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40 éve mûködik óvoda Sümegcsehin

Az intézménybe jelenleg 43 gyermek jár.
A Sümegcsehi Óvoda 1976ban kezdte meg mûködését,
akkor még egycsoportos intézményként. 30 évvel késõbb,
2006-ban váltunk két csoportos óvodává, a helyi iskola
tagintézményeként. Az intéz-

mény életében fordulópontot
jelentett 2009 is, hiszen ebben
az évben került bevezetésre a
kompetenciaalapú oktatás, a
TÁMOP 3.1.4.08/2 pályázatnak
köszönhetõen, és ebben az
(Folytatás a 4. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Cégünk azonnali belépéssel értékesítési vezetõt keres.
A tárgyalóképes német nyelvtudás követelmény.
Közvetlen a gyártótól szekcionált garázskapuk,
motorral beépítve.
Magas minõségben, kedvezõ árakon, azonnali határidõvel.
Térítésmentesen cégünk visszahívja Önt.
Régebbi billenõkapuk motorizálása.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Az otthonteremtés lehetõségei
Fórum Zalaszentgróton
A Családok Otthonteremtési Kezdvezményeirõl tartottak tájékoztatást Zalaszentgróton a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai. A rendezvényen jelen volt Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, aki elsõsorban arról beszélt, hogy eddig
soha nem látott mértékben támogatják a kormányzati programok a lakáshoz jutást Ma-

gyarországon. Manninger Jenõ
kiemelte: a CSOK mellett a
Nemzeti Otthonteremtési Közösség létrehozása szintén
egyedülálló.
Dr. Egyed Péter, a Zala
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõoszályának vezetõje elsõsorban azokról a feltételekrõl beszélt elõadásában, amely az otthonteremtési kedvezmény szociális

Vidám dalokkal, süteményekkel
Húsvéti készülõdés Zalacsányban
Március 19-én, szombaton
délután népes nézõközönség
mellett zajlott Zalacsány „Húsvétváró” délutánja. 15 órakor a
Brumi Bandi Band adott egy
órás, gyermekeket, felnõtteket
egyaránt átmozgató koncertet.
A kedves, jó hangulatú dalok
után mindenkit megvendégel-

tünk egy forró pohár kakaóval
és süteménnyel.
A délutánt vásárlással egybekötött kézmûveskedés zárta:
Csiszár Tiborné mézeskalács
készítõ segítségével szebbnél
szebb alkotások születtek a
gyermekek kezei alatt.
Rétiné Végh Katalin

A tájékoztatón felszólalt Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje is. Mellette balról Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti Járási Hivatal vezetõje, jobbról Lengl Zoltán, a Zala
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztályának vezetõje és
dr. Egyed Péter.

A résztvevõk részletes tájékoztatást kaptak az otthonteremtés
kedvezményeirõl.

Mindenkit megmozgatott a Brumi Bandi Band.

körét érintik. Egyed Péter szerint a CSOK nagyszerûsége
egyebek mellett abban is rejlik, hogy használt és új lakásokra egyaránt igényelhetõ, így
az otthonteremtés köre jelentõsen bõvült. A szakember szerint világviszonylatban is egyedülálló a CSOK abban, hogy a
3 vagy több gyermeket vállaló

családok 10 millió forintos,
vissza nem térítendõ támogatást kapnak.
A Zala Megyei Kormányhivatal a megye több pontján tájékoztatta a lakosságot a CSOK
igénylési feltételeit illetõen, többek között Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán is.
Zs.B.

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

Ügyesek voltak a gyerekek, szép alkotásokat készítettek.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ünnepi megemlékezés Türjén
lelõs” énekes produkciót adtak
elõ, a falu alkalmi színjátszói
közül tizennégyen pedig versszakonként szavalták el a 180
éve megírt Szózatot. Az emlé-

kezés koszorúját Nagy Ferenc
polgármester és Takács Lászlóné jegyzõ helyezte el az
emlékmûvön.
Pataki Balázs

Az utolsó éjszakára…
Az ünnepség résztvevõi idén is fáklyákkal vonultak végig a
településen.
Idén is adóztak az 1848-49es forradalom és szabadságharc emlékének és hõseinek
Türjén. Az ünnepség résztvevõi március 15-én este az önkormányzat udvaráról fáklyákkal indultak az emlékmûhöz,
miközben a Hétszínvirág Dalkör tagjai elevenítették fel a
korabeli Kossuth-nótákat. A
hideg és esõs idõjárás ellenére
szép számú felvonuló fogott
fáklyát és vett részt az ünnepi
mûsoron.

