszentgrót. Ez alkalomból szeptember 19-én megemlékezést tartottak a zalabéri
könyvtárban, majd koszorút
helyeztek el a templomkertben lévõ emléktáblánál. A
résztvevõk az emlékezés mé-

cseseit vitték el a zalabéri temetõbe a Lengyel Nagykövetség által felújíttatott Topij
Stanislaw lengyel hadnagy sírjához. Az összejövetelen Zsuppán József, Zalabér polgármestere köszöntötte a résztvevõket, majd Roman Kowalski lengyel nagykövet emlékezett meg a 75 évvel korábban
történtekrõl:
– Egy kivételes idõszakról
emlékezünk meg ma. Ami 75
éve történt, arra érzelmek nélkül nem is nagyon lehet visszaemlékezni. Olyan világban
élünk, ahol jónak lenni nagy
kihívás! Ahol ritka két ember
igazi barátsága. Itt pedig két
olyan nemzetrõl beszélünk,
amelynek a nyelve is meszsze áll egymástól. A bajban
sem kellett segítséget kérni,
mert a magyaroktól mindig
igazán nagy támogatást kaptunk – emelte ki a nagykövet,
aki Jan Kurdzialek katonai

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Giccsparádé Zalaszentgróton
– avagy merre tart a kulturális fejlõdés városunkban?

Az egyik kifogásolt alkotás.
Dohogásom alapjául álljon
itt a MTA Értelmezõ szótárának, a giccs fogalmáról szóló,
ide vonatkozó kivonatos része:
„Ízléstelen, rikító, mûalkotás - egyszerû, gyors hatásra
törekszik, és az igénytelen
közönségnek a mûvészi élmény hamis érzetét nyújtja.
A giccs néha szembeszökõen silány és primitív, érzelgõs, szirupos, hatásvadász, olcsó, limonádé.”
A városunk gyönyörû környezetben fekvõ, építészetében visszafogott, szerény, jó
ízlésû fürdõjében a nyár folyamán valakik(?) a fenti fogalomnak mindenben tökéletesen megfelelõ dísztárgyakat és
gyermekjátékokat telepítettek.
Annyit sikerült kiderítenem,
hogy testületi döntés nem áll a
történtek mögött. A képviselõk többsége nem is tudott e
tárgyak ottani elhelyezésérõl,
úgy gondolom egy bizottsági
döntést azért megérdemelt
volna az ügy. Bizonyos döntéseket ugyanis illik a képviseleti
demokrácia írott és íratlan
szabályai szerint meghozni, ha
az akár kulturális, vagy akár
anyagi jellegû, de még inkább,
ha mindkét területet egyszerre
érint.
Szeretném
megemlíteni,
hogy a fürdõ nem a Polgármesteri Hivatal tulajdona, hanem a városé, vagyis az itt élõ
embereké.
De mi is a baj ezekkel a
figurákkal:
Elsõként említeném a jövõ
nemzedéke, a gyermekek ízlésének jó irányba terelését,
avagy ízlésrombolását. Amúgy
is nagyon sok hasonló hatás
éri õket. Talán nem kellene
még egy lapáttal rátenni. Természetesen tudom, hogy a
gyermekek így is játszanak
vele, és örülnek, fõképp

