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A célok nem változtak
Dömötör Csaba előadása Zalaszentgróton
Zalaszentgróton tartott előadást Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti államtitkára, a Megyeháza Klub
meghívott vendégeként. A Zala
Megyei Kormányhivatal szervezésében megvalósuló közéleti fórumot április 24-én a
Kis-Korona Vendéglőben tartották nagy érdeklődés mellett.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Manninger Jenő
országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. A képviselő szólt a közelgő önkormányzati választásokról is.
Ezt követően átadta a szót
Dömötör Csabának, aki előadását egy kicsit távolabbról indítva az elmúlt évekről összefoglalóan a következőképp fo-

Dr. Sifter Rózsa, Dömötör Csaba és Manninger Jenő a fórum
megkezdése előtt.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR

Csirke szárny..............................599 Ft/kg
Sertés fehércsont............................10 Ft/kg Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Sertés máj......................................299 Ft/kg Csirke comb................................619 Ft/kg
Sertés láb hátsó.............................299 Ft/kg Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém...250 g/dob...399,-/db...1596/kg
Zsír 1 kg............................................699 Ft/kg
Tepertő............................................2599 Ft/kg
Balaton virsli....................................999 Ft/kg
Debreceni.......................................1399 Ft/kg
Lecsókolbász...................................899 Ft/kg
Disznósajt vcs................................1399 Ft/kg

Cserkészkolbász............................1109 Ft/kg
Szafaládé........................................1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.....................1149 Ft/kg
Virsli Sajtos....................................1299 Ft/kg
Vadász karikás vcs........................1549 Ft/kg
Nyári turista....................................1599 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................2199 Ft/kg

Érvényes: 2019. május 06 - május 19-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

galmazott: „Ha egyetlenegy törekvéssel kellene leírnom, hogy
miről szóltak az elmúlt évek,
akkor a főcím az lenne, hogy
gazdaságilag saját lábra álljunk
és függetlenségünket nem csak
politikailag, de gazdasági értelemben is megerősítsük.”

Majd a kormányprogram
kulcsszavain keresztül vezette tovább gondolatmenetét,
melyek a „munka, otthon,
család”. Szólt a munkahelyteremtésről, a családi otthonteremtési kedvezményekről,
(Folytatás a 2. oldalon)
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25 éves jubileumát ünnepelte a Zala-Cereália Kft.
Április 6-án a zalaszentgróti művelődési központban
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Zala-Cereália Kft.
A most már negyed évszázada
működő vállalat mára a térség
meghatározó élelmiszeripari vállalkozásává nőtte ki magát.
A szombati ünnepségen
részt vettek a cég egykori és
mai dolgozói, a családtagok,
valamint a meghívott vendégek, ahol az est kezdeteképpen
telt ház előtt lépett fel Tóth
Vera és kvartettje a színházteremben.
A folytatásra a klubteremben került sor, ahol a színvonalas műsor után Király László
ügyvezető igazgató – aki 2011ben vette át a vezetést Kiss
Imrétől – méltatta a dolgozókat
és a cég eredményeit. Beszédében elmondta, hogy ez a múlt
nem csak 25 évre nyúlik vissza,

Volt mire emlékezni.

hiszen a tüskeszentpéteri malomról már 1524-ből is van
írásos feljegyzés, mint a Bánfai
birtok része. A malom ma is
látható épületei az 1800-as
évek végén épültek és az akkori
korszerű technikai fejlesztésnek köszönhetően maradhatott

A célok nem változtak
Dömötör Csaba előadása Zalaszentgróton

Zsúfolásig megtelt a színházterem.

Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt.

(Folytatás az 1. oldalról)
valamint a családok megerősítéséről.
Az elmúlt egy év eredményei közül kiemelte, hogy a
tavalyi volt a magyar turizmus
eddigi legerősebb éve, soha
ennyi turista nem járt még
Magyarországon. Ezzel kapcsolatban a törekvés az, hogy
ne csak főváros központú legyen a turizmus, hanem a vidéki csodák is előtérbe kerüljenek.
A célok tekintetében továbbra is ezek a legfontosabbak: megerősíteni a családokat, közösségeket, a nemzeti
önállóságunkat, a külföldi érdekérvényesítő képességünket