A megemlékezés a Himnusz közös éneklését követõen
Petõfi Sándor versének meghallgatásával kezdõdött. A 168
éve történtek kapcsán elõbb
Nagy Ferenc polgármester,
majd Szalay Csaba osztotta
meg az ünnephez kapcsolódó
gondolatait. Az énekkar különleges dalcsokorral készült,
melynek elõadásában a Zalaszentgróti Városi Fúvószenekar tagjai is közremûködtek. A
nyolcadik osztályosok egy „je-

Kehidakustány lakói március 11-én méltóképp róhatták
le tiszteletüket a márciusi ifjak
és az 1848/49-es szabadságharc hõsi halottai elõtt. Egy kis
idõre mindenki visszarepülhetett a múltba, átélhette, s eljátszhatott a gondolattal, hogy mi
is történt az utolsó éjszakán.
Ezeket a pillanatokat elevenítette fel a helyi, és helyi kötõdésû fiatalokra épülõ színjátszó csoport, akiknek tagjai
teljes átéléssel játszották el a
két fiatal, Petõfi Sándor és szerelme, Júlia utolsó „megálmodott”, közös éjszakáját a szabadságharc elõtt. Gergely Jánossal, Johanné Székely Júliával és Johann Attilával vált
teljessé a múlt felidézése zenei

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:

Petõfi Sándor és Júlia.

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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Petõfi alkotó munka közben.

és prózai vonalon egyaránt. A
színdarab, a jelenkor magyarságának is üzent, mely az
összefogásra és az egymás iránti tiszteletre szólított fel ebben
a zûrzavaros külpolitikai helyzetben. A számos érdeklõdõ a
darab végére sok párhuzamot,
s kérdést vonhatott le a '48-as,
egyszerûen, szabadon élni vágyó ifjak és napjaink ifjúságának alapvetõ problémái között. S hogy akkor éjszaka mi is
történhetett valójában?… Azt
csak a jó ég tudja, de mi mertünk álmodni és hõs szerelmesként gondolkozni.
,,Idegenek, idegenek, ha
már itt ültök miköztünk, hagyjátok, hogy mi is éljünk!”
K.M.
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40 éve mûködik óvoda Sümegcsehin
(Folytatás az 1. oldalról)
évben a kiscsoportot átalakítottuk egységes óvoda - bölcsõdei csoporttá. 2010-ben elkészült intézményünk új, EUszabványnak is megfelelõ nagy
játszótere, mely eredményessé
teszi a gyermekek mozgásfejlesztését. 2011-ben referencia
intézménnyé válási tevékenységet végeztünk a Fazekas József Általános Iskolával együtt,
melynek keretében két jó
gyakorlatunkat, a Lurkó iskola
elõkészítõ programot, és a
Közösen Könnyebb óvodaiskola átmenetet segítõ programot, mint jól bevált gyakorlatot népszerûsítjük.
A gyermekek óvodából iskolába történõ zavartalan átmenete megkívánja az intézmények közötti szoros, tartalmas együttmûködést. A Közösen-könnyebb program lehetõséget biztosít közös programok szervezésére, a gyermekek iskolai teljesítményének
követésére, információcserére,
felkészítõ munkánk eredményességének mérésére. A tanítónõk visszajelzéseit beépítjük
felkészítõ munkánkban. Célunk az óvoda-iskola átmenet
könnyítése, és a gyermekek
eredményes felkészítése az iskolai életre. Ennek eredményeként a gyermekek örömmel
várják az iskolakezdést. 2013.
január 1-tõl különváltunk a Fazekas József Általános Iskolától, és Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsõde
néven
mûködünk
tovább.
2015-ben a lurkó iskola elõkészítõ programmal referencia
intézménnyé váltunk.
Az intézménybe jelenleg
43 gyermek jár, ebbõl 5 bölcsõdés korú. A dolgozókat egy
cél vezérli: szeretetteljes, családias légkörben nevelõdjenek a
gyermekek, és megkapják azt a
nevelést, ami lehetõvé teszi
számukra az életkoruknak megfelelõ fejlõdést. Óvodánk gyermekközpontú, befogadó, amely
a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, amely
megértõ és nem bíráskodó,
együttérzõ, szeretõ figyelemmel fordul a gyermekekhez.

