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Beköszönő
Kedves Olvasónk!
Elégedettséggel és egyre nagyobb bizakodással olvastam ezt a 

számot. Elégedettséggel, mert a településünk életével kapcsola-
tosan számos érték ápolásáról, létrehozásáról és őrzéséről szóló 
írások szólnak hozzánk. Bizakodással, mert a „Zalabéri mini 
projektes csapat” megízlelte a jót tevés ízét a közösségünkért.

Zsuppán József polgármesterünk a megvalósított és a folya-
matban levő pályázatokról számol be, amelyek intézményeink, 
ingatlanjaink ápolását, karbantartását és szépítését, valamint 
munkalehetőség biztosítását teszik lehetővé.

Vikár Tibor újabb szemelvényt oszt meg velünk a települé-
sünk kopjafájával kapcsolatba hozható helytörténetével kap-
csolatosan, ami újabb információval gazdagít bennünket a za-
labéri Horváth János családjával összefüggésben.

Csizmazia Péter írását olvasva bepillantást nyerhetünk a sike-
res „Mentsétek meg Grodont!” című bűnmegelőzési játékba, 
amely iskolásainkat tette próbára úgy, hogy a játék során zakla-
tási helyzetekből menekülhettek meg. 

Gérczei Ildikó tollából a „Lokálpatrióta Kör” alakulásáról, 
tevékenységeiről és céljairól olvashatunk, valamint a „Teaházi 
kert” programjaival kapcsolatos szíves invitálásról.

Horváthné Mörk Anikó az ökológiai lábnyomunk részle-
tezése kapcsán teszi fel az elgondolkodtató kérdést, amelyre ön-
nön magunknak kell megtalálnunk (sürgősen) a választ: „Nem 
járhatnánk lábujjhegyen inkább?”

Ács Klaudia az iskolánk megvalósított és folyamatban levő 
pályázatain keresztül enged bepillantást az intézményben zajló 
színes pedagógiai folyamtokról, eredményekről.

Körmendy Marianna sorai a Zalabéri Könyvtárban megvaló-
sult Költészet Napja rendezvénye kapcsán mutatják be Dr. 
Fűzfa Balázs által indított Költészet Óráját és a rendezvényt 
átlengő költői gondolatokat.

Szeidli Katinka (5.o.) és Halak Evelin (4.o.) osztják meg él-
ményeiket és tapasztalataikat a „Zalabéri mini projektes csa-
pat” által szervezett „Lánctalpas túra” projektjükről, valamint 
terveiket a közeljövőről.

A „Van egy hely …” írásomban a Zalabéri Zsidó Temető és 
a Templomkertben a Mártíremlékmű avatásáról osztom meg 
gondolataimat.

Csodás fotók örökítik meg, mutatják be településünk szépsé-
gét a fotósaink szemszögéből, amelyek egyben „Az én Zalabé-
rem” fotópályázat eredményei is.

A „Zalabérben mindig történik valami” rovatban a júliusi 
programok közt tallózhatunk.

Kedves Olvasónk! Hát nem gazdag-e értékekben a mi kis fa-
lunk?               Kiss Albert 

Kedves zalabéri lakosok!

Az elmúlt hónapok is a pályázatok jegyében teltek hivata-
lunkban. Mint ahogy a korábbi számban is már tájékoz- 
tattam Önöket, a jelenlegi polgármesteri hivatal új funk-
cióval való ellátását céloztuk meg: közösségi teret kívánunk 
belőle kialakítani. A pályázat benyújtásra került, amelyben 
a ZalabÉrték Egyesület konzorciumi tagságával összesen 
212 m2 alapterületű, cca. 140 fő befogadására alkalmas in-
tézményt terveztünk. Ez lenne az első olyan épület telepü-