és ide sorolta még a nemzet határokon átívelő egyesítését is.
Természetesen a merítésből
a társadalmi és a politikai élet
legégetőbb kérdéskörei sem
maradhattak ki, mint a migráció, valamint az európai parlamenti választások.
Az előadást követően a járásban található települések
polgármestereivel a térség jövőbeli lehetőségeiről egyeztetett. A zalaszentgróti esemény
után Zalaapátiban tartott fórumot, „Brüsszelt képviselni
Magyarországon, vagy Magyarországot Brüsszelben?”
címmel, ahol a választás jelentőségéről beszélt.
Aczél Zsuzsanna

fenn Zalában egyedüliként a
tüskeszentpéteri malom.
Maga a kft. 1994 március
28-án indult útjára, ekkor zajlott le a privatizáció, aminek a
születésnapját jelenleg ünnepeljük. Mindez köszönhető nem
csak az emberi tudásnak és
akaratnak, hanem a több száz
éves munkakultúrának és a
határozott vezető gárdának:
Kiss Imrének, aki az alapítástól
számítva 17 évig erős kézzel
irányított, a malomban Ács János, a kereskedelemben Orbán
László, a magtárakban Nyírő
Lajos, a könyvvitelben pedig
Dér Judit. Rajtuk kívül még
rengeteg tapasztalt, szorgalmas
embernek köszönhető, hogy a
Zala-Cereália Kft. a mai napig
nyereségesen működik. Azóta
az üzemet már többször fejlesztették, 2004-ben új keverőüzem épült, 2017-től pedig új
granulálóval, valamint új gépekkel bővültek, mintegy 1,5
milliárd forint értékben. 2001ben vásárolták első telephelyüket Rábahídvégen, azóta pedig ez a szám 12-re növekedett.
Összesen 46 pulyka és 18 csirketelepet látnak el takarmánnyal.

– A mai ünnep az emberi
munka köszönete. A Zala-Cereália az a hely, ami nem csak
munkát, de jó környezetet, emberi kapcsolatokat és barátságokat is jelent. Köszönöm,
hogy veletek dolgozhatok! –
zárta le beszédét.
Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is köszöntötte a városért is munkálkodó kollektívát, majd egy
szimbolikus ajándékkal is kedveskedett, amely egy, a magyar
mérnökök által kifejlesztett
alumínium „gömböcöt” foglalt
magába, ami a cég stabilitását
jelképezi. Bejelentette, hogy a
tüskeszentpéteri liszt bekerült a
Zala Megyei Értéktárba, mint
nemzeti érték. Ezt követően
Kiss Imre nosztalgiázott az elmúlt évekről, az alakulásról,
majd átadásra kerültek a 12
dolgozónak szánt elismerő emlékplakettek és egy, a cég történetét feldolgozó emlékkönyv.
Ezt követően közös vacsorára invitálták a vendégeket,
majd hajnalig tartó önfeledt ünnepléssel és zenés-táncos szórakozással zárult az esemény.
Farkas Adél
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Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki
Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes keretek között adták át a 2019. évi Zala Megye Bora kitüntetést. Az
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként ifj. Horváth Károly és Rezes Gábor bordalaikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növekedésének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!
Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.
Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szokásokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.
Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:
– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, valamennyien győztesnek érezhetik magukat!
Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).
Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehérbora nyerte el a Zala Megye Bora címet.
A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, Beke Zoltánnak.

Kiskertet gondoznak a sümegcsehi iskolások

Nemcsak felelősségre nevelik a tanulókat…

A Civil a Civilekért Egyesület „Fogadj örökbe egy kertet!” pályázatához csatlakoztak
a sümegcsehi Fazekas József
Általános Iskola diákjai.
Az iskolakert fogalma nem
ismeretlen Sümegcsehin, bár
inkább a mostani szülők emlékeznek vissza jó szívvel arra
az időre, amikor gyerekként ők

maguk termelték meg az iskola
konyhájának a zöldségeket. Az
intézmény dolgozói és tanulói a
helyi önkormányzattal közösen
igyekeznek újjáéleszteni ezt a
hagyományt.
A „Fogadj örökbe egy kertet!” pályázat keretein belül az
iskolások egy kis konyhakertet
kaptak az önkormányzattól,

hogy műveljék, gondozzák,
ápolják. Nemrég megtörtént a
földterület átadása, a kert megtekintése. Az eseményen az
önkormányzat és a diákok képviselői kijelölték az ágyásokat,
a gyerekek elvetették az első
magokat, majd megbeszélték a
kert gondozásának további teendőit is. Első lépésként korai
tavaszi veteményest alakítottak
ki, salátát, retket és borsót
vetettek a gondozásra kapott
földbe.
A környezettudatos nevelés
mindig is nagy hangsúlyt
kapott a sümegcsehi iskolában.
A pedagógusok most sem csak
az egyszeri élmény miatt csatlakoztak a programhoz, hanem

