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Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

Essilor törés- és ütésálló gyermek szemüveglencsék:
Fényre sötétedõ lencsék, multifokális lencsék:

Szemüvegkeretek már -tól,
Diákigazolványra kontaktlencsék kedvezménnyel kaphatók.
Polarizált napszemüvegek , gyermek napszemüveg

Szemvizsgálat: minden CSÜTÖRTÖKÖN 14 órától.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon 06-83/361-544

Egészségpénztári kártya elfogadóhely.

Gyógyászati segédeszközök VÉNYRE is kaphatók!

Szeptemberi és iskolakezdési

5500 Ft

6800 Ft 2500 Ft

A K C I Ó !
• - 20 %

• - 20 %
•

• 20 %
•

8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.

Tel.-Fax: 06-83/361-544

Mobil: 06-30/9936-967

Vasárosné Kovács Ildikó

A hagyományoknak megfe-
lelõen eb-
ben az évben augusztus 11-én
került megrendezésre a falu-
nap. A 11-i dátum nem volt vé-
letlen, hiszen 5-tõl 16-ig tartóz-
kodott Zalaszentlászlón test-
vértelepülésünk,

delegációja. A há-

Zalaszentlászlón

Mannevill -
Sur - Risle

Nemzetközi falunap Zalaszentlászlón
zigazda, a

és a foga-
dó családok 34 fõt láttak
vendégül.

A 26 éve létrejött kapcso-
latnak köszönhetõen francia
barátaink aktív résztvevõi vol-
tak a falunapi programoknak is.

Magyar - Francia
Baráti Társaság

A harmonika zenekar is nagy sikert aratott.

Augusztus 19-én látványos
produkcióban volt részük a
néptánc szerelmeseinek

. Színpadra lé-
pett a nép-
táncegyüttes, amely 1986-ban

Za-
laszentgróton

pozsonyi Devin

alakult . Fenn-
állásuk óta számos országban
megfordultak, mint pl. Auszt-
rália, Új-Zéland, Franciaország,
Litvánia, Finnország és más

Szlovákiában

Nemzetközi néptáncgála
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Közös magyar-francia ünnep volt a falunap.

Nemzetközi falunap Zalaszentlászlón

Délelõtt futballmérkõzésen
mérték össze tudásukat a ven-
dégek és a házigazdák. A válto-
zékony idõ ellenére mindkét
részrõl lelkes szurkolótábor
bíztatta a játékosokat.

A rendezõk a kicsikrõl sem
feledkeztek meg. A játékos ve-
télkedõkön sok „kiscsillag” szü-
letett. Színesítette a vetélkedõt,
hogy szülõk és nagyszülõk is
részt vettek a versenyeken, se-
gítve az aprónépet. Kézmûves-
kedtek, festettek, játszottak ön-
feledten egész délután.

A délutáni ünnepi mûsor
elsõ fellépõje a helybeli

népdalkör volt. Tagjai
között a magyarokon kívül
német és francia tagok is sze-
repeltek, bizonyítva, a zene nem
ismer határokat. A népdalkör
által francia nyelven elõadott
normandiai Himnusz elõször
könnyeket, majd hatalmas ová-
ciót váltott ki a vendégekbõl.

Településünkön szép szá-
mú német ajkú lakosság is él,
kb 50 fõ, akik rendszeres részt-
vevõi a különbözõ rendezvé-
nyeknek.

Mák-
virág

A
elõadását csillogó sze-

mek és vörösre tapsolt tenye-
rek fémjelezték. Fergeteges
sikere volt ezt követõen az

operett elõ-
adásának.

A mûsor zárásaként a

férfikórusa szórakoz-
tatta a nagyérdemût

vezetésével, aki vége-
zetül saját dalaiból tartott be-
mutatót.

Zalaapáti Harmonika
Zenekar

Orfeum Színpad

Za-
laszentmihályi Nóta és Nép-
dalkör

Csordás
István

országokban is. A jelenleg 40
fõbõl álló néptáncegyüttes sa-
ját zenekarral rendelkezik. A
Devin táncegyüttes Szlovákia
középsõ és nyugati részének
táncait mutatta be a szentgróti
közönségnek.

városá-
ból érkezett a együt-

Ciprusról, Larnaca
Vasilitzia

tes elõször járt Magyarorszá-
gon. Mûsorukban a ciprusi
hagyományos népi táncele-
mek jelentek meg. A bemuta-
tó alatt használt eszközeik-
kel még látványosabban mu-
tatták be a népszokásaikat. A
ciprusi dallamok végigkísér-
ték a tánccal megelevenített
történetüket.

Nemzetközi néptáncgála

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

E közben elkészültek a
helybeli „mesterszakácsok” ál-
tal fõzött, sütött ínycsiklando-
zó étkek is. A finom lángos
után a résztvevõk választhattak
halászlét, babgulyást, vaddisz-
nópörköltet, csülökpörköltet,
öreghegyi tárcsás húst és man-
galicasültet.

A felnõtteknek este tovább
folytatódott a program, hiszen
a népszerû zenekar húz-
ta a talpalávalót.

Start

L.J.