lésünkön, amely közel 0 energiafelhasználású: a tervezett 
rendszerben a tetőre telepített 9,36 kWh teljesítményű nap-
elemes rendszer táplálja meg a hőszivattyút, amely a padlón 
és levegőbefúvókon keresztül hűti és fűti az épületet. Ez a 
jelenleg elérhető legkorszerűbb épületgépészeti rendszer. A 
fejlesztés teljes egészében akadálymentesített, továbbá épí-
tészeti megoldásokkal a terek leválaszthatóak, így akár egy 
időben több kisebb csoport befogadására is alkalmas. A hi-
vatal hátsó udvarát is a közösség számára kívánjuk átalakíta-
ni. Úgy gondolom, hogy a pályázat írása közben átgondolt 
és kidolgozott Szakmai programterv is erősen alátámasztja 
fejlesztési elképzeléseinket, hiszen a már jelenleg működő 
csoportok és kisközösségek aktuális programjaik is heti szin-
ten elérik a 20 órát. 

Ugyanerre a pályázati kiírásra az Egyházközség is pályá- 

Polgármesteri hírlevél

Folytatás a 2. oldalon
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Szemelvények településünk történetéből 
Zalabéri Horváth János emlékére 

Zalabérben az 1848-as kopjafa töve az 
idők során megkorhadt, ezért szükségessé 
vált a megerősítése. Javaslatomra a község 
önkormányzata a kopjafát betontalpazat-
tal erősítette meg, amire elhelyezésre ke-
rült zalabéri Horváth János emléktáblája 
is. Ki volt ő?

Személyére vonatkozólag sok levéltári 
adat áll rendelkezésre. Családja 1713-
ban kapott nemességet. Zalabéri Horváth 
János ükapja, Horváth Ferenc 1722-ben 
családi egyezség útján szerzi meg Zala- 
bért. Itt építi fel a család kastélyát a hajda-
ni béri vár romjaiból. 1728-ban a Horváth 
család felveszi a „zalabéri” előnevet. Hor-
váth Ferenc 1733-ban meghal, a családi 
birtokot fia, Zsigmond örökli, aki azonban 
hamar eltávozik az élők sorából. Birtokait 
fia, József örökli. Horváth József egy Pest 
környéki földbirtokos lányát, Ugranovits 
Franciskát veszi el. 1788-ban megszüle-
tik első fiúk, János. Horváth József részt 
vesz a jozefinista mozgalomban, 1792-ben 
országgyűlési követ. Haladó nézetei miatt 
kivívta az uralkodó híveinek rosszallását, 
ezért 1792 után távol kell tartania magát a 
politikai közélettől,  fiát azonban továbbra 
is hazafias szellemben nevelte. 1795-ben 
hunyt el.

A családi birtokot az 1810-es évekig Ug-
ranovits Franciska irányította. A zalabéri 

uradalom ekkorra Zala vármegye egyik 
legjobban működő gazdasága lett. Fiúk, 
Horváth János 1812-ben veszi át a zala-
béri uradalmat, fiatalon bekapcsolódik a 
vármegyei közéletbe, részt vesz a Napóle-
on elleni 1809-es nemesi felkelésben. 

A vármegyei ranglétrán gyorsan halad 
előre. 1831-ben már első alispán, 1832-
ben megkapja az uralkodótól a Császári 
Aranykulcsos Kamarási címet. 1832 no-
vemberében Zala vármegye országgyűlési 
követévé választják meg Deák Antal (De-
ák Ferenc testvére) mellett. E tisztségében 
a polgárosodó Magyarország eszméiért 
harcolt, barátságot kötött Széchenyi Ist-
vánnal. 1834-ben lemond országgyűlési 
megbízatásáról, visszatér Zalabérbe és 
a vármegyei ellenzéket szervezi Csány 
Lászlóval és Deák Ferenccel. 1843-ban a 
nemesi adófizetés ügyében szervezkedik. 
Részt vesz a zalai Védegylet megszervezé-
sében. 1845-ben önkéntes adófizetést vál-
lalt. Belépett az Országos Ellenzéki Körbe 
is. 1848. március 21-én, Zalaegerszegen 
vezető szerepet játszik a városi polgárőrség 
megszervezésében, tagja lesz a Zala 
Vármegyei Központi Választmánynak is, 
de ott már nem töltött be aktív szerepet. 
Magánéletét számos probléma kísérte,  
négyszer házasodott (feleségei korán  
hunytak el), fiával, Horváth Lászlóval (ő 