azoknak, amelyek megfelelnek
ennek a célnak. (Nem is szeretném az õ örömüket elvenni.) De ezt a célt jó ízléssel is el
lehet érni.
Másodikként az ide látogató, nem zalaszentgróti fürdõlátogatókat, köztük külföldiek
rólunk alkotott képét említeném. A fürdõ rendszeres látogatójaként volt alkalmam hallani, csípõs megjegyzéseket és
látni elnézõ - lenézõ mosolyokat. Sõt személyes beszélgetésekben is szóba került e
nyilvánvaló ízléstelenség.
Azután még itt lennénk mi
is, helybéliek, akiknek „nem
kicsit, de nagyon” más az ízlésvilágunk, és nem feltétlenül
szeretnénk rózsaszínû mûanyag malackák, libák és vízköpõ szörnyek közt strandolni.
Szóval úgy érzem, van baj!
Ha tudott a dologról a város elsõ számú vezetése, akkor
ez azt jelenti, komoly hiányokkal küzdenek a kulturális ítélõképesség színvonalát illetõen. (Elnézést a cikornyás mondatért, de finomabban másként nem tudtam megfogalmazni.) Ez bizony baj.
Még nagyobb a baj, ha nem
tudott róla! Ez esetben bármi
megtörténhet a városban! Vannak furcsa vízióim. Lehet,
hogy hamarosan, valamely
nemzeti ünnepünkön Hupikék Törpikéknek öltöztetett
óvodások fogják körbetáncolni
a Hõsök Emlékmûvét? Vagy
netán
a
Szentháromság
szobrot?
De félre a vízióimmal!
Higgyék el, nem akarok a
bolhából elefántot csinálni.
Nem is politikai a megközelítésem, hiszen a jó ízlés nem
politikai kategória.
Csupán a kultúráról és a
kulturálatlanságról beszélek.
Példaként megemlíteném, mi

mindenre képes a kulturálatlanság egy város életében.
Koromnál fogva még láttam Zalaszentgrót polgárváros évszázadok alatt kialakult,
szervesen egymáshoz épült
tiszta városszerkezetét, utcáit,
arányos léptékû épületeit
1960-ig.
Majd jöttek a mûveletlen,
dilettáns pártitkárok, városvezetõk, akik sem Istent sem
embert (fõleg Istent) nem tisztelve, széttrancsírozták a város
építészeti egységét, a szocializmus építése ürügyén. (Hol van
már a tavalyi hó?) De a mûvük
itt maradt!
Csak néhányat említek.
Négy tömblakóház a város
szívében, két áruház, a mûvelõdési ház, és a legnagyobb
gyalázat, betonkolosszust építettek a város, sétáló tengelyében ruhagyári céllal. (A kastélykaputól a Városházáig tartó
egyenes.) Mind, mind a város
szerkezettõl idegen léptékû,
csúnya épület. Kész csoda,
hogy a Batthyány Lajos út eleje
viszonylag érintetlen maradt.
Évszázadok kellenek a gyógyí-

táshoz, még akkor is, ha nem
lép fel egy újabb dilettantizmus!)
A fürdõben lévõ ízléstelenségeket a jövõ szezonra nagyobb veszteségek nélkül még
el lehet takarítani. A kulturálatlanságot és a dilettantizmust kicsit nehezebb lesz, de
talán ez sem reménytelen.
Mindenesetre én szóltam!
Végezetül dohogásom indokaként és a fiatalabb generáció tájékoztatása okán megemlíteném, hogy 1990 és 2002
között dolgozhattam a városért
az akkori Városépítõ és vagyonkezelõ bizottság elnökeként. Császár József polgármesterrel, valamint képviselõtársaimmal indítottuk el a város építészeti helyreállítását,
Makovecz Imre vázlatterveit és
tanácsait felhasználva. A fürdõ
is ebben az idõben épült.
Akik nem jártak mostanában a fürdõben, azoknak íme
néhány fotó arról, hogy hol
tartunk a kultúra rögös útján
Zalaszentgróton. Aggodalmam
talán nem teljesen alaptalan.
Simon László

Énekkel, dudaszóval, kisbíróval
Szüreti felvonulás Tekenyén
Szeptember 20-án a tekenyei délelõtti programok eredményhirdetésével egyidejûleg
készülõdtek a szüreti felvonulók is. A helyi fiatalokhoz a
futók közül többen csatlakoztak és lovak helyett traktoron
járták be a falu utcáit. Énekkel,
dudaszóval és a kisbíróval hívták ünnepelni a lakosságot.