Szlovák és ciprusi együttes adott nagysikerû mûsort.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lapunk 2011. november-
decemberi számában egy ter-
jedelmes írásban számoltunk
be a II. világháború idején a
hazánkba menekült lengyel ka-
tonákat ért atrocitásokról.
Mint ekkor megírtuk: „Kistér-
ségünkben Zalaszentgróton és
Zalabérben létesültek lengyel
katonai táborok, de ideiglene-
sen beszállásolt lengyel kato-
nák voltak Batykon, Pakodon,
Zalaistvándon is. A nyilas hata-
lomátvétel, a front közeledte, a
katonai fegyelem fellazulása és
a valójában kiképzetlen, de
egyenruhás elemek fegyveres
önkényeskedései Zalabérben,
Pakodon és Batykon tragikus
eseményekhez vezettek.”

zalabéri hely-
történész kutatásaiból tudhat-
tuk meg, hogy és

községek területén,
1944. november 13. és decem-
ber 8. között több lengyel ka-
tonát öltek meg. A lengyel ál-
dozatok egy kisebb csoportját,
nevezetesen

alezredest,
mérnök had-

nagyot és
közkatonát Batykon, az egykor
volt Hármasi malomnál, 1944.

Vikár Tibor

Zalabér
Batyk

mgr. Tadeusz
Moszczenski Tade-
usz Hajduk

Vincenty Czelusniak

A múlt mély kútja (II.)
Emléket állítottak a lengyel katonáknak

december 6-ról 7-re virradó éj-
jel öltek meg SS állományú, ka-
tonai személyek. Napokkal ké-
sõbb a Zala folyóba dobott,
meggyalázott és kirabolt holt-
testeket – azonosítás nélkül –
a helyiek a környezõ települé-
seken jeltelen sírokba eltemet-
ték. A batyki temetõben csu-
pán egyetlen, jelöletlen sírról
tudható, hogy ott valószínûleg
lengyel katona nyugszik.

A tragikus történelmi elõz-
mények ellenére a lengyel-ma-
gyar barátság ápolását szolgáló
kötelezettség volt egy méltó
kegyeleti hely, egy emlékez-
tetõ felkiáltó jel létesítése. Így
érezték ezt Batyk község mai
elöljárói is. pol-
gármester és Vikár Tibor hely-
történész a szívügyének tekin-
tette a szomorú mulasztás ci-
vilizált elrendezését.

Hosszas elõkészítés, a hoz-
zátartozók felkutatása és érte-
sítése, továbbá a lengyel képvi-
seletek és a magyarországi len-
gyel szervezetek tájékoztatása
után, 2012. augusztus 20-án ke-
rülhetett sor a történteket és
az ártatlanul meggyilkoltak
emlékét megörökítõ kopjafa
felállítására.

Adorján Péter

Az ünneplõ közönség so-
raiban helyet foglaltak a meg-
gyilkolt Tadeusz Hajduk mér-
nök hadnagy hozzátartozói, a

fekvõ
érkezett, 82 éves

(sógornõ), vala-
mint leányai, ,
a varsói Kamara Opera éne-
kesnõje és a Hannoverben élõ

asszony. Je-
len voltak továbbá a sárvári
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviseletében

elnök, továbbá

és
tagok, a Keszthelyi Mûve-

lõdési Ház korábbi igazgatója,
lengyel mûfordító és költõ

, aki tolmácsolt, va-
lamint a Zalaszentgróton és
környékén élõ, lengyel szárma-
zású honfitársaink és szép
számmal helyi polgárok.

A lengyel nemzeti zász-
lócskával díszített, a magyar
hagyományoknak megfelelõen
faragott, tölgyfa oszlop a baty-
ki polgármesteri hivatal kert-
jében nyert méltó elhelyezést.

A napi ünnep-
séggel egybeesõ kegyeleti
megemlékezésen
zalabéri plébános mondott a
helyszínen szentmisét. A pré-
dikáció vezérfonalát – igen ta-
lálóan, a kettõs alkalomhoz il-
lõen – Szent István király

intézett, majd ezer
éves (bizony nem mindig meg-

Lublini Vajdaságban
Zamoscból
Sofia Hajduk

Danuta Hrycak

Nina Scharmach

Za-
rowny Ferenc
Zarowny László, Cser László,
Koszorús Ödön Urbán Ist-
ván

Cséby Géza

Szent István

Kiss János

Imre
herceghez

szívlelt) Intelmei képezték:
„Ennélfogva megparancsolom
neked fiam, hogy a jövevénye-
ket jóakaratúan gyámolítsd és
becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak,
mintsem másutt lakjanak.”

Üzenet
egy tömegsírból címû költe-
ményébõl
szavalt részleteket.

A kopjafa beszentelése
után Adorján Péter polgármes-
ter mondott rövid beszédet,
majd Vikár Tibor helytör-
ténész foglalta össze a 15 éves
kutatás eredményeit.

A hozzátartozó jogán szót ké-
rõ Danuta Hrycak köszönetet
mondott a szép megemléke-
zésért és mindenkit biztosított
arról, hogy a bûnök lengyel
részrõl megbocsátást nyertek.

Az esemény a lengyel és
magyar nemzeti himnuszok el-
éneklésével, majd az ilyenkor
szokásos fotók elkészítésével
ért véget.

Az ünnepi ebéd elfogyasz-
tása után a megjelentek felke-
resték az egykor létezett, ma
már csak néhány falmarad-
vánnyal beazonosítható Hár-
masi malom környékét, ahol
68 évvel ezelõtt a drámai ese-
mények megtörténtek.

Remélhetõ, hogy az emlék-
hely, a végtisztesség megadása
megnyugvást hoz és okulásul
szolgál.