később honvédőrnagy lesz) megromlott 
a kapcsolata. A vármegyei követválasz-
tásokat és tisztújításokat jelentős ösz-
szegekkel támogatta, ezért eladósodott, 
így 1848 elején el kellett adnia ősi bir-
tokait. A közelgő horvát támadás elől 
rokonaihoz Kőszegre költözött, hol 
1853-ban elhunyt. Bérbaltaváron, a temp-
lom kriptájában helyezték végső nyu-
galomra. Emlékét az egykori vármegyei 
jegyzőkönyvek őrizték meg. 1927-ben 
érdemei elismeréseként Zalaegerszegen 
utcát szándékoztak elnevezni róla, mert: 
„Deák Ferenc jobb keze, hűséges társa és 
lelkes híve abban a nemes küzdelemben, 
amelyet Deák Ferenc Zala vármegyében a 
nemzeti haladás érdekében vívott.” Azon-
ban a szándékot nem követte tett, újra 
elfeledkeztek róla. Szülőfaluja, Zalabér 
viszont „elővette” a régi jegyzőkönyveket, 
leporolta őket és a jeles hazafi tiszteletére 
2016. március 15- én emléktáblát avatott, 
hogy az ősök példája ne merüljön feledés-
be.                                                Vikár Tibor

Van egy hely…
Negyven éve nyomaszt az az emlék, amit 
a dachaui koncentrációs tábor látogatá-
sakor éltem meg. Kitörölhetetlenül látom 
magamban a tábor háromemeletes ágyait, 
a cipőhegyet, a csont és bőr emberek fény- 
képeit, a krematóriumot. Az emlékek 
azóta is nyomják a lelkemet és az elfogad-
hatatlan, a megérthetetlen gúzsba köti az 
elmémet.
Kínálkozott azóta néhány alkalom az éle-
temben, amikor a haláltábort megjárt em-
berekkel találkoztam. Mindig szerettem 
volna beszélgetni velük az átéltekről, hogy 
megértsem. De a tekintetük jelezte, hogy 
mélyen magukba zárták az átélt halál-
tábort. Ahogy Kertész Imrétől olvastam 
a Sorstalanságban: „Mindenekelőtt is el 
kell felejtened a borzalmakat. Azért, hogy 
élni tudjál, szabadon élni. Ilyen teherrel 
nem kezdhetünk új életet. Csak hát nem 
egészen értem, mit kívánhatnak olyat, ami 
lehetetlen, s meg is jegyeztem, hogy ami 
megtörtént az megtörtént, s hogy végre is 
nem parancsolhatok az emlékezetemnek.”
A Sortalanság olvasása és újra olvasása 
valamelyest közelebb vitt az elfogadhatat-
lan borzalmakhoz. Megnéztem Nemes Je-
les László rendezésében a „Saul fia” című 
filmet, ami tovább segített értelmezni a 
megérthetetlent. A rendező szavai csen-
genek fülemben: „Az emberiség legsö-
tétebb óráiban is talán van bennünk egy 
belső hang, amely segít, hogy emberek 
maradjunk.” És eljött 2016. május 5. 
csütörtök, a Zalabéri Zsidó Temető és a 
Mártíremlékmű avatása Zalabérben, a 
templomkertben. Emlékeztünk a zalabéri 
zsidó származású lakosokra, akiket 1944 
májusának közepén a Zalaszentgróton fel-
állított gyűjtőtáborba szállítottak. Június 
elején a gyűjtőtábor lakóit Zalaegerszegre 
vitték. Innen július elején vasúton hurcol-
ták őket Auschwitzba. A zalabéri családok 
jelentős részét valószínűleg 1944 augusz-
tusában gázkamrákban gyilkolták meg. 
Néhány fiatal túlélte a borzalmakat, és visz- 
szatértek Magyarországra, majd kiván-
doroltak Izraelbe. A több évszázados zala-
béri zsidó közösség 1944-ben egy őrült 
eszme áldozata lett. Köszönet a Zalabéri 
Egyházközségnek (Kiss János atyának), kö- 
szönet a Zalabér Község Önkormányza-
tának (Zsuppán József polgármesternek), 
hogy rendbe tetették a temetőt és felállít-
tatták a mártíremlékművet. Köszönet a 
megbékélésért, köszönet hogy a templom-
kertünkben van egy hely, ahol csendben 
emlékezhetünk, ahová egy kavicsot lete-
hetünk.                                           Kiss Albert

Mentsétek meg Gordont! 