hosszútávon szeretnék megmutatni a gyerekeknek a kerti
munka és a saját termés örömét. A tanév során természetismeret szakkörön, valamint
délutáni szabadidős tevékenységekben öntözik, gondozzák a
növényeket, folyamatosan palántáznak, bővítik a konyhakert
kínálatát. A tervek szerint a
nyári szünidő alatt is várják a
gyerekeket a kiskertben, hiszen
folyamatos öntözést, gyomlálást igényelnek a zöldségek.
Így nemcsak felelősségre nevelik a programban résztvevő
tanulókat, de tanév elején átélhetik azt az örömöt is, amikor
saját termesztésű növényekkel
kínálhatják meg iskolatársaikat.

www.zalatajkiado.hu
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Minden szőlőszemben egy csoda lakozik
„Az évjárathoz képest nagyon szép borokat kaptunk”
Ifj. Veress János az eredményhirdetés előtt elmondta, hogy
egy ilyen bírálat mindig hatalmas felelősséggel jár, hiszen a
gazdák akár több éves munkáját kell értékelni. A felgyorsult érési ritmus, félig aszályos
év után, majd pedig a szüret
előtti hatalmas mennyiségű csapadék okán elindult egy rothadási folyamat, ami miatt a szőlőt úgy kellett lementeni a tőkéről.
– Minden szőlőszemben egy
csoda lakozik és a borásznak az
a feladata, hogy ez a csoda minél tisztább formában kerülhes-

sen a palackba – összegezte
gondolatait.
A 2005 óta megtartott borbírálaton idén 17 arany, 29
ezüst, 17 bronz és 8 oklevél
talált gazdára. Türje legjobb fehérborát Pál Zoltán, Türje legjobb vörösborát Vértes Árpád,
a térség legjobb borát pedig
Bárka József óhídi termelő
hozta. A zsűri tagjai Szabó Lajos helyi fafaragó ajándékával
gazdagodtak, egy szőlőindákkal díszített padot vihettek haza. Az eredményhirdetés után vacsorára invitálták a résztvevőket.
Farkas Adél

Eredményhirdetés után…

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

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés
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Tudósítókat keresünk!

A jelenlévők megkóstolhatták társaik borát.

ng

a műveletlen terület Türje környékén. Amíg a zsűri értékelte
a kapott mintákat, a jelenlévők
is megkóstolhatták társaik borait és házilag készült pogácsák
mellett cserélhettek tapasztalatot, közben pedig helyi kultúrális csoportok gondoskodtak a
jó hangulatról. Fellépett a Hétszínvilág Énekegyüttes, a Türjei
Táncolni Szeretők Csoportja,
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub,
valamint a Türjei Amatőrök csoportja.
A zsűri elnöke szerint a tavalyi év nagy kérdőjeleket hagyott bennünk. A késői tavasz
után és a korábbi szüret miatt
az érési idő lerövidült. A szőlő
melegen került a pincébe, így
főleg az illatosabb fajtáknál fontos lett volna a hűtés, hogy a fermentáció kézben tartható legyen.

Hu

Április 23-án rendezte meg
Türje Község Önkormányzata az
idei térségi borosgazdák találkozóját a művelődési házban. A
borbírálaton szép számmal türjei és Türje környéki borosgazdák vettek részt. Az esemény
egy pályázat keretein belül valósulhatott meg, Óhíd, Mihályfa, Batyk és Sümegcsehi bevonásával.
A dr. Brazsil József, Gyarmathy Tivadar, Sebestyén Ferenc, Martincsevics István, Udvari András, illetve ifj. Veress
János alkotta szakmai zsűri, két
bizottságra bontva közel hetven
bormintát minősített.
Nagy Ferenc polgármester
köszöntőjében elmondta, hogy
sajnos az újabb generációk már
nem olyan intenzíven veszik át
a szőlőültetvényeket, emiatt sok