A napot kulturális program zárta, ahol a helyi fiatalok daloltak, a Türjei Idõsek Klubja, majd a Kutyakölykök tagjai táncoltak és a
vendég fellépõk is vastapsot kaptak. A kellemes idõben
jól szórakozott a falu aprajanagyja.
si

Traktorokkal invitálták ünneplésre a lakosságot.
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Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait
Szeptember 12-én tartották
a Zala Megyei Közgyûlés ünnepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területükön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megyeháza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki ismertette a megyei önkormányzat elmúlt esztendejének tevékenységét, melynek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasználásának elõkészítése tette ki.
– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntartásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitörési pontok vannak a mezõgazdaságban, ahol a kevésbé képzetteket lehet foglalkoztatni, illetve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoztatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.
Az eseményen részt vett dr.
Pintér Sándor belügyminiszter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta lehetõségek kihasználását, s kormány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a települések tevékenységének támogatását.
– A fejlõdés, a siker az ember tehetségében, szorgalmában és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ezért is sikeres Zala megye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képesek, saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért dolgoznak. Nem spóroltak erejükkel, energiájukkal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.
inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõdeiket – összegzett a belügyminiszter.
A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elismeréseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos munkássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Fokozatát adományozta dr. Ördög
Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által alapított díjakat adták át az arra érdemesnek talált személyeknek.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtizedes munkássága és közéleti
szerepvállalása
elismeréséül
dr. Gyimesi Endre kapta, akit
távollétében fia, Gyimesi Márton képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgálatáért díj: Szukics Ferenc ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj: dr.

Ratkovics Ágnes, a Csörnyeföldi, majd a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje, Zala Megye Egészségügyéért díj: dr. Szenes Mária, a
Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:
dr. Csite András közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutatóintézet ügyvezetõje, Zala Megye Szociális Gondoskodásáért
díj: Husz Márta, a Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Közmûvelõdésért díj: Horváthné
Nagy Elvira, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: Linhart Rita, a
keszthelyi Asbóth iskola igazgató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: Szabó Tímea, zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium

Befektetés a jövõbe!

matematika tagozatos tanulója, Zala Megye Sportjáért díj:
Steindl József, nemzetközi versenyeredményeiért és Nagykanizsán több sportágban végzett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj: Major
Veronika futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj: Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj: Czinki Ferenc
ügyvezetõ igazgató, a nagykanizsai Faipari Szakosztály munkatársa, Zala Turizmusáért díj:
Pécsvárady Klára, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:
Papp Nándor ny. építészmérnök, Vajda Lajos díj: Konrád
Lajos népi iparmûvész.
Kép és szöveg: Pataki Balázs

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

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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Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése
A Zala Megyei
Közgyûlés 2015.
szeptember 24-i ülésén Egri Gyula tûzoltó ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
tájékoztatta a képviselõket a szervezet 2014. évben elvégzett legfontosabb feladatairól
és megtett intézkedéseirõl, valamint Több fontos témát is tárgyalt a megyei közismertette a 2015.
gyûlés.
évre kitûzött legfõbb célokat. Elmondta, hogy szerzett gyakorlatnak köszöna 2014. év a komoly kihívások hetõen valamennyi esetben
és a megmérettetés éve volt helyt állt az igazgatóság teljes
igazgatóságuk számára, mivel állománya.
januárban a havazással, febA tûzoltósági szakterülettel
ruárban jelentõs ónos esõvel, kapcsolatban kiemelte, hogy
májusban az Yvett Ciklon által Zalában óriási szerepe volt az
okozott szélviharral, a nyári ún. õrsprogram megvalósuláhónapokban
sárfolyásokkal, sának, mivel az újonnan létemajd szeptemberben az áradá- sített katasztrófavédelmi õrsök
sokkal kellett felvenniük a küz- (2010. Zalakaros, 2014. Pacsa,
delmet. Összességében meg- 2016-ban várhatóan Letenye)
állapítható, hogy az általános révén lerövidültek a vonulási
és célirányos felkészüléseknek idõk, amely által nagyobb bizés az eddigi védekezések során tonságba került a lakosság és