Így kezdődik az a történet, amelyet a 
továbbiakban a „Mentsétek meg Gor-
dont!” című bűnmegelőzési játékban 
résztvevő felső tagozatos diákok alakíta-
nak. A játék során megtapasztalhatják, 
hogy nagyrészt rajtuk, az adott szituáció 
aktív és passzív résztvevőin múlik, hogy a 
tragédia, vagy happy-end lesz-e a történet 
vége. Természetesen a fenti, iskolai és in-
ternetes zaklatások megelőzését szolgáló 
játék szervezői, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztá-
lyának szakemberei minden segítséget 
megadnak a fiataloknak, hogy a történet-
nek jó vége legyen, s megszabadíthassák 
Gordont a kezét és a lelkét gúzsba kötő 
bilincsektől is. Az alábbi kérdésekre ke-
resik meg a jó válaszokat. Milyen bűn-
cselekményeket követtek el Gordon ellen? 
Mi lehet a következmény az áldozatra és 
az elkövetőre nézve? Mit tehetnek az osz-
tálytársak, hogyan segítsenek az áldoza-
ton? Kihez fordulhatnak segítségért, ha 
társuk (vagy akár ők maguk) bajba kerül-
nek? Hogyan viselkedjenek a világhálón, 
hogy ne tegyék ki magukat veszélynek?

A kérdések talán nem szokatlanok, 
azonban a válaszok megadása egyáltalán 
nem nevezhető szokványosnak. A diákok 

nem egy osztályfőnöki órán ülnek végig 
passzívan, ahol a rendőr 45 percen keresz-
tül elmondja, hogy mit miért nem szabad, 
hanem az élménypedagógia módszereit 
segítségül hívva, a szabadulós játékok 
mintájára készített logikai és ügyes-
ségi elemeket is tartalmazó feladatokat 
oldanak meg. Miközben egyre újabb és 
újabb lakatokat nyitnak ki, egyre újabb és 
újabb rejtélyek kerülnek elő, s egyre több 
mozaik kerül a helyére az alaptörténetben. 
Ráadásul esetenként kis csoportban kell 
tevékenykedni, néha pedig több csoport-
nak is együtt kell dolgoznia a megoldáson. 
A diákok, elmondásuk szerint sokkal job-
ban élvezik, sőt saját bőrükön megtapasz-
talják, hogy ilyen zaklatásos helyzetekben 
mi miért jó, vagy rossz, milyen károkat 
okozhatnak, hogy tudnak ellene védekez-
ni. Gordont eddig zalaegerszegi, zalabéri, 
türjei diákok menthették meg 2016. már-
ciusában. Áprilisban újabb helyszíneken 
tovább folytatódott a program.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot 
az újszerű kezdeményezés megvaló-
sításában pályázati forrásból a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács támogatja.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Gorilla Gordon mindig zárkózott gyerek volt. Külseje – szürke bőre, la-
pos orra – eltért az átlagostól, ezért folyamatosan csúfolták, gúnyolták, kihagy-
ták a beszélgetésekből, nem vették be a közös játékba, senki sem barátkozott vele. 
Összetörték ceruzáit, ellopták tízóraiját, bepiszkolták ruháját, menő lett bántani. 
Egy idő után megtalálták a közösségi oldalakon is…

Akik megmentették Gordont

Polgármesteri hírlevél
zatot nyújt be a A Zalabéri Templomért Magánalapítvánnyal. 
Ebben a programban a templom külső felújítása (festése), aka-
dálymentes rámpa elhelyezése és kisebb épületgépészeti fejlesz-
tés került betervezésre. Amennyiben mindkét pályázat támoga-
tásban részesül, akkor a településközpontunk teljes egészében 
megújul, megszépül és korszerűvé válik.