Csákvári Zoltán:

Németh Viktória

(volant)

Zarowny Ferenc és Vikár Tibor a kopjafánál.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.
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szeptember 5-9.
A Magyar Dal Napja

HÉVÍZI SZABADEGYETEM.

A HÉVÍZI MUSICA ANTIQUA EGYÜTTES 35 ÉVES JUBILEUMI
KONCERTJE.

AUTÓMENTES NAP HÉVÍZEN

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ

18.00 Piramis zenekar koncertje
20.00 P.Mobil zenekar koncertje

18.00 Kalapács József (Pokolgép) és zenekarának koncertje
20.00 Keresztes Ildikó és zenekarának koncertje

19.00 Steel Orange zenekar koncertje
20.00 Bikini zenekar koncertje

19.00 Amatõr rockzenekarok hangrobbanása
20.00 Karthago zenekar koncertje

Nagyszínpadi programok
17.00 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán zenekaros nagykoncertje
20.00 Republic zenekar szuperkoncertje
Sétáló utca:
14.00 Hévízen is Csillag születhet döntõseinek fellépése
Hévíz Galéria Átriuma
10.00 Népdalkörök,asszonykórusok, pávakörök, nótázók
hangpárbaja

Városi Könyvtár

Polgármesteri Hivatal Díszterme

www.hevizgaleria.hu

Városi Könyvtár (Rózsakert)

Hévíz, Nagyparkoló
Szeptember 5. szerda

Szeptember 6. csütörtök

Szeptember 7. péntek

Szeptember 8. szombat

Szeptember 9. vasárnap

szeptember 11. (kedd)

Helyszín:

szeptember 15. (szombat)

Helyszín:

szeptember 22. (szombat)

Bõvebb információ:

szeptember 25. (kedd)

Helyszín:

szeptember 29. (szombat)

Helyszín:
Belépõjegy:

szeptember 30. (vasárnap)

Közremûködnek:

Helyszín:

Városi könyvtár
szeptember 14. - október 15.

szeptember 14-16.

szeptember 14. (péntek)
17.00

18.00

szeptember 15. (szombat)
15.00

16.00
17.00
17.30

18.00 Elõadja: Helyszín:

szeptember 16. (vasárnap)
15.00

16.00
16.30
17.00 Utána:

GERGELY RÓBERT ÉS ZENEKARÁNAK NAGYKONCERTJE

IDÕSEBBEK NAPJA

Brit hétvége

Rómeó és Júlia

Városi Sportcsarnok.
1000 Ft.

Jegyvásárlás a Tourinform Irodában és a Városi Könyvtárban

Sugár utcai óvodások, Hévíz Színpad társulata,
Zalaszentmihályi Nótázók.

Városi Sportcsarnok

Ian Ten Van, angol festõ és grafikusmûvész kiállítása

Öt órai tea Ian Ten Van festõ és grafikusmûvésszel, avagy
rendkívüli kiállítás megnyitó

Skócia hangjai, illatai, ízei - Kéri György - First Hungaria
Bagpiper, azaz az Elsõ Magyar Skótdudás mûsora, sok
meglepetéssel és whiskyvel.

Wimbledon és a tenisz képben és relikviákban. Elõadás és
bemutató a Múzeum elõtt. Play+Stay és street tenisz bemutató (Jó
idõ esetén.)

Elõadás az Angol Királyi Házról
Vetítés az angol arisztokrácia terítési és étkezési szokásairól
„Hideg hús, fagyos társalgás, jeges fogadtatás” - Tényleg olyan

borzalmas az angol konyha? Ízelítõ angol ételekbõl.
Hévíz Színpad társulata

Fontana Filmszínház

VIII. Henrik - az egyházalapító, a kicsapongó, a hadvezér, a
nagy királynõ (I. Erzsébet) édesapja. Ki is volt õ valójában?

Királyi esküvõk
Jamie Oliver nem csak szakács
TOP 5 A brit slágerlista elsõ öt száma és albuma. Édes

csábítás Angliában, ízelítõ angol desszertekbõl

Hévízi programajánló

Hévíz

Központi Sta-
tisztikai Hivatal

Budapest

az elmúlt esztendõ-
ben 1,51 millió vendégéjszakát
jegyezhetett, ennyi idõt töl-
töttek el a vendégek a magán-
és kereskedelmi szálláshelye-
ken összesen. A

nemrégiben
közzétette az általa összesített,
csak a kereskedelmi szállás-
helyekre vonatkozó adatait,
melyek alapján Hévízen szállt
meg után a legtöbb

A második legnépszerûbb város Hévíz

vendég 2011-ben. Ezzel az
eredménnyel Hévíz nemcsak
régiós, de országos szinten is
kiemelkedõ eredményt tud fel-
mutatni, s a legnépszerûbb vá-
rosok listáján is vezetõ helyen
szerepel.

Az eredmény annak fényé-
ben különösen értékes, hogy
tavaly számos turisztikai régió-
ban csökkent a vendégéjsza-
kák száma, Hévíz esetében vi-

szont ez több mint 6 száza-
lékkal nõtt. A világ legnagyobb
fürdésre is alkalmas természe-
tes gyógytava komoly turiszti-
kai elõnyt jelent Hévíznek,
ahhoz azonban önmagában ta-
lán még kevés lenne, hogy ha-
zánk legnépszerûbb települé-
se legyen. Az idén újra elnyert
cím annak is köszönhetõ, hogy
folyamatosak a fejlesztések, és
a vizes programok mellett kul-
turális, gasztronómiai élmé-
nyeket is kínál a város, de az
aktív pihenést keresõk sem
unatkozhatnak.