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idén is világsztárral indul az Örvényeshegy Piknik
Május 24. és 26. között testi-lelki feltöltődésre invitálja a
békés hangvételű összművészeti fesztivál a zene, a színház, az
irodalom és nem mellesleg a
természet szerelmeseit.
A Művészet a Vidékfejlesztésért Alapítvány, a Pálos Vendégház tulajdonosai és Zalacsány Önkormányzata által tavaly életre hívott fesztivál már
első alkalommal elsöprő sikert
aratott, mely talán nagyban köszönhető a zalai táj dimbesdombos lankái közt megbúvó
monumentális zöld környezetnek – „mely ad egy olyan hangulatot, melyet belépve a térbe
egyből érez az ember, érzi,
hogy ennek méltóra hivatott” –
fogalmazott Oszkó-Jakab Natália, az alapítvány kuratóriumi
elnöke.
Múlt éven Al Di Meola kápráztatta el a közönséget, idén
pedig Mario Biondi a szicíliai

születésű búgó hangú énekes
lép fel a lenyűgöző erdőszéli
színpadra a „zöld csarnok” ölelésében.
A hazai kulturális élet legjobbjai is Zalacsányba látogatnak, többek között Lovasi András, A Kutya Vacsorája, Bagossy Brothers Company, Pindroch Csaba, Varró Dániel,
Boggie, Rutkai Bori Banda, az
idén 50. évfordulóját ünneplő
Kaláka és még sokan mások.
A természet szépségével
összhangban szóló koncertek,
irodalmi és színházi előadások
mellett kézművesvásár, gyermekprogramok tömkelege (melyek
kiemelt szerepet kapnak gyermeknap alkalmából) és a helyi
gasztronómia színe-java várja
az idelátogatókat.
Számos fejlesztés mellett
idén kialakításra került egy vadfarm, melynek köszönhetően
testközelből csodálhatjuk meg

Badacsonyi Tamás és Nikoletta, valamint Oszkó-Jakab Natália.

a dámszarvasokat, valamint az
erdei, patak parti tanösvényt bejárva közelebbről is szemügyre
vehetjük a pálosok egykori birtokát.
Érdemes tehát elővételben jegyet vásárolni, hiszen korláto-

zott számban kaphatók. Valamint időben érkezni az esemény napján, hogy mindenki
önfeledten át tudja magát adni
az Örvényeshegy Piknik életérzésnek.
Aczél Zsuzsanna

Sümegcsehi diákok nyerték a megyei madarászversenyt
Az országos döntőben képviselik zalát
A verseny nem csak a madarakra helyezi a hangsúlyt, de
természetesen övék a főszerep.
Kiemelt szerepet kap az év madara, fája, 2019-ben az év
kétéltűje. Mindig vannak kiemelt madárcsoportok, amelyek valamilyen oknál fogva
nagyobb figyelmet érdemelnek.
A nemzeti parkok közül pedig
azt kell jobban ismerniük a tanulóknak, amely helyt ad az országos döntőnek. Így az idén a
gólyatöcs, a sajmeggy, a foltos
szalamandra és a Bükki Nemzeti Park, valamint a szalonkafélék, lilefélék és a gulipánfélék adják a verseny anyagát. E
mellett természetesen ismerni
kell más madarakat is, hiszen a
területin 25 madárhangot kellett felismerni, az országoson
A fotón lévő gyerekek (balról): Fraller Levente, Kristyán Gergő, Juhász Norbert.

Minden évben május 10-én
ünnepeljük a Madarak és fák
napját. Ez alkalomból a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület versenyt hirdet az ország 10-14 éves korosztálya számára.

A Sümegcsehi Fazekas József Általános Iskola 2002 óta
kisebb megszakításokkal részt
vesz a területi versenyen, már
többször volt alkalmunk Zala
megyét képviselni az országos
döntőkön is (tavaly is).

már 50 madárhanggal fognak a
versenyzők találkozni.
A zalai résztvevőket a fenékpusztai gyűrűző bázisra hívták, ahol a rossz idő ellenére jó
hangulatú megmérettetés zajlott. Sümegcsehit Juhász Norbert és Fraller Levente 6. osztályos, valamint Kristyán Gergő 8. osztályos tanulók képviselték. Felkészítő tanáruk Czeiner Éva. Szeretnénk köszönetet mondani Benke Szabolcsnak, Darázsi Zsoltnak és Benke
Anikónak a kedves, barátságos
légkör megteremtéséért és az
értékes ajándékokért, amelyekkel megjutalmazták a gyerekeket.
Az országos verseny 2019.
május 10-én lesz Felsőtárkányban.
Sok sikert kívánunk a csapatnak!
– sz –

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

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

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

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

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért
A napokban találkoztak Rijekában a Baltikumot és az Adriaitengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is részt vesz.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koordináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási megoldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Program keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével megvalósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszállításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.
A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Központja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.
Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szomszédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térségben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országainak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrációját – jóval elmarad a kívánt értéktől.
Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő hálózati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet közúti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.
Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a közlekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus és környezetvédelem.