Szeretnénk olyan egészségesen fejlõdõ óvodásokat nevelni, akiket jó közérzet, egészséges testi állapot, állandó kíváncsiság jellemez az õt körülvevõ világ iránt. Az ilyen óvodás egész nap játszik, kérdez,
figyel, és új ismereteket szerez,
így mindent elsajátít, ami életkorának, egyéni fejlõdésének
megfelelõen szükséges. Gondoskodunk arról, hogy a gyermeki közösség az egész napos
együttlét során felszabadult, jó
érzéssel tevékenykedjen, kiemelve a játékot, mint a legfontosabb tevékenységformát.
Olyan óvodaként mûködünk,
ahol minden gyermek esélyt
kap személyiségének kibontakoztatására, elõsegítjük az óvodások sokoldalú, harmonikus
fejlõdését, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni
sajátosságok, valamint az eltérõ fejlõdési ütem figyelembevételével. A gyermekeket egymás elfogadására, az egyéni
sajátosságok tiszteletben tartására neveljük. Nagy figyelmet fordítunk a differenciálásra, a gyermekek egyéni fejlesztésére.
A 40 év alatt nagyon sokat
fejlõdött az óvoda tárgyi feltétele is. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen új
ágyak, óvodai bútorok, öltözõszekrények, asztalok, székek
kerültek beszerzésre, így modern környezetben, jól felszerelt óvodában várjuk a gyermekeket. Az óvoda gazdag fejlesztõjáték készlettel, bábokkal, hangszerekkel rendelkezik, mely elõsegíti eredményes
fejlesztésüket. A gyermekeknek sokféle lehetõséget biztosítunk a szerepjátékokra, hiszen
a csoportszobákban külön
kuckókat alakítottunk ki. Óvodánk saját pedagógiai programmal rendelkezik, mely
meghatározza óvodai életünk
mindennapjait. A vegyes csoport adta lehetõségeket kihasználva szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket.
Nevelésünknek három kiemelt
területe van: néphagyományõrzés, környezet megismerésére nevelés, természetvéde-

www.zalatajkiado.hu

A lurkó iskola elõkészítõ programmal referencia intézménnyé
váltak.
lem, egészséges életmódra nevelés. A gyerekek érdeklõdéséhez igazodva, vagy érdeklõdésüket, kíváncsiságukat felébresztve teremtjük meg az alkalmat a megfigyelésekre. Így
tudjuk biztosítani a szükséges
tapasztalati és élményanyagot.
Fontos, hogy megláttassuk
a gyermekekkel a nyíló virág
szépségét, az õszi erdõ színpompáját, a szikrázó hó varázsát. Célunk, hogy tanulják
meg szépnek látni a mi segítségünkkel a természetet, s ha
szeretik, vigyázni fognak rá és
gondozni fogják azt. Hiszünk
abban, ha a gyermekek megismerték a természetet, megszeretik azt, megtanulnak harmóniában élni vele, vigyázni fognak rá. Tudatosítani szeretnénk, hogy a környezetünk
védelme egyenlõ az egészségünk védelmével. A gyermekeknek több kirándulást szervezünk, ahol lehetõségük nyílik szûkebb és tágabb környezetünk megismerésére. Szervezünk gyermeknapi kirándulást, és év végén egy nagy, családi kirándulást. Rendszeresen
szervezünk a gyermekeknek
színházlátogatásokat, zenei mû-

sorokat. A csoport közösségi
szervezõdésében fontos szerepet kapnak a hagyományok,
ünnepek és a közösen szervezett programok, melyekre a
szülõket is meghívjuk. A gyermekekkel közösen készülünk
az ünnepekre (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák
napja, évzáró, ballagás). Célunk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapi életébõl, az óvodát az ünnep hangulatának megfelelõen díszítjük.
Minden év március elején
szervezünk nyílt napot, ahol a
szülõk, érdeklõdõ családok
betekintést nyerhetnek óvodai
életünkbe.
Programjaink megvalósítását támogatják a szülõk, a képviselõ-testület, kollégák. A jó
kapcsolatnak köszönhetõ, hogy
óvodánk folyamatosan fejlõdik, munkánkat elismerik.
Hitvallásunk: „Szeresd a
gyermeket, a gyermek gyenge
tõ/Friss fakadó rügyet szelíden rengetõ./Ha ápolója nincs,
elcsenevész, lehull/Mindig vigyázz reá, állj mellé támaszul.” (Pósa Lajos)
-sz-
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Újságot készítettek, filmeket forgattak
Zalabér is részt vett a Spiritusz-programban
A Zalai Falvakért Egyesület és az Oszkói Hegypásztorkör Egyesület Spiritusz elnevezésû programja 3 éve a helyi
közösségek fejlesztésére, a részvétel erõsítésére, az együttmûködési készség javítására, a
helyi ügyek tudatos vállalására
szervezõdött. A program közösségfejlesztõ képzésekkel indult, majd audiovizuális felkészítõ programokat szerveztek
azért, hogy a települések közösségei képessé váljanak a
helyi értékek rögzítésére. Bekapcsolódtak ebbe a munkába
a technikához bátrabban nyúló fiatalok, és a témákat talán
jobban átlátó idõsebbek. A lényeg az volt, hogy együtt dolgozzanak, az elkészült filmeket
megosszák a falu lakóival. A
programban szabadegyetemeket is szerveztek, igazi egyetemi szintû elõadásokkal.
Minden településen elindult egy közösségfejlesztési folyamat, mellyel megvalósult
egy helyi ügy. A Norvég Civil
Alap által támogatott vasi és
zalai program 15 kistelepülés