– A város egyedülálló adott-
sággal rendelkezik, amelyre ki-
válóan lehet alapozni itthon és
külföldön egyaránt, de a Hé-
vízi-gyógytó önmagában nem
elegendõ – hangsúlyozta

, a város polgármestere.
A felújított belváros, a meg-

újított római kori romkert mel-
lett folyamatosan bõvítjük a
kulturális programkínálatot is,
legyen szó zenérõl, színházról,
irodalomról, vagy akár gaszt-
ronómiáról. A legfõbb érték
továbbra is a Hévízi-tó. Fontos,
hogy védelmére kiemelt fi-

–

Papp
Gábor

gyelmet fordítsunk: a közel-
múltban megerõsítettük a tó
természetes határait, és növé-
nyeket telepítettünk a partra,
amelyek részben a víz minõ-
ségéért, részben az esztétikus
megjelenésért „felelõsek”. Az
egészségtudatosságra építve
számos aktív kikapcsolódási
lehetõséget is nyújt a város,
legutóbb kerékpárutat és ke-
rékpáros házat adtak át.

Az önkormányzat mindig
is fontosnak tartotta a város-
marketinget, ebben pedig a
helyi turisztikai egyesület mel-
lett már évek óta partnerek az
idegenforgalomban érdekelt
szolgáltatók. A számok azt mu-
tatják, az együttmûködés sike-
res. Új feladat természetesen
mindig akad – tette hozzá a
polgármester –, a sármelléki

a ter-
vek szerint hamarosan újabb
és újabb járatokat fogadhat
majd. A tárgyalások errõl je-
lenleg is folynak, a remények
szerint így tovább bõvülhet
majd azon desztinációk száma,
ahonnan légi úton is elérhetõ
lesz a település.

Hévíz-Balaton Airport

A legnagyobb vonzerõ továbbra is a világhírû tó, de számos
fejlesztés is csábítja a vendégeket…
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Az év szálláshelye
A Szerencsemák Panzió elismerése

Az interneten meghirdetett
szavazáson a panzió kategóriá-
ban 2012-ben a

nyerte az év szálláshelye díjat.
A vendégek szavazataiért or-
szágosan több tucat panzió
versenyzett, melynek végered-
ményeként a Szerencsemák
Panzió viselheti 1éven át az
„Év szállása” címet. A verseny-
rõl és a panzióról
ügyvezetõ beszélt.

– Az „Év szállása” cím el-
nyerése nagy öröm nekem és
munkatársaimnak is, így bizo-
nyítottnak látjuk, hogy immár
4 éve tartó munkánk nem hiába
való. A Szerencsemák Panzió
mûködtetését, üzemeltetését 4

kehidakus-
tányi Szerencsemák Panzió

Ihász Csaba

évvel ezelõtt kezdtük meg. A
kezdeti lendületünk még ma is
tart. Már az indulásnál magas-
ra raktuk a mércét, és a tanult
és a hosszú évek tapasztalatán
alapuló vendéglátás, melyet
munkatársaimmal megvalósí-
tottunk Kehidakustányban ered-
ménye ez az elismerõ díj.

– Igen, ez valóban több egy
díjnál. Ahogy említettem, ma-
gasra tettem, tettük a mércét.
Mi nem ösztönbõl, hanem
szakmai alapon foglalkozunk
vendégeink kiszolgálásával. Ná-
lunk a vendég az elsõ. Itt 14
család kenyérkeresetét bizto-
sítjuk, támogatjuk a település

– Ha jól értem, ez nem csu-
pán egy díj, ez több önöknek.

önkormányzatának, TDM egye-
sületének minden, a turiz-
must, vendéglátást jobbá tevõ
törekvését. Célunk, hogy jövõ-
re újra mi használhassuk az
„Év Szállása” kitüntetõ címet. A
vendégeink 90 % belföldi, 60-
65%-uk visszatérõ. Cél a meg-
levõ vendégek megtartása és
természetesen újabbak ide
csábítása ebbe a gyönyörû Za-
la-völgybe. A feladat adott, hi-
szem, hogy munkával el is tud-
juk érni a kitûzött célunkat.

Mit is kívánhatunk a Sze-
rencsemák Panzió ügyvezetõ-
jének és dolgozóinak, mint
sok elégedett vendéget, akik
2012-ben az „Év szállása” he-
lyévé választották a panziót.

Pakodon

Auguszt
Fesztivál

Tüsi Bo-
hóc

Margaréta Kul-
turális Egyesület

a falunap mindig
sok programmal, szórakozási
lehetõséggel várja látogatóit,
az eseményt idén

elnevezéssel a hónap
11. napján tartották. Az elmúlt
évekhez hasonlóan már reggel
elkezdõdött a tíz fõzõcsapat
versengése a „Nagy Kötény
Díjért”, az óvoda udvarán
pedig amolyan játékdzsungel
várta ugráló-várral, trambulin-
nal, lufi hajtogatással, gyöngy-
fûzéssel, arcfestéssel a gyere-
keket. A XVII. Nemzetközi Zala
Menti Veterán Autó - Motor
Túraverseny résztvevõi dél-
elõtt Pakodot is érintették, így
száznál is több szép kort meg-
élt jármû díszelgett. A helyben
készült ételekbõl elfogyasztott
ebéd után a sátorban

mókás gyermekmûsorral
szórakoztatott, az iskolaépület-
ben pedig a

tagjai idén
egy bámulatos helytörténeti
kiállítással rukkoltak elõ:

– Tavaly a nyugdíjas klu-
bunkkal egy nagy sikerû kézi-
munka tárlatot állítottunk
össze, és már akkor elhatá-
roztuk, hogy idén is kiállítunk.
Lelkesek voltak a felajánlók, és
nem titkolt vágyunk, hogy ál-
landó helye legyen az itt be-
mutatott tárgyaknak. Nagyjá-
ból tudtam, hogy milyen em-
léktárgyak, képek, iratok rej-
lenek az itteni családoknál,
ezért mertünk belevágni az
összegyûjtésükbe. 26 helyrõl
kaptunk felajánlásokat, s a kiál-

Debütált a Pakodi Pántlika
Auguszt Fesztivál rengeteg programmal

lítás nagynak tûnik, de jóval
több mindent lehet még fel-
lelni a faluban. Örülünk a sok
látogatónak, a kiállított és ka-
tegorizált fotók bemutatják az
1930-as, ötvenes évek gazdag
kulturális életét, s rendkívül sok
használati, iparos tárgyat, érde-
kes iratot tudtunk kiállítani –
avatott be a részletekbe

, a szervezõk egyike.
A pakodi focirajongók ter-

mészetesen idén se maradtak
mérkõzés nélkül, ahol kedven-
ceik a szlovén barátaikat, a

csapatát gyõzték le
6-3-ra. A meccset követõen a
közel negyven focista és szur-
koló levezetésképpen 11-es rú-
gó versenyben vetélkedett,
ahol 7 kört kellett hibátlanul
teljesítenie a dobronaki gyõz-
tesnek,

A büntetõrúgás mellett
szokás szerint másik hat ver-
senyszámban mérkõzhettek
meg a falunapi program részt-
vevõi: rönkhajítás, „férjek fede-
zékbe”, szalmabála gurítás;
asszonycipelés, fröccsváltó és
lufi fújásos levegõ torna ezút-
tal sem maradt el. Kora este
átadták a fõzõverseny díjait,
ahol az „aranykötényt”

és csapata õzpörköltes
dödölléje érdemelte ki, az íny-
csiklandó marhapörkölt, ci-
gánylecsó, vadpörkölt, gulyás-
leves, halászlé, répa-fradi pör-
költ, rántott köröm, pityókás-
csülkös körmös ételek elõtt.

– Örömmel fogadtuk a ve-
terán jármûveket, érdekes fel-

Vízvá-
ri Ottóné

Dobronak

Gyergyek Benjámin-
nak.

Paksa
Dániel

adat volt, amikor idõt mérve,
versenyezve cseréltek gyertyát.
Elõször vett részt a falunapi
rendezvényen a helyi fiatalo-
kat tömörítõ Pite Klub, tagjai a
fõzésben és az ügyességi ver-
senyek rendezésében jelesked-
tek. A szlovén Dobronakkal jó
a kapcsolatunk, és most már
sport terén is barátságok köt-
tettek. A környékbeli mûvésze-
ti csoportok már „hazajárnak”
a rendezvényeinkre, az új Pa-
kodi Pántlika néptáncegyüttes
pedig a közönség körében is
tetszést aratott – foglalta össze

polgármester.
Az esti szórakoztató mû-

sort furulya-
szólója és a pakodi

Halek László

Kovács Dorina
Margaréta

Daloskör

Tóth
Girls

Éder Gabee

Istvándi Pacsirták

Prok Tibor

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

operett slágerekbõl
álló elõadása nyitotta. A szín-
pad deszkáit a pókaszepetki
Bonita tánccsoport és a

rengették meg, majd elsõ
fellépésével lepte meg a kö-
zönséget a Pakodi Pántlikák
tánccsoport. Sztárvendégként

szórakoztatta a
mulatós mûfaj szerelmeseit,
majd az
adtak elõ zenés mûsort. A
programokban bõvelkedõ fesz-
tivál tombolasorsolással, tûzijá-
tékkal és hajnalig
tartó báli mûsorával zárult.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Sok érdeklõdõt vonzott a helytörténeti kiállítás.

Lázár István Kehidakustány
polgármestere gratulál Ihász
Csaba ügyvezetõnek.
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Türjén

Mlinárik
László

Szabó Lajos

ünnepi eseményre
invitálták a falu legkisebbjeit
és mamáikat az augusztusi for-
ró szombaton. A kora délelõtti
órákban, a helyi védõnõi szol-
gálat épülete elõtti téren a köz-
ség polgármestere,

üdvözölte a babákat és
szüleiket. Kedves köszönõsza-
vak kíséretében, szoptató
anyát ábrázoló faszobor lelep-
lezése követte az eseményeket,
amely míves keze-
munkáját dicséri. E felemelõ
pillanatokat sugárzó avatóün-
nepségre összegyûlt gyerme-
kek és kísérõik a falu közös-
ségi házában folytatták napi
programjukat, ahol a bababa-
rát épület falai között az anya-
tejes táplálás jelentõségének
hangsúlyozására, valamint játé-
kos, zenés órákra került sor.