csökkentek a vonulások költségei is.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevékenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve benyújtott pályázatairól. A Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke, Boda László tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyében élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenységérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egészségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.
Területfejlesztési koordinációs hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 milliárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és minõségi foglalkoztatásra, valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési célok és a helyi gazdaság érdekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érdekeit, így a Zala Megyei Közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.
Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Program kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárásokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormányzat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból származó forrás. Várhatóan októberben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.
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Fergeteges falunap Sümegcsehin
Közben elkezdõdött a néhány éve már hagyományos
lángos sütés, melyet a segítõkész asszonyok készítettek a
falu aprajának, nagyjának. Mindazon felnõttek, akik ügyességüket és erejüket szerették volna próbára tenni, lehetõséget
kaptak sodrófa hajító, traktorhúzó versenyen és parasztpróbán. A sodrófa hajító versenyen a lányok, asszonyok mérték össze erejüket, dobási
technikájukat. A parasztpróbán hatalmas tömeg elõtt kétfõs csapatok mérhették össze
gyorsaságukat, ügyességüket.
A feladatok között a szalmabála gurítás, kukorica morzsoAz erejüket is próbára tehették a résztvevõk.
Augusztus 22-én, a nemzeti
ünnep után két nappal rendezte Sümegcsehi a falunapját.
Már az elõkészületekben is
érezhetõ volt a helyiek lelkesedése, sokan segítettek a lebonyolításban, felajánlásukkal támogatták a rendezvényt. Az
eddigiekhez hasonlóan az idei
évben is az elsõk között a fõzni
és focizni vágyók érkeztek, felállították bográcsaikat, összeállították a kispályás csapataikat. Rövid idõ után már indult
is a falunapi focibajnokság, melyre tíz csapat nevezett, köztük
két ügyes és bátor leányokból
álló együttes is indult.
Az izgalom adott volt, gyõzzön a legjobb! A meccsek alatt
készültek a finomabbnál fino-

mabb ételek 18 fõzni vágyó
családi, baráti társaságnál. Már
az ízlelgetés közben elõkerültek kóstolásra a helyi borok,
pálinkák, így a jó hangulat is
garantált volt. Ezalatt a gyerkõcöket népi játékok, csillám tetoválás, agyagozás, kavicsfestés, légvár, egy tûzoltó autó és
két veterán autó megtekintése
szórakoztatta. A délután derekán Sziva Erika polgármester
asszony köszöntõje után Nagy
József kanonok kenyérszentelõ igeliturgiát tartott. A megszentelt kenyereket megkóstolhatták a jelenlévõk. Az elkészült ételek elfogyasztása alatt
a zalaszentlászlói Mákvirág
Népdalkör és fiataljai énekeltek a közönségnek.

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

lás, szögelés mellett több résztvevõnek a bálán átmászás jelentette a legnagyobb nehézséget a vidám nézõsereg legnagyobb örömére. Majd ezután
kezdõdött az erõ felmérése, a
traktorhúzás. Elszánt fiatalok
küzdöttek meg egymással, a
méterekkel és az idõvel. Este
rövid kulturális program indult, melyen a gógánfai Klikk
Egylet és a Mihályfai Daloskör
szórakoztatta a közönséget,
õket követte az országosan is
ismert Kaczor Feri fellépése,
mely tovább emelte a fergeteges
hangulatot. Az éjszakába nyúló
mulatozás keretében hajnalig
rophatták a táncot a bálozók.

Dalkörtalálkozó, hálaadás Pakodon
Szentmisével, ökumenikus
áldással és dalkörök fellépésével telt szeptember 12-én a hatodik Hálaadás napja Pakodon,
s természetesen idén is gazdag
terménybemutatóval készültek a szervezõk. A hagyományokhoz híven a pókaszepetki
Vadkörtefa Énekkar, a kemendollári Hóvirág Nyugdíjasklub Énekkara, a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a zalaistvándi Evangélikus Énekkar,
a zalabéri Búzavirág Népdalkör, valamint házigazdaként a
Margaréta Dalkör és a helyi
gyerekek adták elõ produkcióikat.
– Az egyesületünk hatodik
éve rendezi a programot, ami
már hagyománnyá vált. A falusi
ember fenntartásához hozzátartozik a kiskert, a termõföld,
a szõlõhegy, az ottani terményeket idén is begyûjtöttük és

elhoztuk bemutatni. Ezt a rendezvényt októberben szoktuk
tartani, de idén a Magyar Dal
napjának elõestéjére idõzítettük a programot. A dal egy
olyan kifejezõeszköz, amivel az
érzelmeinket leginkább kit tudjuk fejezni, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket.
Idén újdonságként három õszi
dal erejéig kisóvodások és kisiskolások is színpadra lépnek
velünk, amivel szeretnénk a fiatalok felé is nyitni – foglalta
össze a nap jelentõségét Vízvári Ottóné, a szervezõ Margaréta Kulturális Egyesület vezetõje, aki köszönetét nyilvánította ki a résztvevõknek. Halek
László polgármester oklevéllel
köszönte meg a fellépõ dalkörök mûsorait, majd baráti hangulatú beszélgetéssel zárult a
délután.
Pataki Balázs