közössége nevezett be. Utolsó
összejövetelüket március 19-én
Reziben tartották, ahol a Tündérkertben fákat ültettek, és a
7 zalai és 8 Vas megyei település bemutatta a projektben
vállalt és elért eddigi eredményeit. Zalabérbõl a ZalabÉrték Egyesület vett részt a
három éves programon, melynek jelentõségérõl Körmendy
Marianna, az egyesület vezetõje beszélt:
– Helyi ügyként egy régi
vágya teljesült a falubelieknek:
Zalabérben saját újságot indítottunk el, melyhez szerkesztõbizottságot hoztunk létre. A
ZalabÉrték Körkép idõszakosan megjelenõ közéleti lapként már a második évfolyamánál tart. Az újság megjelenését
a képviselõ-testület is támogatja és fontosnak tartják, hogy az
önkormányzat híreit kézbe
fogva is elolvashassák a helyiek. Másik témaként a helyi
civil szervezeteink videó formában dokumentálták a számukra fontos dolgokat. Így készült film a Szent Antal ká-

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

A zalabériek barna téli almát ültetettek a rezi záróprogramon.
polnáról és a búcsúról, az iskolások és a dalkör mûsoráról
az éjféli misén, a Vizálló piros
keresztjének felújításáról, az
iskolai tehetséggondozásról,
valamint a lovakkal foglalkozó
Mazur Gézáról. A felvételek közül az elsõ ötöt a Magyar Kul-

túra Napján a KocsmaTV programon a Szent Antal Fogadóban mutattuk be. Érdekes élmény volt, amikor helyiek viszontlátták magukat a filmeken.
Szeretnénk videókat készíteni
Zalabér épített értékeirõl is.
Pataki Balázs

GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...
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Oltónap, megemlékezés, falubeli munkák
Mozgalmas, programdús március Tekenyén
Március 5-én oltónapot
rendeztek Tekenyén. A szeles
idõ miatt a kultúrház épületében találkoztak az érdeklõdõk. Sokan elfogadták az invitálást, szép számmal érkeztek a
környékbeli településekrõl is.
Többen alanyt és oltógallyat is
hoztak, és volt, aki a helyben
lévõt használta fel. A Tilajból
érkezett oltást segítõ vendégeknek köszönjük, hogy elfogadták a polgármester meghívását és a helyi lakosokkal
együtt aktívan segítették a
program sikeres menetét. Az
önkormányzat már õsszel leiskolázta az alanyokat, frissen is
szedtek szilva hajtásokat, valamint kaptak a ZalA-KAR szervezésében is, így a jelenlévõknek bõven volt választási lehetõségük a megfelelõ csemete
kialakításához. Az oltási feladat
elvégzése után a helyben készült pogácsát és a helyi szõlõs
gazdáktól kapott bort ízlelgették a résztvevõk. A rendezvény elérte célját, ismét több
száz gyümölcsfa kerül a kertekbe. Reméljük, és teljes szív-

bõl kívánjunk, hogy a nyolcvanas éveiben járó Nagy Pista
bácsi érje meg, amíg termõre
fordul a mamának vitt oltványa!
Március 10-én délután az
1848/1849-es forradalom évfordulójának megünneplésére
gyûltek össze a helyi lakosok,
fõleg az idõsebb korosztály. A
Fõnix gitárcsoport játéka mindenkinek elnyerte a tetszését,
dalaikkal méltón emlékeztek a
szabadságharcra. A további ünnepi programot Hideg Gyuláné állította össze, a történések felidézése után egy rövidfilmrészletet vetítettek a
falugondnok, Jeneiné Kancsal
Veronika bevonásával. Az ünneplõk Kossuth-nótákat énekeltek, a Hõskertben koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség. A
kultúrházban még órákon át jó
hangulatban beszélgettek egymással az egybegyûltek és
örömmel fogadták az önkormányzati dolgozók ajándékát,
a saját készítésû húsvéti ajtódísz koszorúcskát.

Hideg Gyuláné az ünnepi megemlékezésen.

Az idõsek beszélgetéssel töltötték az ünnepség utáni idõt.

Sokan vettek részt a húsvéti kézmûves foglalkozáson.