– Türjén jelenleg 32 három
év alatti kisgyermek van, és ka-
pott meghívót, hiszen e téma
õket érinti a leginkább. A
gyermeklétszám sajnos Türjén
is csökkenõ tendenciát mutat.
A szoptatási kedv és készség
jónak mondható, természete-
sen ez betegség és egyéb okok
miatt változó, gondolok itt az
anya lelkiállapotára is. Az én
feladatom, hogy tolmácsoljam
a mamák felé, hogy a babáik-
kal való harmonikus kapcso-
lat, béke és egyensúly elenged-
hetetlen feltétele ez a táplálási
forma, amely életet adó tulaj-
donságokkal bír. E nap létre-
jötte szép összefogás eredmé-
nye, hiszen az anyukák is segí-
tették munkámat ezen a téren,
a helyi és a közeli települések

Harmóniát és békét adó anyatej ünnepe
Összefogás és szoboravatás Türjén

vállalkozásait felkeresve. Töb-
bek közt a falu önkormányza-
ta, gyógyszercégek és magán-
személyek is hozzájárultak ah-
hoz, hogy a mai ünnepet meg-
rendezhessük. Így például a
Kehida-Termál Gyógy-és Él-
ményfürdõ, valamint a zala-
szentgróti Szent Gróth Termál-
fürdõ egy-egy családi belépõt
ajánlott fel. Ezek tükrében e
rendezvény kapcsán azt ta-
pasztaltam, hogy ha az ember
merészet talál ki, és annak lét-
rejöttéhez a már említett ösz-
szefogást és segítséget szépen
kéri, az megvalósítható, példa-
ként említeném a férjem által
faragott szobrot – hallottuk

védõnõtõl, aki
immár húsz esztendeje tölti be
a védõnõi hivatást a tele-
pülésen.

A szépen feldíszített terem
számos meglepetéssel szolgált

Szabó Márta

az ünnepeltek számára, töb-
bek közt a gondosan megte-
rített asztalok mellett játék-
sarok, lufihajtogatás és megle-
petésvendégek tették emlékeze-
tessé e napot.

Mindeközben Szabó Márta
méltatta az anyatej jótékony
hatását – kivetítõn bemutatott
képek segítségével –, amely
oly nagy szereppel bír a gyer-
mek lelki és testi fejlõdésében,
valamint az anyai szervezet
épülésére is szolgál. Három
gyermeke érkezése idején

helyettesítette,
akinek ez alkalommal köszön-
ték meg a településen végzett
gondos munkáját.

– Községünk babáinak fej-
lõdése érdekében „Ringató”
foglalkozásra hívja ma is és he-
tente egy alkalommal a ki-
csiket ének-zene
tanár, aki helyi lakosként, tesz
eleget e fontos feladatnak. A
másik lényeges eleme gondo-
zásunknak a babamasszás,
amelynek jótékony hatása töb-
bek közt a hasfájás csillapítása
és amelyben maga az érintés
jelentõsége is hangsúlyt kap.
Ezt a gyengéd és hasznos fo-
lyamatot foglalkozások kereté-
ben lehet az édesanyáknak
megtanulni, gyakorolni. Terve-
ink között szerepel a baba-kis-
gyermek elsõsegélynyújtás tá-

Dancs-
né Ádám Irma

Székely Júlia

jékoztatója, orvos közremûkö-
désével. A TÁMOP által támo-
gatott méhnyakrák szûrést is
szeretném elsajátítani, hogy
ezzel is segítsem az itt élõ
anyák helyzetét. Sokan közü-
lük nem tudnak, vagy bizo-
nyos okok miatt nem is sze-
retnének órákat utazni és ren-
delõkben megvizsgáltatni ma-
gukat. Hozzám talán nagyobb
bizalommal fordulnak e téren,
hiszen kolléganõim – akik már
végzik ezt a vizsgálatot haté-
kony eredményekrõl számol-
tak be. Megtisztelte rendezvé-
nyünket az ÁNTSZ-térségi ve-
zetõ védõnõje, ,
aki nyomatékosította e kezde-
ményezések létjogosultságát,
valamint biztosított bennün-
ket szakmai támogatásáról –
folytatta lelkesen a település
védõnõje.

A babaringató kedves, ze-
nés elõadássá bõvült, amelybe
bekapcsolódott az aprónép is.
Akadt olyan gyermek, aki a fu-
rulyát vette kezébe, de néhány
kislány is táncra perdült. Lát-
hatóan lekötötte a kicsik fi-
gyelmét a zene, a hangok, a
tapsok és a kedves mondókák
sorozata. A támogatóknak kö-
szönhetõen minden résztvevõ
hasznos ajándékcsomaggal tér-
hetett haza.

Golen Jánosné

Török Irén

A felavatott szobor méltó dí-
sze a településnek.

A „Ringató” foglalkozás igazi jókedvet teremtett a gyermekek
körében.

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke
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A nyári napok lassan el-
fogynak, így a szeptember el-
hozza az iskolakezdés idejét.

augusztus utolsó
napján a reggeli órákban tartot-
ta tanévnyitóját, a

. A 606
lelket számláló település tan-
intézményének udvarán lázas
készülõdés elõzte meg az ünne-
pi pillanatokat, ahol a leendõ
elsõ osztályosok – kissé szo-
rongva – szülõk kíséretében ér-
keztek, míg a felsõ tagozatosok
egymást üdvözölve várták az
évnyitó eseményét. Elsõként az
iskola legifjabb tanulói verssel
köszöntötték az elõttük álló
szép idõszakot, majd a nyolcadi-
kosok egy-egy virággal kedves-
kedtek nekik, ezzel is bátorítva
õket.