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

www.zalatajkiado.hu
A Margaréta Dalkörrel idén a helyi gyerekek is színpadra léptek.
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A közösségek utaztatását segítik
Tanyabuszokat adtak át Pakodon
Kicsikét mertek csak álmodni, de abból minden valóra vált
Pakodon. A község önkormányzata, a Margaréta Kulturális Egyesület, a Pakodi Közmûvelõdési és Sport Egyesület
egyaránt tanyabusz beszerzését tûzte ki célul a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton.
Nem is remélték, de végül
minden beadvány sikeresnek
bizonyult, így szeptember 12én három jármûvet avattak fel
és adtak át a köz szolgálatába.
Az ünnepségen Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ
méltatta a település elmúlt
idõszakban elért eredményeit,
hozzátette, hogy a vidékfejlesztési program a kistelepülések
életminõségének javítására jött
létre, melyben Pakod jó mintaként szerepel.
– Egy olyan idõszakon vagyunk túl, ahol több pályázattal próbáltuk a települést élhetõbbé tenni. A három jármû
beszerzésével a kultúra, a

sport és az önkormányzati
munka terén lévõ feladatok ellátása is könnyebbé válik. Szerencsés csillagzat alatt vagyunk most, büszkék lehetünk
az elért sikerekre, mindenkinek köszönjük a segítségét –
szólt a megjelentekhez Halek
László polgármester.
Balogh Gyula, a sportegyesület elnöke örömét fejezte ki
a sikeres pályázat kapcsán,
amely a jövõben megkönnyíti
a futballisták utaztatását:
– A mérkõzésekre eddig
több személygépkocsival tudtunk csak eljutni, gondolkoztunk busz bérlésén is, de két
csapatnál ezt idõben elosztva
nehéz megoldani. A kulturális
egyesülettel egymást kölcsönösen segítve használjuk a jármûveket, így az ifjúsági csapat
többsége a mi buszunkkal, a
felnõtt csapat java pedig az
övékkel utazik a meccsekre –
jegyezte meg sportosok szószólója.
Vízvári Ottóné, a Margaréta
Kulturális Egyesülettel vezetõ-

Manninger Jenõ méltatta a település elmúlt idõszakban elért
eredményeit.
je elmondta, hogy korábban
egyenként jártak a dalkörrel
fellépéseire, mostantól viszont
együtt hangolódva tudnak
utazni a programokra:
– Nagy lehetõséget látunk
a pályázat sikerében, így jövõben nem lesz megoldhatatlan
feladat egy távolabbi meghívásnak eleget tenni. A gyerekeket

szavalóversenyre, színházba tudjuk vinni, a rendezvényeinkre
kíváncsi, mozgásukban rászoruló idõsekért pedig házhoz
tudunk menni – fejtette ki az
egyesület vezetõje, aki hozzátette, hogy meg kell keresni
gazdaságos mûködtetés feltételeit is.
Pataki Balázs

Volt egy csapat Kehidakustányban…

Az egykori és a mostani csapat. Egy élménnyel gazdagabbak lettek ismét a kehidakustányiak.
Augusztus utolsó elõtti hétvégéje jeles nap volt településünk életében. Magánszemélyek kezdeményezésére, egy
családi nap keretében közösen
emlékeztünk meg a 2002/
2003-as bajnokcsapatunkról.
Rengeteg érdeklõdõt, számos
korcsoportot vonzott ki az
esemény, mindenki szeretett

volna visszarepülni az idõben
és újból átélni a mintegy 13 évvel ezelõtti sikereket.
Az akkor még fiatalokból
álló társaság labdarúgásban Kehidakustány egyik legnagyobb
sikerét érte el a városkörnyéki
másodosztályban, szinte hibátlan mérleggel 24 meccsbõl – 1
vereség és 1 döntetlen ellené-

ben - 22 gyõzelemmel érte el a
hõn áhított bajnoki címet. A siker titka, hogy a társaság, mind
edzõjükkel (Rácz Lászlóval),
mind pedig a település lakosaival karöltve, egy családként élte túl az elé gördített akadályokat, nehézségeket, aminek a
végén a bajnoki cím lett a jutalom.