Több önkéntesre lenne szükség!
Három útvonalon szedték a szemetet

Mintegy 50 zsákot töltöttek meg hulladékkal.

Idén második alkalommal csatlakozott Batyk község, a
TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. A mozgalmat azzal a céllal szervezik meg minden évben, hogy a résztvevő települések közösen megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetüket. Az előzetes regisztrációt március 3-ig lehetett megtenni a
szelektalok.hu internetes oldalon. Azoknak a közösségeknek, akik

jelentkeztek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ingyenesen biztosította a hulladékgyűjtéshez szükséges szemeteszsákot,
kesztyűt, kötözőt, sőt a szemét elszállításáról is díjmentesen
gondoskodtak.
Batykon 3 irányt jelöltek ki a szervezők: a falut Türjével,
Zalabérrel és Zalavéggel összekötő utak tisztítását tűzték ki célul.
Az önkénteseket március 23-án 10 órára várták a polgármesteri hivatal udvarába. Itt Iszály Tünde koordinátor köszöntötte
a megjelenteket, ismertette a TeSZEDD mozgalom célját, megtartotta a balesetvédelmi oktatást, majd elindultak a Batykot
Türjével összekötő útra.
Ezen útszakasz megtisztításához csatlakoztak a Türjei Szent
László Általános Iskola diákjai, akik két pedagógus kíséretével
szorgosan szedték az út mentén felgyülemlett szemetet.
A nap végére mintegy 50 zsákot sikerült megtölteni hulladékkal.
Sajnos a megjelentek száma elmaradt a várttól, sokkal több
önkéntesre lenne szükség, akik magukénak érzik ezt a környezeti
problémát.
Bízunk benne, hogy jövőre több tenni vágyó falubelivel találkozunk, és elmondhatjuk, hogy igen, mi egy szeméttől mentes,
tiszta faluban élünk!
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Az időseket köszöntötték
Pakod és Dötk Község
Önkormányzata a hagyományt
követve minden évben megemlékezik az idősek napjáról.
Igy tette ezt 2019. április 5-én
délután is a pakodi iskola
tornatermében.
Halek László, Pakod Község Önkormányzat polgármestere köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy
elfogadták a meghívást. Feltételezi, hogy a rossz időjárás
miatt nem tudtak többen részt
venni a rendezvényen, de bízik
benne, hogy legközelebb a
távol maradtak is képviseltetik
magukat. Beszéde végén mindenkinek jó egészséget, boldogságot kívánt a családjaik
körében.
Dötk Község Önkormányzatának polgármestere, Takácsné Martincsevics Veronika
is meleg szavakkal üdvözölte a
megjelenteket és kívánt mindenkinek jó szórakozást és
kellemes időtöltést ezen az esős
délutánon.
Ezután következett az óvodások műsora, melyet Bácsayné Spitzner Bernadett intézményvezető közreműködésével adtak elő. Az idősek számára megható volt az előadás.
Az apróságok igyekeztek mosolyt csalni vagy éppen örömkönnyet fakasztani a jelenlévők
arcára.
Utánuk a helyi alsótagozatos iskolások ünnepi köszöntőjét láthatták, hallhatták. A gyer-

mekek színvonalas előadását
nagy figyelemmel követték a
nagymamák, nagypapák.
A hangulat fokozására fellépett a Kiskocsi Zenekar, mely
a régi idők kedvelt slágereiből
adott ízelítőt. Az ismerős dalok
egyrészébe a jelenlévők is
bekapcsolódtak és élvezettel
hallgatták vagy éppen dúdolták
azokat.
A hagyományt követve idén is köszöntötték a szépkorúakat.

Halek László köszöntője.

Sokszínű műsor szórakoztatta a résztvevőket.

A délután utolsó fellépőjeként a helyi Margaréta Kulturális Egyesület köszöntötte
dalcsokrával a szépkorúakat. A
többször visszahívó taps jelezte
a színvonalas előadásukat.
Miután a fellépők sora véget ért, a tisztelt közönség kel-

lően megéhezett, így a vendéglátók egytál étellel látták vendégül őket, illetve finom sütemények is kerültek az
asztalra.
A késő délután lezárásaként
Szabó Lajos tangóharmonikás
állt a jelenlévők rendelkezésére

és aki kérte, annak szívesen
elhúzta a kedvenc nótáját.
Az önkormányzatok vezetői
bíznak benne, hogy aki eljött jól
érezte magát és elmondja barátjának, ismerősének, szomszédjának és legközelebb még többen megtisztelik e jeles ünnepet.