„Halkan útra kél a nyár, új
tanév kezdõdik…” – hangzottak

köszön-
tõ szavai, aki hangsúlyozta,
hogy az iskola csendes napokat
élt át a szünetben, de most már
jó, hogy itt vannak a tanulók.
Megkülönböztetett szeretettel
üdvözölte a tanulmányaikat
most elkezdõ 19 kisgyermeket.
Õket a betûk, számok, számos
ismeretek megszerzése várja,
melyekhez a tanintézmény a
szülõk együttmûködését is fon-
tosnak tartja. Mint mondta, a

Sümegcsehi

Fazekas Jó-
zsef Általános Iskolában

Szabóné Nagy Erzsébet

Tanévkezdés a gyermekközpontúság jegyében
Összefogás és nagymérvû támogatás Sümegcsehin

szeptember 3-án megkezdett is-
kolaévben az elõzõ esztendõk-
ben folytatott oktató-nevelõ
munka folytatása és kibõvítése
képezi a tanítási rendet. Ennek
megfelelõen többek közt a
sport és angol tanítás, valamint
a Táltos Mûvészeti Iskola – amely
hetedik éve mûködik az iskola
keretei között – színjátszás és
festészet szaka és a természet-
védelmi szakkör, a lovaglás pe-
dig költségtérítéssel vehetõ igény-
be a tanulók részérõl. Szólt a

lehetõségei-
rõl, a hagyományos megemlé-
kezések megünneplésének je-
lentõségérõl, illetve úszásokta-
tásról, melyet a

lehet elsajátí-
tani. Az intézményben pályáza-
tok útján interaktív táblák se-
gítik az ismeretek megszerzé-
sét, majd a jövõ terveit képezik
a további fejlesztések.

„A nevelési elveket meg-
tartva törekszünk a szülõkkel
együttmûködve, közös akarat-
tal, hogy tovább növeljük sze-
retett iskolánk jó hírnevét” –
hangzottak az igazgatónõ sza-
vai, sok kitartást kívánt mind-
ehhez annak a reményében,
hogy a jövõ év nyarán nagysze-
rû eredményekrõl tud majd be-
számolni. Ily módon megnyitot-
ta a 2012/2013-as tanévet, nem-

Sümegi Zeneiskola

Zalaszentgróti
Termálfürdõben

zeti Himnuszunk és a Szózat
közös eléneklésével felölelve.

A falu polgármestere is bá-
torító szavakkal szólt a község
iskolájának tanulóihoz és szü-
leikhez, aki utalt rá, hogy 3 év-
százada mûködik, és élettel teli
a tanintézmény, amely idõszak
alatt számos alkalommal meg
kellett vívni a harcot, hogy meg-
maradjon a település közössége
számára. Mint mondta, a válto-
zásokat többek közt az is ké-
pezi, hogy január 1-tõl a peda-
gógusok nem önkormányzati,
hanem állami alkalmazottként
végzik majd munkájukat. Sü-
megcsehi önkormányzata tartja
fenn az iskolát, ahol magas
szintû nevelõ és szellemi mun-
ka folyik, ezt jelzi a 13 egyetemi
és fõiskolai és 43 középiskolás
száma, a versenyeken és egyéb
tudáspróbákon való sikeres sze-
replések.

– A jövõ nemzedékérõl va-
ló gondoskodás mindannyiunk
feladata, hiszen ha nincsen fel-
növekvõ nemzedék, akkor utó-
korról sem beszélhetünk. Ami-
lyenné neveljük, oktatjuk gyer-
mekeinket, úgy olyan lesz a jö-
võképünk, illetve a magyarsá-
gunk – hallottuk
lelkes köszöntõ beszédét.

– Családi, baráti légkör meg-
teremtésére törekszünk, a gyer-
mekközpontúságra. Minden tan-
ügyi programot a nevelõtes-
tület a szülõkkel egyeztetve ho-
zott létre. A tanulóinknak szép,
rendezett környezetben sokféle
szakkör, szabadidõs tevékeny-
ség áll rendelkezésére. Hangsú-
lyozni kívánom az összetartozás
és az összefogás tényét, amely

Farkas Zsolt

az iskola és a község önkor-
mányzata között mûködik –
kaptuk a tájékoztatást az intéz-
mény igazgatónõjétõl, aki 2008-
ban magas színvonalú oktató és
nevelõ munkájáért Zalai Peda-
gógus Díjban részesült.

Mindeközben kiürült az is-
kola udvara, a tanulók bevo-
nultak osztályaikba, ahol a tan-
könyvek átvétele és az elkö-
vetkezendõ napokra vonatkozó
információk megszerzése tör-
tént. A falakon a tablók mellett
az iskola tanulóinak elért ered-
ményei, elismerõ oklevelek so-
rakoznak. A nagy múltú tanin-
tézmény aulájában egy már-
ványtábla jelzi a több évtizeddel
ezelõtti pillanatok történéseit,
amely többek közt az iskola
névadójának, Fazekas József
igazgatónak állít emléket.

– Önkormányzatunk nagy
figyelmet fordít az iskola mû-
ködtetésére – ahova 155 gyerek
jár – hogy a jövõ nemzedékérõl
megfelelõen gondoskodjunk,
amit nem pénzben, hanem tu-
dásban kell mérni. 13 település
gyermekeit fogadjuk iskolánk-
ban, amit állami támogatással és
saját forrásból 15 millió forint-
tal, a normatíván felül finan-
szírozzuk. Az utóbbi 5 évben
teljesen megújult az iskola,
többek közt pályázatok segítsé-
gével, összesen 60 000 000 Ft-
tal. Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata a továbbiakban is ki-
emelten foglalkozik az intéz-
mény fenntartásával, odafigyel
fejlesztésére és büszke az elért
eredményekre – fûzte hozzá
kérdésünkre a polgármester.