Ezzel a nappal köszöntük
meg és próbáltunk segíteni,
helyes irányt mutatni a feltörekvõ nemzedékeknek, megmutatni, hogy kitartó munkával,
összetartással, bármit el lehet
érni a sportban. A jeles nap alkalmából a volt bajnokcsapat
tagjai összemérték tudásukat a
jelenlegi férfi csapattal szemben. Egy színvonalas, olykor
látványos megoldásokkal tarkított találkozón a végeredmény
3-1 lett a rutinos játékosokból felálló bajnokcsapatnak.
Úgy gondolom, aki kilátogatott és látta a mérkõzést, ismét
egy örök élménnyel lett gazdagabb.
A nap baráti jó hangulatban egy fergeteges nosztalgia
bulival zárult, a Légió együttes
jóvoltából. Külön köszönetet
szeretnénk mondani minden
egyes támogatónknak, szurkolónknak, játékosnak, a felejthetetlen élményért, hisz tudjátok:
„Egy szív, egy szenvedély,
egy szerelem, mindörökké Kehidakustány!”
Kutnyák Márió
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Referencia intézmény lett
– a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsõde
2015. augusztus 26-án került sor a Sümegcsehi Lurkó
Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsõde referencia intézményi
minõsítésének záró értékelésére. A TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében indultunk a referenciaintézményi minõsítésre a
Fazekas József Általános Iskolával együtt. Két jó gyakorlatot
töltöttünk fel, a Lurkó iskolaelõkészítõ Programot, és a Közösen – könnyebb óvoda - iskola átmenetet segítõ programot. Ezek közül a Lurkó iskolaelõkészítõ Programmal vettünk részt a záró minõsítésen,
melyen megfelelt az intézményünk a referencia intézményi
elvárásoknak. Nagyon büszkék

vagyunk erre az eredményre.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
a Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Óvoda
– Bölcsõde is átvette a programot, és az elmúlt nevelési évben ennek segítségével valósították meg az iskolára való felkészítést.
Intézményünk szoros kapcsolatot alakított ki a családokkal, az iskolával. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek örömmel és felkészülten
várják az iskolát.
A Lurkó iskolaelõkészítõ
program 15 éve mûködõ jó
gyakorlat, melynek célja, hogy
a gyermekeknek minél nagyobb esélyt adjunk a problé-

Karate-hírek
Aktívan töltötték a Zalaszentgróti Karate Egyesület
tagjai a nyári hónapokat, hiszen táborok és vizsgák színesítették napjaikat.
Az országos edzõtábort követõen augusztus elsõ hetében
Kehidakustányban edzõtáboroztak a gyerekek. A közös gyakorlás célja a sikeres vizsga és
a következõ versenyekre való
felkészülés volt a cél. A tábor
vizsgával zárult.
A sikeres vizsgát tett karatésok, gyermek fokozatra: Csizmazia Mátyás, Bonyhárd Zsigmond, Horváth-Buti Richárd,
Szabó Donát, citromsárga övre: Mazzag Dávid, Csizmazia
Sándor, Szabó Petra, Szabó Roland, Zsuppán Zsombor, Csiz-

mazia Péter, Kurucz Antal, narancs övre: Fincza Eszter, Burány Béla, Benke Dániel, Orsós
Imre, Orsós László, Orsós Brendon, zöld övre: Horváth Luca,
kék övre: De Francesco Giovanni, 2. kék öves fokozatra:
Kocsis Délia, Molnár Kata, barna övre: Ács Kristóf, Bogdán
Máté, Molnár Ádám.
Augusztus 29 én a SDSZ
Karate Szövetség szervezésében fekete öves (dan) vizsgákra került sor Sihan Juhász
Ferenc 7 danos karate mester,
a Magyar Karate Szövetség alelnökének vezetésével Ajkán,
ahol a zalaszentgróti egyesület
tagja, Kozma István sikeres
fekete öves vizsgát tett.
Komáromy József