Ezek mellett volt más, kisebb pályázatunk is: hazai forrás-
ból a víz- és szennyvízrendszer fenntartási költségeinek fi-
nanszírozására is nyújtottunk be kérelmet, valamint az azóta 
már elindult közmunka programok pályázatai a megvalósítás 
szakaszába értek. 

2016. márciusától 3 közmunkaprogramunk nyert támogatást, 
így lehetőségünk van a „Betonbrigád”, a „Hegyi utak karbantar-
tása” és a Zalabéri Köz(ös)ségi Kert projektek működtetésére. 

Tevékenységünk sikerét is igazolja, hogy idén is már több 
önkormányzat, szociális szövetkezet – de legutóbb pl. egyetemi 

szociológushallgatók is – eljöttek hozzánk közmunkaprogra-
munk és a helyi támogatási rendszerek tanulmányozásának 
céljából. 

Most ismét a Dózsa utcai járda pályázatát készítjük, miköz-
ben immár harmadik alkalommal fordult Gyulai László a Kor-
mányhivatalhoz a 2014-ben elvégzett Dózsa utcai padkázás és 
árokfelújítás megfelelő szakmai kivizsgálása ügyében. Ilyen in-
formációkérés során a polgármesternek 5 napja van arra, hogy 
álláspontját kifejtse. Ezt már számtalan esetben – pl. a 2014-es és 
2015-ös közmeghallgatáson, helyszíni bejáráson is – megtettem: 
az árokfelújítás és a padkázás elérte célját, a lehulló csapadék a 
burkolatról elvezetésre került.  Mindez a – szakértővel is alátá-
masztott – válasz azonban nem elég, újra és újra beszélnem kell 
egy már 2 éve felújított árok ügyéről…

Természetesen tudom, egy-egy döntésem, döntésünk, elvég-
zett munkánk nem lehet mindenkinek egyaránt megfelelő. 

Én azt gondolom, egy kisközösségben könnyen megtaláljuk 
egymást, és az esetleges problémákat személyesen gyorsabban 
és hatékonyabban tudjuk orvosolni. Ezért javaslom, látogas-
sanak el a képviselő-testületi ülésekre, keressenek engem, ill. a 
képviselőket!          Zsuppán József

Folytatás az 1. oldalról
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A lábnyom 

civil életünk
Nagyon örülök, hogy arról tájékoz-

tathatom a lakosságot, hogy a meglévő 
és jól működő szerveződések mellé újabb 
kisközösségek alakulnak – nagyobb rész-
ben – a ZalabÉrték Egyesület berkein 
belül.

2016. április 20-án a Lokálpatrióta 
Kör alakuló találkozására került sor. A 
cél olyan kisközösség életre hívása volt, 
amelynek tagjai/résztvevői érdeklődnek a 
helyi értékek iránt, és hasonló érdeklődés 
és értékrend okán szívesen találkoznak 
rendszeresen egymással, részt vesznek, 
szervezik, segítik a település ez irányú 

tevékenységét. A Lokálpatrióta Kör terve-
zi a helytörténeti legendák összegyűjtését, 
a település írásos említésének évfordulója 
megünneplését, a helyben megtartott 

nemzeti ünnepeken való 
aktív részvételt, a Zalabér 
kötődésű, neves személyekre 
emlékezést, a helyi védett sí-
rok gondozásának megszer- 
vezését, települési rendezvé-
nyek gazdagítását néprajzi 
kiállítással. Az egyesület au-
tóbuszának igénybe vételével 
célzott kirándulások szervezését, termé-
szetjárást. A kör szakmai vezetője: Vikár 
Tibor helytörténész, lelkes „érték-őr”.

Az Üdítő programsorozat május-
ban indult. A szervezők célja a települé-
sen élők egészséges létének elősegítése, a 
test+lélek+szellem harmóniájának erő-
sítése, egy interaktív társas együttlétben. 