A húsvét elõtti kézmûves
foglalkozásra március 19-ére
hívta össze a gyerekeket Hideg
Gyuláné Ilike néni. Az elõkészített figurák életre keltek a
népes csapat kezei között, ahol
szükséges volt, szívesen segítettek a kísérõ szülõk is. A
délutánt ruhabörzével kötöttük össze, melyhez több helyrõl kaptunk gyerekruhákat,
amit új gazdáik örömmel vittek haza.
Március elejével ismét 3
csoportban, 18 fõvel indult a
START közmunka program. A
tervben vállalt feladatok közül

elkészült az esõvíz elterelésére
hivatott rácsos áteresz. A Hunyadi úton, a domb tetején
így mérsékeltebb lesz a padka
kimosódás miatti balesetveszély, a hegy felõl lefolyó esõvíz nem folyik közvetlenül az
útra, folyása az árok felé lett
terelve. A társadalmi munka
segítséget ezúton is köszönjük
Dézsenyi Lászlónak. A faluközpontban is munkálatok
folynak, készítjük elõ a járda
helyét, megtörtént a kerítés
kibontása, új nyomvonalra helyezése. Sajnos ki kellett vágni
egy elöregedett, korhadt törzsû

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!
Sajnos több szép korú, de korhadt fát is ki kellett vágni.

2016. március
gesztenyefát. Ebben a mûveletben Márton Lajos segítette a közmunkásokat, neki is
köszönet jár a jó hozzáállásért,
rugalmas megoldásért. A Hõskertben további két korhadt fát
vágtunk ki, megelõzve ezzel a
balesetet, amit egy nagyobb
szél okozhatott volna. Természetesen tervezzük újabb fák
ültetését, összhangban a már
virágzó, pár éve elültetett növényekkel. Újabb közterületen
lévõ ásott kút felépítménye
készült el, biztonságosabbá téve a mély kutakat, nem utolsó
sorban barátságosabb faluképet mutatva.
A mezõgazdasági programon belül elkezdõdtek a közösségi kert munkálatai, a zártkertekben pedig az idõjárás
függvényében kezdõdnek. A
lakosság segítségére – az elõzõ
évekhez hasonlóan – ezeken a
területeken is számítunk. Reméljük, ismét biztosítani tudjuk a közösségi rendezvények
alapanyagait és némi bevételre
tudunk szert tenni. 2015-ben
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1050 tõ kannavirág díszítette a
falut, legalább ennyit szeretnénk idén is kiültetni. A hajtatott, 4-6 levéllel rendelkezõ növényeket szeretnénk idén is értékesíteni, így legalább a kiadások
fedezetét biztosítani tudnánk.
Cél az elõzõ évben megépített járda folytatása is, ezzel
újabb 105 méteres szakaszon
javul a gyalogos közlekedés. A
Nagyrét utcától a Hunyadi út
17. alatti Generációk Házáig
lesz térköves járda kialakítva. A
térkövet a START közfoglalkoztatási program pályázatával
biztosítjuk, a munkálatok befejezése után sokkal kedvezõbb
falukép fogadja a lakókat és a
településre látogatókat. Kicsit
közelebb kerülünk a 2010. évi
választási ígéretünkhöz, ahol is
,,élhetõbb települést” vállaltunk. Reméljük, ebben a folyamatban segítségünkre lesz a
VM pályázat is, a településképet meghatározó épületek korszerûsítését szeretnénk megvalósítani.
S.I.

Méltón emlékeztek Pakod hõseire

A különbözõ generációk együtt emlékeztek meg a pakodi hõsökrõl.

Halek László jelenlegi, és Martincsevics István egykori polgármester koszorúzott.

Újabb közterületen lévõ ásott kút felépítménye készült el.

„Azért ontottunk vért, azért
haltunk halált, mert szerettük
forrón ezt a magyar hazát.”
Az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban huszonegy egykori pakodi lakos
hunyt el, az elsõ világháborúban tizennyolcan, a második
világháborúban
ötvenheten
vesztették életüket. A nemzeti
ünnepünkhöz közeledve március 11-én ünnepi megemlékezés keretében, a Hõsök napján
emlékeztek meg az elhunytakról Pakodon.
Az ünnepségen részt vettek a helyi óvoda és iskola
gyerekei és pedagógusai, valamint a Margaréta Kulturális
Egyesület tagjai is. Az emlékezés a Himnusszal vette kezdetét, majd a szabadságharc
hõseinek nevét olvasták fel. A
gyerekek március 15-höz kap-

csolódó dalokat, verseket elevenítettek fel, a dalkör pedig
korabeli nótákat énekelt. A
résztvevõk tiszteletüket tették
a fegyvert fogott hõsök elõtt,
nevük felolvasásával és énekekkel emlékeztek rájuk. Sok háborúból hazatérõ embert ihletettek meg a történések, ehhez
kapcsolódóan olvasott fel egy
kort megidézõ verset Halász
Lászlóné. 2012-ben a helytörténeti kiállításra Czigler Jenõné már elhozta édesapja a második világháborúból írt utolsó leveleit, melyekbõl ez alkalommal is szívhez szólóan
idézett.
Az ünnepség résztvevõi a
hõsök közös emlékmûvénél
koszorúzással, mécsesekkel és
a Szózat eléneklésével tették
tiszteletüket.
P.B.