mamentes iskolakezdésre. A
programhoz tartozik egy tematikus terv az óvónõk részére,
két kötetes Lurkó könyv, melyet egy év alatt töltünk ki a
gyermekekkel. A könyvek színesek, szépen illusztráltak, feladatai változatosak, felkeltik a
gyermekek figyelmét. Minden
gyermeknek saját könyve van.
A fejlesztések során elõtérbe
kerül a játékosság. Minden
olyan készséget, képességet
fejlesztünk a foglalkozásokon,
melyek szükségesek az iskolaérettség eléréséhez. A frontális
és egyéni feladatok váltakozása
lehetõséget biztosít a gyermekek differenciált fejlesztésére.
Ennek köszönhetõen minden
gyerek a saját egyéni ütemében fejlõdhet, nem éri kudarcélmény.
A feladatok felépítése figyelembe veszi a fokozatosság
elvét. A fejlesztésnek köszönhetõen nõtt a gyermekek feladattudata, egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, a
feladatokat egyre eredményesebben tudják elvégezni. Kitartásuk folyamatosan nõ, önállóságuk, önfegyelmük fejlõdik. A
szülõk aktívan bekapcsolódnak a felkészítõ munkába, így
folyamatosan figyelemmel kísérhetik gyermekük fejlõdését.
Ezt azért tartottam mindig nagyon fontosnak, mert elsõ osztályban is elengedhetetlen,
hogy a szülõ figyelemmel kísérje gyermeke fejlõdését, gyakoroljon vele, mert csak így
fogja megfelelõ módon elsajátítani az olvasás, írás, szá-

molás alapjait, amelyre épül a
felsõbb osztályok tananyaga. A
tematikus terv végén részletes
iskolaérettségi vizsgálat van,
mely lehetõvé teszi a gyermekek felkészültségének a mérését.
Azok a gyermekek, akik ezzel a programmal készülnek
fel az iskolai életre, nagyon jó
eredményeket érnek el az elsõ
osztályban. A szülõk nagyon
örülnek, hogy részt vehetnek a
felkészítésbe.
A Lurkó iskolaelõkészítõ
programnak is köszönhetõ,
hogy jelenleg is 43 gyermek
jár az óvodánkba. A jól felszerelt óvoda, a jól képzett
óvónõk lehetõvé teszik a gyermekek életkorának megfelelõ
hatékony fejlesztést. Mivel óvodai nevelésünk kiemelt fejlesztési területei – a néphagyományõrzés, egészséges életmódra nevelés, környezet megismerésére nevelés – olyan értékeket közvetítenek, amelyeket a szülõk is követendõ értékeknek tartanak. A szülõk, a
fenntartó, az iskola elégedettsége megerõsít minket abban,
hogy ebben a szellemben folytassuk munkánkat. Olyan óvodaként szeretnénk továbbra is
mûködni, ahol minden gyermek esélyt kap személyiségének kibontakoztatására, elõsegíti az óvodások sokoldalú,
harmonikus fejlõdését. Reméljük, a közeljövõben több óvoda érdeklõdni fog jó gyakorlatunk iránt, így több gyermeknek nyílik lehetõsége ezzel a
programmal felkészülni az iskolára.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Kozma István veszi át az elismerõ oklevelet.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hetedszerre küzdöttek meg a lankákkal
Tõkétõl a pohárig Tekenyén

A legkisebbek szõlõkerülõ futáson ismerkedtek a sportággal.