A programsorozat témái 
között megtalálhattuk 
a lelki egyensúlyt zavaró 
életeseményeket és azok 
kezelését, az életminőség 
megtartását célzó pre-
ventív lehetőségeket, tes-
tápolást és bőrápolást, 
a  szel lemi fr issesség 
karbantartását, vagy az 
egészséges táplálkozást, 
a mozgást, a pihenést, és 
persze a kikapcsolódást is. 
A hasznos és új ismeretek 
megszerzésén felül ta-

pasztalatokat cserélhettünk a témában, és 
kipróbálhattuk, megkóstolhattuk, meg-
figyelhettük a bemutatott módszereket, 
tárgyakat. 

A programsorozatot helyben élő 
szakemberek támogatták és segítették.

Mindkét kisközösség előre tervezett, 
egymásra épülő témákat dolgoz fel, 
és nyitott, bárki bekapcsolódhat. Az első 
találkozásra néhány meghívó készült, a 
továbbiakban a következő találkozás ideje 
és témája mindig a helyben szokásos mó-
don kerül meghirdetésre.

A találkozások – témától függően 
– Teaházi keretben valósulnak meg, álta-
lában a Könyvtárban, havi egy alkalom-
mal. Kérem, az érdeklődők nyugodtan 
csatlakozzanak, mindenkit szeretettel vá-
runk.

Igény jelentkezett a helybeli nyugdí-
jasok szervezett közösségére is. Ennek 
a célcsoportnak a működési formája és 
éves tematikája az alakuló ülésen került 
meghatározásra. 

Minden kisközösség kölcsönös együtt-
működése és partnersége segíti a település 
egészének közösséggé formálását. Segít 
abban, hogy a Családok, egyének minél 
jobban érezhessék: jó zalabérinek len-
ni. 

Gérczei Ildikó

Ráhangoló… 

Sétálok a tóparton. Az iszapban lábnyo-
mok. Minden jól látszik: ki járt itt, merre 
haladt, mi lehetett a célja. Óvatos volt 
vagy törtető, menekült vagy üldözött. Ha 
nyomolvasó lennék, ennél is többet látnék 
benne, de nem vagyok az, mégis érzem 
a nyomok gazdájának rezdüléseit. Kicsit 
elmélázok rajta, továbbállok, és nyomot 
hagyok a sárban…

Honnan tudjuk, mi történt a tör-
ténelem előtti időkben, milyenek voltak 
az ősállatok, ősi erdők és tengerek? Hon-
nan van információnk a régi idők klíma-, 
és időjárás változásairól? Honnan tudjuk 

milyen katasztrófa okozta néhány élőlény 
kihalását? … A kulcs… a sárban hagyott 
nyom...

A mai emberiség is hagy ilyen nyo-
mokat: füstöt, kormot, nehézfémek-
kel terhelt port, szénmonoxidot és szén-
dioxidot a levegőben; vegyi gyárakból, 
bányákból származó szennyet, műtrágyát, 
hormonokat, időtlen időkig bomló 
műanyagszigeteket a vizeinkben; szemét-
hegyeket; gomba-, gyom-, és rovarölő 
szereket a földjeinken. Fénnyel, hővel és 
zajjal szennyezzük a városainkat, kerti 
hulladék égetésével a falvainkat. Kivágjuk 
a fákat, kilométeres sebhelyeket hagyunk 
magunk után a felszínen, miközben a föld 
kincseit kutatjuk és aknázzuk, kedvünkre 

alakítjuk a tavakat, folyókat. Mindent 
műanyagba csomagolunk; veszélyes ra-
dioaktív anyagokat, rengeteg elektromos 
energiát, üzemanyagot használunk. A 
tudomány nevében beavatkozunk a bi-
ológiai rendszerekbe, és ma már birtokba 
vesszük a bolygó körüli teret is a hulla-
dékaink számára. Képzelt hatalmunknak 
nincs határa…

Lábnyomunk eltakarja a világunkat. 
Ez a végtelenségig kihasznált sárgolyó és 
az Anyatermészet nem győzi korrigálni 
a hibákat. Mit fognak gondolni rólunk a 
jövő nyomolvasói? Nem járhatnánk láb-
ujjhegyen inkább??