Minõségi hússertések, hasítva eladók,
elõjegyezhetõk
Zalaszentivánon.

Ár: 520 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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2016. március

Növényvédelmi elõadás és megemlékezés Batykon

Az elõadáson a különbözõ védekezési módokról is szó esett.

A batyki lakosok két programon vehettek részt a nemzeti ünnepünket megelõzõ
napokban. Március 12-én Növényvédelem a kiskertekben
címmel rendeztek elõadást a
batyki könyvtárban, ahol szakember segítségével a legfontosabb növényvédelmi kérdésekre kaptak választ a megjelentek. A csaknem három órás
rendezvényen szó volt az éppen aktuális télvégi, kora tavaszi tennivalókról, a fák tisztogatásáról, a metszésrõl, a télvégi lemosó permetezésrõl, a
talajfertõtlenítésrõl, a gyomirtásról és a különbözõ védekezési módokról, a csíkcsapdákról. Ezután a leggyakoribb kiskerti növényeket vették górcsõ

alá: kiemelt témaként merült
fel a spanyol csiga elleni védekezés, mely hatalmas károkat
tud okozni a házi kiskertekben. Az elõadás során sorra
jöttek a kérdések és kötetlen
beszélgetésként folytatódott
az este.
Március 13-án ünnepi mûsorral és koszorúzással emlékezett a település az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeire. Elõbb Horváth
Tamás alpolgármester mondott beszédet, majd az ezt követõ vers és ének után a templomkertben megkoszorúzták
az emlékmûvet. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével ért véget.
Iszály Tünde

Óvodai beíratás Zalaszentgróton

Adorján Péter polgármester és Horváth Tamás alpolgármester
koszorúzás közben.

Kerti munkást keresünk!
Zalaegerszeg külterületén végzendõ
mezõgazdasági munkára (fûnyírás, metszés) keresünk
megbízható munkavállalót mellékállásban.
Elõny a kõmûves munkában való jártasság. Nyugdíjas is jelentkezhet.
A munkaterület megközelítéséhez gépkocsi szükséges.

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 30/378-4465

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

Zalaszentgrót Város Polgármestere értesíti a Tisztelt
Szülõket, hogy a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsõdében (8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28.) a
2016/2017. nevelési évre vonatkozóan a leendõ óvodások beiratkozásának idõpontja
2016. május 4-5. (szerdacsütörtök) 8.00-16.00 óra.
Kötelezõ a gyermek óvodába történõ jelentkeztetése,
ha 2016. augusztus 31.-ig a 3.
életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi 4 órában köteles
óvodai foglalkozáson részt
venni.
Lehetõség van a gyermek
óvodába történõ jelentkeztetésére, ha a 3. életévét a felvételétõl számított fél éven
belül betölti.

A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az 5.
életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az egységes óvoda-bölcsõdei csoportba jelentkezhet olyan 3. életévét be nem
töltött gyermek, aki 2016.
augusztus 31.-ig betölti legalább a 2. életévét (jogszabály
szerint legfeljebb 5 fõ).
Kérem a Tisztelt Szülõket,
hogy a beíratáshoz vigyék
magukkal mind a szülõ, mind
a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Ha elolvasta, adja tovább!

SzentgrótésVidéke

2016. március

Oltónap és húsvéti kézmûveskedés Dötkön
Március 25. jeles nap, Jézus
fogantatásának ünnepe. Régi
magyar neve Gyümölcsoltó
Boldogasszony, amely a szemzés és az oltás hagyományos
napja volt e tájon. A tavalyi sikeren felbuzdulva Dötk Község
Önkormányzata és a Foglalkoztató ZalA KAR Nonprofit
Közhasznú Kft. március 19-én
második alkalommal rendezte
meg a hagyományos gyümölcsök és tájfajták oltónapját
Dötkön.
A Noé Borház szõlõskertjében egy jó hangulatú délutánt
tölthettek el az érdeklõdõk.
Kiss András, Simon Lajos és
Vízvári Ottó helyi gyümölcstermesztõktõl elméleti és gyakorlati tudást sajátíthattak el a
résztvevõk, igény szerint beoltották a kívánt gyümölcsfákat.
Az egész folyamat 1-2 perc
alatt elvégezhetõ: technikailag
ehhez egy jó oltókés és némi
kézügyesség kell, pár óra alatt
be lehet gyakorolni a módszert. Az oltás decembertõl
márciusig végezhetõ, idõjárástól függõen, többféle módszerrel. A tavaszi oltás sikerének
záloga, hogy az alany nedvkeringése már beinduljon, viszont az oltóvesszõ nyugalomban legyen. Ehhez a meghonosítani kívánt fajtáról az oltó-

Emlékezésazelõdökre

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Kosztolányi
Dezsõ tér 1/B.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

9

Szentgrót és Vidéke

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit írjunk rá…

A résztvevõk mind oltott alanyokkal tértek haza.