Tisztelegtek a hazai líra nagyjai előtt

el. Ezt követően Nagy László
Adjon az Isten című versét
mondtuk el, majd meghallgattuk, közösen elénekeltük megzenésítve is, hiszen a két művészeti ág egy tőről fakad és
kiegészíti egymást.
Az iskolarádióban is megzenésített remekműveket hallgathattunk egész nap. Diákjaink kedvenc verseikből válogattak, s vállalták, hogy osztályról osztályra járva elmondják társaiknak. Ezzel rótták le
tiszteletüket a hazai líra nagyjai
előtt. Kicsik és nagyok számára
így vált személyessé, értékké és
szép emlékké ez a délelőtt.
A későbbiekben Vers kvíz
várta a vetélkedni vágyókat. A
versenylapot tanulóink kétharmada egyénileg töltötte ki.
Többségük hibátlan megoldást
adott le. Bízunk abban, hogy
idén is sikerült pár nagyszerű
alkotásra felhívnunk a gyerekek és egymás figyelmét.

Költészet napja a sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában

A díjazott diákok…

„Hagyomány az, ami él a
múltból, kapcsolódik a jelenhez
és folyamatosan bővül a jelen
múlttá válása által.” (Szajbély
Mihály)
Ez volt a mottónk, mikor
szervezni kezdtük az idei költészet napi programunkat.
Hosszú évek óta sokféle ötlettel
gazdagítottuk, bővítettük ezt a
napot: irodalmi vetélkedőt, akadályversenyt, versmondó versenyt rendeztünk, vendégeket
hívtunk.
Ebben az évben április 11én, József Attila születésnapján
tanulóink közös megemlékezéssel tisztelegtek a hazai költészet jelentős személyiségei
előtt. A köszöntőt Németh Dorina 6. osztályos tanuló mondta
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Barangolások erdőn-mezőn
– avagy a Tető Menő bakancsos túra
Április 28-án, vasárnap ismét egy sikeres bakancsos túra
került megrendezésre, melyen
ezúttal Csáford, Bezeréd, Kallósd és Zalakoppány ölelésében
megbúvó dimbes-dombos hegyvidéket barangolhatták be a

természet és szabadidős tevékenységek szerelmesei.
A szeles, ámbár tiszta időnek köszönhetően páratlan látvány tárult a résztvevők elé,
hisz a magasabb tetőkről el
lehetett látni a Bakonytól egé-

Fotók: Fonódi Tamás

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

szen az Alpokaljáig. Míg a
Vergyálom-tetőn ritkaságszámba menő védett virágfajtákat
csalt elő a tavasz.
A megfáradt vándorokat
nyitott porták fogadták és felfrissülhettek a Natúr Ízek
gyógynövény szirupjaiból készült limonádékkal, vagy akár a
Vinum Veress családi borpince
kiváló minőségű boraival, továbbá megkóstolhatták a Zöld

Kapu Natúr Kert vegyszermentes, natúr termékeit.
A „Bakancsos túráim” főszervezői, Miskolczi Réka és
Magasházi Zsolt arról számoltak be, hogy továbbra is a cél
felfedezni és bemutatni a minket körbe ölelő páratlan természeti környezetet.
Veress János önkormányzati képviselő továbbá hozzátette,
hogy mind a csáfordi részönkormányzat, mind pedig a csáfordi lakosok részéről nagy
öröm, hogy Magasházi Zsolték
ide is elhozták ezt a túrasorozatot és fáradhatatlan munkájuknak köszönhetően feltárták a nagyérdemű előtt a környező természet csodás adottságait. A jövőben is tárt karokkal és nyitott portákkal szeretnék várni a túrázókat.
„Nagyon szépen köszönjük
ezt a csodás 30 km-t a szervezőknek! Feltöltődés volt ez a
nap. Emlékeztetett arra, hogy
milyen mesebeli helyen élünk.”
– írta az egyik résztvevő a túra
Facebook oldalán.
Számos szervezett túra várja még a közeljövőben az érdeklődőket, többek között a
Szent Iván éji túra, a II. Zalai
Körtúrák, valamint a Papucshegy országos teljesítménytúra.
Aczél Zsuzsanna