Horváthné Mörk Anikó

Pályázati programok megvalósítása az iskolában 

Néhány hónapja még arról számolhat-
tunk be, hogy intézményünk a tanév első 
felében a Nemzeti Tehetség Program kere-
tében 4 pályázat megvalósításába kezdhe-
tett bele, melyek lassan már a lezárásuk-
hoz közelegnek.

Az alsó tagozatos kisiskolások beveze-
tése az Esély és ösztönzés programba című 
pályázat által (NTP-KKI-A-15-0023) le-
hetőségük volt a tanulóknak kézműves 
foglalkozásokon tevékenykedni, bekap-
csolódhattak a Kutató Gyerekek Tu-
dományos Konferenciájának, illetve az 
iskola Diákönkormányzatának munkájá-
ba. Ezek mellett húsvéti játszóházat, 
továbbá két utazást (Szombathelyre és 
Keszthelyre) szerveztünk számukra.

Az alapképességtől a kifejezésig (NTP-
MOI-15-0061) című projekt a művészeti 
iskolában folyó képességfej-
lesztést segítette. 10 felsős 
diák műhely- és drámafoglal-
kozásokon tevékenykedhe-
tett ,  továbbá Budapestre 
és Balatonfüredre utazhattak, 
ahol múzeumpedagógiai prog-
ramokon vehettek részt. A 
programot lezáró rendezvényt 
– a Művészeti bemutatót – jú-
nius 10-én tekinthették meg az 
érdeklődők.

A Kutató Gyerekek Tudományos Kon- 
ferenciája (KGYTK) projekt (NTP-
TV- 15-0110) az iskolánk által elindított 
felmenő rendszerű komplex tanulmányi 
verseny szervezését segítette elő. 5 re-
gionális és 1 országos forduló megvaló-
sítását tette lehetővé, melyekre idén már 

határon túli intézmények tanulói is nevez-
tek. 

Az iskolában működő KGYTK Te-
hetségsegítő Tanács 2016. május 27-én, 
Dorogon rendezett konferenciát az NTP-
HTT-15-0011 azonosító számú pályázat 
keretében. A tehetségsegítő referenciain-
tézményi hálózat országos konferenciáján 
a plenáris ülésen előadások hangzottak 
el az intézményekben folytatott tehetség-
gondozó jó gyakorlatokról. A szekcióülé-
sek résztvevői pedig a 15 éves múltra 
visszatekintő KGYTK verseny önkontrol-
los hatásvizsgálatának tapasztalatait osz-
tották meg egymással. A nap programját 
a KGYTK referenciaintézmények diák-
jainak művészeti produkciói színesítették.

Május elején a 2016/2017-es tanévre 
vonatkozóan szintén elkészítettük három, 

a fentiekhez hasonló pályázat terveze-
tét, melyeket érvényesnek minősített a 
Támogatáskezelő. A végleges elbírálásukat 
várjuk, reméljük, további sikerekről szá-
molhatunk be legközelebb.

Ács Klaudia

intézményeink hírei

Dr. Fűzfa Balázs előadása a Költészet 
Napja alkalmából a Zalabéri Könyvtár-
ban 

A hagyományosan megrendezésre ke-
rülő események sorát gyarapítja a Köl-
tészet Napjának „megünneplése” Zalabér-
ben. Minden évben a Zalabéri Könyvtár 
kiemelt programjainak az egyike. Ebben 
az évben Dr. Fűzfa Balázsnak, a Nyugat-
magyarországi Egyetem docensének elő-
adása A12 legszebb magyar vers címmel 
indította el a Költészet Óráját április 15-én 
18 órakor a könyvtárban.

A magyar költészet napját Magyaror-
szágon 1964 óta József Attila születése 
napján, április 11-én ünneplik. Ebből 
az alkalomból minden évben irodalmi 
előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal és - versenyekkel tisz-
telegnek a magyar líra előtt. A rendezvé-
nyeken klasszikus és kortárs költők versei 
egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, 
vagy éppen a ma is élő szerzők tolmá-
csolják a költeményeket.