A gyerekek már a nád áztatásában is örömüket lelték.
vesszõt korábban, a fagyok beállta elõtt, vagy közvetlenül
utána kell megszedni, és az
oltásig hûtõszekrényben tárolni. A szervezõk alanyt biztosítottak almához, körtéhez, barackhoz, cseresznyéhez, meggyhez, szilvához, illetve oltógallyat hagyományos és tájfajtákhoz. A résztvevõk kék és piros ringló, hosszú szilva, baltavári cseresznye, borcseresznye, fehércseresznye, fehér és
piros pogácsaalma, rózsa és
magyar kajszibarack, árpaérõ
körte, kaszás körte, tüskés körte és spanyolmeggy közül választhattak, valamint hozhattak saját oltógallyat, abból a
fajtából, amit szaporítani akartak. Az oltónapon mindenki
megkóstolta a Noé Borház borait és egy kellemes hangulatú
délutánt töltöttek el együtt.
25-én Dötk Község Önkormányzata és a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár szervezett
húsvéti kézmûves foglalkozást

a dötki kultúrházban. A résztvevõk peddignád felhasználásával húsvéti kosarakat készítettek, majd rönknyulakat festettek. A húsvétváró kézmûvesfoglalkozás célja az volt, hogy a
gyermekek ráérezzenek a közös húsvéti készülõdés hangulatára, valamint kedvet kapjanak a népi hagyományok
ápolására. Otthonukat saját készítésû, egyszerû kis díszekkel
könnyedén ünnepi hangulatba
öltöztethetik. Kreativitásukat
használva húsvéti dekorációt
készítettek. Nem csak a helybeliek kedvelik az alkotó szellemû rendezvényeket, hanem
egyre nagyobb számban vesznek részt a környezõ települések baráti közösségei is.
Következõ rendezvényünk
április 25-én a dötki kultúrházban Berecz András mesemondó elõadása lesz. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
S.ZS. - T. M. V.

Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az
egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer
összejönnek és jót buliznak,
hogy legyen mirõl késõbb
beszélni. A találkozásra idõpontot és helyszínt nem
egyszerû összehozni, hiszen
mindenki rendkívül elfoglalt. De hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának,
nem kell hosszú telefonhívásokba bonyolódni. Sõt,
Laci már az elején rájött,
hogy nem kell mindenkinek külön e-mailt írni, egy
kattintással egyszerûen mindenkinek el lehet küldeni
ugyanazt a levelet.
Így gyorsabban lehet
egy olyan idõpontot találni,
ami mindenkinek jó. Hiszen
mindenki egyszerre látja és
jelzi, ha neki is megfelel. A
következõ bulin István születésnapját akarták megünnepelni. Kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot.
Laci, amikor a sokadik emailváltás után elolvasta,
hogy végre a gitárt mindenki megfelelõnek találta, letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert
mondjuk ki, a fiúk néha
elég körülményesek voltak.
Nehezen jutottak egyezségre.
Már csak egy dolog maradt hátra – gondolta magában Laci – és megírta az
azóta is sokat emlegetet emailt:
– Mit írjunk Istvánnak
a gitárra?
És egy kattintással elküldte mindenkinek. István
volt az elsõ, aki válaszolt: –
A koromat semmiképp…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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2016. március

Húsvét után, majális elõtt Türjén
hozták saját ötleteiket, így a
délelõtt végére csodás dekorációk készültek.
A településen az április is
bõvelkedik programokban: a
hagyományos templomi búcsú
Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepéhez kötõdik, amely
idén nagypéntekre esne, de a
húsvétra tekintettel egy héttel
késõbb vasárnap, április 3-án
rendezték meg. Április 16-án
az iskolai szülõi munkaközösség tartja bálját, 23-án bor-

Húsvéti, tavaszi dekorációkat készítettek.
Március 24-én, csütörtökön
délelõtt az önkormányzat szervezésében hagyományos húsvéti készülõdést tartottak Türjén. A mûvelõdési házban különbözõ technikákkal festettek

és díszítettek tojást, valamit a
húsvéti, tavaszi motívumok felhasználásával asztali dekorációk készültek. A résztvevõ
gyerekek mellett számos segítõ megjelent, akik magukkal