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke
havilapban.
ssen
Telefon: (92) 596-936; Hirde !
k
E-mail:
nálun
zalataj@zelkanet.hu
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Iskolába hívogatták a nagycsoportosokat Türjén
A közelmúltban iskolába hívogató délelőttöt tartottak a Türjei Szent László Általános Iskolában.
A jó hangulatú együttlét lehetőséget biztosított arra, hogy
a nagycsoportosok szülei megismerjék az intézmény adottságait, kínálatát, illetve az első
osztályba készülő gyermekek
személyesen is megtapasztalják: milyen az iskola?
A program bevezetőjeként
Pacsi Krisztián intézményvezető röviden bemutatta az iskolát,
kiemelve azokat a területeket,
melyek vonzóvá tehetik a türjei
oktatási intézményt. A tíz éve
felújított épület esztétikus, jól
használható környezetet biztosít a tanulók számára. Az iskolához szervesen kapcsolódik a
helyi önkormányzat által üzemeltetett – szintén teljesen felújított – konyha és ebédlő, ahol
Türje Község Önkormányzatának támogatásával minden gyermek kedvezményesen (40%-os
támogatással) veheti igénybe az
étkeztetést. Az elmúlt években
létesített színvonalas játszótér
és a 20x40 méteres műfüves
pálya pedig a szabadidős és
sporttevékenységeinknek biztosít megfelelő teret és kellemes
környezetet.
Az általános iskolai oktatás
mellett az intézmény helyet biztosít a zalaszentgróti művészeti
iskola kihelyezett tagozatainak
is, így a diákok helyben sajátíthatják el a zeneiskolai képzés

és néptánc alapjait. A gyerekek
jelenleg a 3. osztálytól két idegen nyelv – angol és német –
közül választhatnak, viszont a
következő tanévtől – fakultatív
jelleggel – már az óvodában
elkezdett nyelvoktatás folytatását is tervezik. A színes tanórán
kívüli választékból a különlegesebbek: báb-, fafaragó-, fazekas-, népi játékok-, fotó-, modern tánc szakkörök.
A diákok mintegy harmada
a környező településekről jár az
intézménybe. A beszállításuk
iskolabusszal történik, a gyermekek így „háztól házig” biztonságosan, felügyelettel közlekedhetnek.
A Zalaegerszegi Tankerületi
Központ további fejlesztéseket
indít el még ebben az évben a
Türjei Szent László Általános
Iskolában. A megnyert pályázat
(mintegy 271,3 millió forint)
lehetőséget biztosít többek közt
a tornaterem felújítására, szaktantermek (biológia, kémia, matematika, fizika) kialakítására.
Emellett két nyelvi labor, technika terem, nyári tanterem és
egy olvasó-előadóterem is szerepel a felújítási tervben. Az
energiahatékonyság érdekében
napelemes rendszer és új fűtési
technológia is megvalósításra
kerül. Továbbá új iskolabuszok,
és oktatási segédeszközök beszerzését is támogatja a projekt.
A tájékoztató után a vendégek bejárták az intézményt,
majd a leendő tanító néni – Né-
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Sok élménnyel távozhattak a gyerekek.

meth Miklósné, Erzsi néni –
irányításával egy élményekkel
teli foglalkozáson vehettek részt
a leendő elsősök és szüleik.
A játékos „tanórán” a gyermekek arcán nyoma sem volt a
megszeppenésnek. A helyi gyermekek mellett a környező településekről is érkeztek érdeklődők és talán a barátságos, befogadó és családias légkörnek
köszönhetően néhány perc elteltével már ők is elengedték
szüleik kezét és együtt játszottak majdani osztálytársaikkal.
A leendő tanító néni egy kis
ismerkedéssel indította a foglalkozást. A gyerekek bátran
bemutatkoztak, feloldódtak. Hamar megtanulták a hóvirágról
szóló versikét és dalokkal csalogatták a tavaszt. Vidáman utánozták a mozgásos játék feladatait és felszabadultan játszottak
együtt. A mesehallgatás után kézműves foglalkozás keretében
királyfit varázsoltak tulipánból,
majd a frissen tanult mondókával együtt szüleiknek is bemutatták az elkészült műveket.