„A költészet a világ megértéséhez segít 
bennünket.” Mit mondtak a költőink ré-
gen és ma, hogy vésődött be a tudatunk-
ba a művek jelentése, hogyan használják 
a mai és régebbi reklámok az irodalmi 
ismereteinkből eltárolt tudásunkat, hogy 
jelenik meg a matematika a versekben? 
A 12 legszebb magyar vers program és 
mozgalom jelmondatává vált:”Irodalom 
nélkül lehet élni, csak nem érdemes.”

Ezeket a gondolatokat ragadnám ki az 
előadásból, ami természetesen szubjektív, 
de a résztvevőket figyelve, mindenkinek 
az arcán visszatükröződött egy korábbi 
élménye, kapcsolata a költészettel, vala-
mint egy újfajta gondolatiság felfedezésé-
nek a hatása. Az előadás magával ragadó 
hangulatát jól kiegészítette, láthatóvá is 
tette a humoros, néha ironikus diasorozat.

A közönség egy idő után hallgatóság-
ból aktív résztvevőjévé vált az előadásnak. 
Az estet A 12 legszebb magyar vers című 
könyv dedikálása, közös teázás és kötetlen 
beszélgetés zárta.    Körmendy Marianna

A 12 legszebb 
magyar vers
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ZalabÉrték Körkép
Időszakosan megjelenő közéletI lap

„Zalabérben mindig történik valami”. 
Ne legyen ez most sem másként! Várunk 
mindenkit továbbra is akár szervezőként, 
akár önkéntes segítőként, akár fellépőként, 
akár nézőként, résztvevőként! Legyen a 
részese az elkövetkező hónapok program-
jainak is!

• 2016. július 4-től  
  Napközis Tábor a könyvtárban minden 

hétköznap reggel 9 órától” Az Én Zala-
bérem” mottóval

• 2016. július 15-én  
 ismét Éjszakai Kalandtúra
• 2016. július 30-án 
  Puszika - Oszika Csónaktúra és Flúgos 

Futam az „ŐRÜLET” napja

A részletes programokat és a velük kap-
csolatos információkat keresse Zalabér 
község facebook oldalán, plakátjainkon 
és szórólapjainkon. A program változtatás 
jogát fenntartjuk!

„Az én Zalabérem”: lezárult a fotópályázat
A 3 fős zsűri által a legjobbnak ítélt fotók: 

Légler Dominik: 

Sejber Ágnes:

Csizmazia Péter: 

A Facebookon legtöbb szavazatot kapott 
fotó: 
Kozma Ildikó

Lánctalpas túra
A Zalai Hazatérők Egyesülete a Norvég Civil Alap pályázati 
támogatásával „Fiatalok által kitalált mini projekteket” segített 
megvalósítani 13 helyszínen. Ennek keretében került sor a 
„Zalabéri mini projektes csapat” megalakulására is. Többször ta-
lálkoztunk és beszélgettünk, mire összeállt a kezdő 6-os csapatunk: Halak 
Sára, Légler Mercédesz, Csécs Patrik, Csizmazia Sándor, Szeidli Katinka és Halak Eve-
lin. Kezdetét vette a „munka”. Ötleteket gyűjtőttünk ahhoz, hogy mit is szeretnénk „csi-
nálni”. Vanda segítségével megterveztünk egy lánctalpas túrát. Március 29-én kiderült, 
hogy mi is az a Lánctalpas túra. Mozog az állomás, mozog a résztvevő. A résztvevők 
egyszerre voltak állomáshelyek és játékosok is. A feladatokat mindenki önállóan ta-
lálta ki és titokban tartotta. Így haladtunk előre a meseerdőben, aminek a végállomása 
a Szent Antal Kápolna volt. Az eredmények kihirdetése után a díjak átadására került 
a sor. Kora délutánig buliztunk és szalonnát sütöttünk. Terveink között még sok más 
program szerepel: mozimaraton, fürdőzés a Zalaszentgróti Termál Fürdőben és még 
ami később az eszünkbe jut.                                               Szeidli Katinka és Halak Evelin

A zsűri és a közönségszavazatok összesítése után kialakult „Az én Zalabérem” fotópá-
lyázat végeredménye, a verseny győztese: Csizmazia Péter
Gratulálunk nekik!