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

www.zalatajkiado.hu

versenyt, 24-én búzaszentelõvel egybekötött kórustalálkozót szerveznek.
– Idén április 30-án rendhagyó módon ünnepeljük a
májusfát: mi nem másnap tartunk majálist, hanem elõtte
este. A fa felállítását követõen
tábortûz mellett tartjuk a
programokat – árulta el elõzetesen Székely Júlia a programok szervezésében közremûködõ önkormányzati képviselõ.
-pb-
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Karate-sikerek
Ajka városa adott otthont
az V. SUN-DOME kupának,
amely versenyen 21 egyesület
214 karatékája indult, ami
magyar viszonylatban már elég
erõs mezõnynek számít. Szerencsésen megérkeztek a román és szerb csapatok is, így
nemzetközi
megmérettetést
láthattunk. Különösen örvendetes, hogy 364 nevezés érkezett, ebbõl 123 nõi, illetve
241 férfi. A megnyitón részt
vett Utassy István, a mûvelõdési, oktatási- és sportbizottság elnöke, Loránd György
alezredes az Ajkai Városi Rendõrkapitányság vezetõ helyettese, valamint Shihán Juhász
Ferenc (7. dan) a Magyar Karate Szövetség alelnöke, és az
SKS-SKDU Hungary elnöke.
A Zalaszentgróti Shotokan
Karate egyesület 9 versenyzõ-

vel képviselte magát. A különbözõ életkorú versenyzõk szabad küzdelemben, formagyakorlatban és csapat formagyakorlatban mérték össze tudásukat.
Eredmények. Formagyakorlat: Horváth Luca: ezüstérem,
Kapocsi Bence: aranyérem. Csapat formagyakorlat: Leány csapat (Kocsis Délia, Molnár Kata, Tarsoly Adél): bronzérem.
A versenyen induló többi
karatés is jól szerepelt:
Mazzag Dávidnak 18 indulóval kellett megmérkõznie
formagyakorlatban, ahol 6. helyezést ért el, míg küzdelemben is nagy létszámú volt a
mezõny, de elsõ versenyén sikerült meccset nyernie és negyedikként végzett.
Komlósi Dominik kategóriájában 15 versenyzõ indult,

Felnõtt játszótér épült Zalacsányban

Eredményesen szerepeltek.
ahol az elõkelõ 4. helyezést ért
el. Az óvodás korú HorváthButi Richárd elsõ versenyén
bátran szerepelt, ezzel a 6.
helyen végzett 14 versenyzõ
közül. Tarsoly Milán 7 indulóból a 4. helyet szerezte meg

formagyakorlatban.
Kapocsi
Bencének sajnos nem sikerült érmet nyernie a küzdelemben, amiért kárpótolta
a formagyakorlatban szerzett
aranyérme.
H.K.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Hirdetésszervezõket
Fotó: Rétiné Végh Katalin
A gyerekek hamar kipróbálták a gépeket.
Zalacsányban szinte a húsvéti nyúl hozta ajándékba a
település új büszkeségét, a fitnesz játszóteret, melyet a tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap
az iskolások is birtokba vettek.
A négy különbözõ játékkal
felszerelt park a mûfüves pálya
és az iskola parkolójának közelségében kapott helyet.
– A játszótér ötlete Rétiné
Végh Katalin képviselõtõl származik. A képviselõ-testület jónak találta az ötletet, így négy
fitnesz eszközt rendelt meg,
melyeket húsvét elõtt kaptunk
meg a kivitelezõtõl. Az eszközök erõsítik a lábakat, a derék,
csípõ és ágyék izomzatot, megedzik a hátat, serkentik a vér-

keringést. Manapság kevesen
sportolnak, úgy gondoltuk,
hogy ezekkel talán egy kicsit
meg tudjuk mozgatni a zalacsányiakat. Az eszközök nem
igényelnek nagy erõkifejtést,
nem megerõltetõ a használatuk. Amennyiben az idei költségvetésünk engedi, szeretném további két játékkal bõvíteni a parkot – taglalta a
majd' 2 millió értékû önkormányzati fejlesztés kapcsán
Nagy Lászlóné polgármester.
A felnõtt fitnesz gépeknek
a falu lakossága is nagyon örült
és már a testnevelés órák alatt
sem pihenhetnek az új eszközök.
Pataki Balázs

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Az akció a megjelenéstõl 2016. április 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Varrónõt, kézi szabászt keresek
akár alkalmi pár órás napi elfoglaltságra is.
Nettó 500-600 Ft órabér,
hosszú távra könnyû, egyszerû munka.

Veiger Csaba, Zalaszentgrót, 06-30-9815027.

www.zalatajkiado.hu

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