is. Csak itt versenyzek, hobbiból szoktam biciklizni, inkább
a részvétel a fontos. Szép dombok és lejtõk vannak itt, amire
oda is kell figyelni, szeretném
a tavalyi idõmet 20 kilométeren megdönteni.
Talán a legmesszebbrõl,
Nagykátáról érkezett Gál Péter, aki a 40 kilométeres tekerést tûzte ki célul:
– A munkahelyen értesültem a versenyrõl, ez az elsõ
nagyobb táv, amin részt veszek. Az idõ kedvezõ, remélem
sikerül jó eredményt elérni –
mondta a rajt elõtt a Pest
megyei versenyzõ, aki 144
perc múlva ért a célba, ami a
nyolcadik helyre volt elég.
Az idei abszolút gyõztesek:
21,3 km férfi: Korpics Attila
(Zeg., címvédés), nõi: Beke
Mónika (Tapolca); 7,7 km férfi: Fonódi Tamás (Zalaszentiván), nõi: Császár Éva (Zeg.),
21,3 km váltó: Császár Éva és
Mézes Tibor Sólyom (Zeg.), 40
km MTB: Pál László (Zgrót.).
További eredménylista és képek: www.toketolapoharig.hu
oldalon találhatók.

A kedvezõtlen idõjárás-elõrejelzés ellenére közel kétszáz
futó és kerékpáros ért célba a
szeptember 20-án Tekenyén 7.
alkalommal megtartott „Tõkétõl a pohárig” szõlõhegyi terepfutó félmaraton és MTB
mini maraton elnevezésû tömegsport rendezvényen. A
szervezõk nem titkolt célja a
szabad természetben való
sportolás népszerûsítése mellett a figyelem ráirányítása a
zalai borkultúra és a zalai természeti környezet értékeire.
Ebben az évben is neveztek
megyén kívüli versenyzõk, egy
lelkes csapat Sárvárról és Csényérõl érkezett:
– Közülünk hárman tájékozódási futáson szoktak részt
venni, ami idén elmaradt, így
kapóra jött az itteni rendezvény. Nem voltunk még itt, az
interneten értesültünk a versenyrõl. Hárman félmaraton
váltóban indulunk lányokkal
Must vagy soha néven, János
pedig egyedül teljesíti ugyanezt a távot. Elsõdleges cél,
hogy kellemesen fáradjunk el
és egészségesen érjünk célba -

árulta el Darics Róbert, Darics
Nikolett, Takács János és Takács Zsófia, akik két óra tíz
perc alatt teljesítették a megmérettetést.
Egész évben többször is hódol a futásnak a kehidakustányi Tóth Istvánné, aki civilben
a zalacsányi általános iskola
igazgatójaként végzi munkáját.
– Sík terepen félmaratonokat szoktam futni, de itt a rövidebb távot vállaltam tavaly és
idén is 7,7 kilométer teljesítését tûztem ki célul. Már háromszor voltam itt, tetszik,
hogy évrõl évre többen vannak és a fiatalok, kisgyerekek
körében is népszerû a rendezvény. Gratulálok a szervezõknek, nagyon jól elõkészítettek
mindent – avatott be a rajt
elõtti várakozásba az igazgatónõ, aki korosztályában gyõzött,
majd' 47 perc alatt ért a célba.
A bringások között akadt a
terepet jól ismerõ, helyi versenyzõ is, Nagy Zoltán már
negyedik alkalommal pattant
nyeregbe:
– Mindig jó versenyek szoktak lenni, voltam már dobogós

• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés
Többen kétkeréken birkóztak meg a távval.

A versenyeket megelõzõen
„szõlõkerülõ” ovis futást rendeztek, majd a rajtok után a
„Látóút” túrán a versenyzõket
kísérõ családtagoknak, valamint a túrázást kedvelõknek
volt lehetõségük megismerkedni a Tekenye körüli táj
szépségeivel, a falu értékeivel.
– A futók két távon, 7,7 és
21,3 km-en (váltóban is), a
kerékpárosok pedig 40 km-en
állhattak rajzhoz, hogy megküzdjenek az emelkedõkben
bõvelkedõ, változatos terepviszonyokkal jellemezhetõ útvonalakkal. Mindkét sportágban
voltak változások az elõzõ
évekhez képest, a futótávok
hosszabbak lettek, a kerékpárosok pedig egészen a sényei
kápolnáig tekertek, változatos,
embert próbáló útvonalon. Az
idõjárás végül optimális volt, a
hangulat pedig, ahogy már
megszokhattuk, ismét kiváló –
összegzett Tarsoly Róbert fõszervezõ.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

• Palackozás

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
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2015. október 10., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

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

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

www.zalatajkiado.hu

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