Megismerkedhettek a nagy rejtéllyel is: mitől is nehéz az a bizonyos iskolatáska? A negyedikes diákok segítségével ügyesen kiválogatták, hogy mi az,
ami feltétlenül szükséges az iskolai tanórákra.
Ezen a foglalkozáson a leendő kisiskolások bebizonyították, hogy felkészültek az élet
első nagy kihívására, s szeptembertől sikeresen megbirkóznak
majd az iskolai feladatokkal.
Végül a felső tagozatos bábszakkörösök két mese előadásával
kedveskedtek a csillogó szemű
kicsiknek és szüleiknek.
Búcsúzásként minden résztvevő gyermek egy készségfejlesztő, iskolába hívogató feladatlapokból álló munkafüzetet, valamint nyusziváró ajándékcsomagot kapott.
Az ajándékokon túl sok élményt vihettek haza a gyerekek
és azt az érzést, hogy ez a szép
és korszerű iskola szeretettel,
barátságos légkörrel és immár ismerős arcokkal várja őket szeptemberben.
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Kehidakustányi diákok a magyarkanizsai gyermekfesztiválon
Mint arról már korábban beszámoltunk, közel egy éve a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és a Magyarkanizsai Turisztikai Desztináció Menedzsment együttműködési nyilatkozatot írt alá.
A szakmai partnerség alapján a magyarkanizsai elnök, Koza Róbert és a magyarkanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola meghívására településünk képviselői 2019. április 4-6. között a XII. Gyermekfesztivál Ki mit tud? nemzetközi versenyen vehettek részt.
A háromnapos rendezvényen a települést Lázár István polgármester, három 8. osztályos tanuló és kísérőik képviselték. Az utazást megelőzően Ganzerné Rabócsi Margit tanárnő a gyermekeket
heteken át készítette fel a versenyre.
A nagyszerűen megszervezett fesztiválra több száz résztvevő nevezett Szerbiából és a környező községek iskoláiból, továbbá Magyarországról és Romániából.
A megmérettetésen modern és néptánc, komoly-, könnyű- és népzenei hangszeres kategóriákban versenyeztek az alsós és felsős diákok, továbbá a mese- és versmondás, a képzőművészet és a fényképészet, valamint színjátszás területén is megmutathatták tehetségüket. A gyermekfesztivál kísérő programjaként hirdették meg „a
Világ és én” című rajzpályázatot is, amelynek a legjobbjai jutalomban részesültek.
A gyerekfesztivál a helyi általános iskolás diákok közös köszöntő dalával kezdődött, majd Fejsztámer Róbert polgármester és Bíró Edit, a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatónője köszöntette a résztvevőket.
A zsúfolásig megtelt tornateremben igazi fesztiválhangulat
volt.
A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Iskolája képviseletében Szakonyi Dorina próza, Tavasz Botond hangszer és Orsós Csaba

Felejthetetlen három nap volt.

könnyűzene kategóriában szerepelt a nemzetközi versenyen, Tavasz Botond kategóriájában III. helyezést ért el. A fellépéseket követően a nap végén került sor a díjátadóra. A szervezők minden
gyermeket emléklappal jutalmaztak, kategóriánként 3 versenyző
pedig helyezést kapott. A vendéglátók nagy meglepetésére Lázár
István polgármester külön ajándékcsomagokkal és serlegekkel
kedveskedett a fesztiválon kiemelkedően szereplő csapatoknak.
Az est vacsorával majd a gyermekeknek tini-discoval zárult.
A települést képviselő gyermekek így nyilatkoztak a három
napról:
Szakonyi Dorina: – Rengeteg élményben volt részem, sok új
barátot és tapasztalatot szereztem. Nagyon izgalmas volt a verseny, tehetséges gyerekekkel és kedves emberekkel találkoztam.
Köszönöm a lehetőséget és a felvigyázást a kísérőknek és a felkészítő tanáromnak!
Orsós Csaba: – A családok nagyon kedvesek, segítőkészek.
Sok gyerekkel találkoztam Szerbiában, akikkel össze is barátkoztam. Nem tudtam volna ezt az egészet megcsinálni, ha nem lettek
volna segítőim, köszönök nekik is mindent. Nagyon tetszett Magyarkanizsa, másoknak is ajánlom.
Tavasz Botond: – Ebben a három napban kivételesen jól éreztem magam. Sok kedves, jószívű és humoros embert ismertem
meg és a kísérőknek a lazább oldalát. Szívesen várom azokat, akik
majd júliusban jönnek Kehidakustányba.
A magyarkanizsai utazás mind a gyerekeknek, mind a kísérőknek különleges élmény volt. A két TDM szervezet képviselői
megállapodtak, hogy Kehidakustány a közeljövőben megrendezendő legnagyobb települési rendezvényen vendégül látja a magyarkanizsai gyermekeket és kísérőiket.
Hálás köszönet a településnek a mérhetetlen kedvességért,
vendégszeretetért, amivel Kehidakustányt fogadták!
Sándorné Kovács Nikolett
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