Török Irén

Nemzeti büszkeségünket,
összetartozásunkat ünnepeljük
ilyenkor – emelte ki

polgármester a
városi ünnepségen

augusztus 20-án.
közismert

kertészmérnök, a megyei köz-
gyûlés volt elnöke beszédében
érdekes párhuzamot vont, ami-
kor honfoglaló õseinkre és ál-
lamalapító királyunkra,

Baracskai
József zala-
szentgróti

Dr. Pálfi Dénes

Szent

Nemzeti büszkeség és összetartozás
Istvánra emlékezett: pusztai
nép voltunk, s az is maradtunk
részben a szó jó értelmében,
hiszen szeretjük a természetet,
hazánkat, s szûkebb pátriánkat,
a zöld Zalát. Pusztai nép marad-
tunk azért is, mert megõriztük
harcosságunkat, szabadságszere-
tetünket. De néha akkor is har-
colunk, ha nincs ellenség, csak
ellenfél. Õt pedig meggyõzni
kell és nem legyõzni – mondta.

Rendkívüli testületi ülésen jelentették be, hogy október el-
sejével megválik posztjától jegyzõ, ám továbbra is
a hivatal munkatársa marad.

polgármestere, tájékoztatá-
sa szerint egy hosszabb tárgyalási folyamat végére tettek pontot.
Az új közigazgatási rendszerre való áttérés indokolta a vál-
toztatást.

Csuzy Csaba

Zalaszentgrót Baracskai József

Új jegyzõ lesz Szentgróton

A Fazekas József Általános Iskola alsós és felsõs diákjai.

Baracskai József és dr. Pálfi Dénes szegte meg az új kenyeret.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György
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Negyvenegy gyermek vett
részt a

, amit már
ötödik alkalommal szervez-
tünk meg hagyományosan jú-
lius utolsó hetére. A legki-
sebbek általános iskolába, a
legnagyobbak középsuliba ké-
szülnek.

A szerdai programunkat
teljesen „áttettük” csütörtökre
az idõjárás (várható esõ) miatt
és aznap esõnapot szervez-
tünk több érdekes témával. A
helyes fogápolásról egy teke-
nyei származású svájci fogor-
vosnõ tartott szemléletes elõ-
adást és gyakorlati foglalkozást
a gyerekeknek.
játékos-zenés vetélkedõvel szó-
rakoztatta a táborlakókat,

métázni tanított
bennünket,
agyagozással készült erre a
napra. A Tátikát viszont nem
másztuk meg.

A péntekre tervezett helyi
túrát és a vadlest csütörtök
este „mostuk” egybe egy
esti/éjszakai túrával.
A túravezetõnk

volt. Pénteken svéd-
pályás futóversenyt rendez-
tünk. A az
esõ miatt már nem mentünk
és a bemu-
tató ösvényén sem sikerült
végigsétálnunk az idõjárás
miatt. A keddi napon nem
tervezett balatoni hajókázással
leptük meg a gyerekeket.

Mindenhol kedvesen fo-
gadtak a vendéglátók:

például a szak-
mai titkok mellett megis-
merhettük a házigazda két kö-
lyökkutyáját is a gyerekek
nagy örömére.

tekenyei Natur-Aqua
Életmódtáborban

Laposa Julcsi

Tar-
soly Róbert

Hidegné Ilike néni

döbröcei
Szabó Attila

(Szabák)

Kányavári-szigetre

bivalyrezervátum

Sinkáné
Zsuzsáéknál

Egy feledhetetlen nyári tábor

Az óhídi
a sajtkészítés és kóstolás

mellett lovaglással és trambu-
linnal mulattuk az idõt.
(a feleség) egy nagy adag sajt-
csomaggal indított bennünket
utunkra. Az ízletes sajtok ha-
mar elfogytak az esti va-
csoránál.

A (a táborla-
kó és
szülei, testvére és nagynénje a
családi birtokon) a pénteki
hosszú (Döbröce-Huszonya
hegy) biciklitúra zárásaként
finom levessel, kürtõskaláccsal
(a gyerekek maguknak is
süthettek), krumpliprószával
és üdítõvel várt bennünket.
Ezen biciklitúrán
papa pincéjénél várt bennün-

Sebestyén Zsolték-
nál

Anett

Szabó-család
Ákos, Marci Bianka

Tarsoly Zoli

ket a család egy kis frissítõvel
és pizzával.

Idén a táborlakókat tör-
zsekre osztottuk és kisebb
törzsi vetélkedõket, verse-
nyeket szerveztünk. A szellemi
megmérettetésen túl ügyes-
ségi játékokkal (bemutatko-
zással, csatakiáltással, zászlóval
is készülniük kellett) verseng-
tek a gyõzelemért a fiatalok.
Minden csapatnak volt 1-1 fel-
nõtt segítsége, aki végigkísérte
a törzsét egész héten és lehe-
tõség szerint támogatta és
figyelte/vigyázta a törzs tagjait.
A verseny eredményhirdetésé-
re és az utolsó, mindent el-
döntõ versenyre, a métára tá-
borzáráskor került sor.

Sokan segítettek a tábor-
ban, a teljesség igénye és ne-
vek említése nélkül: anyukák,
apukák, nagymamák, nagypa-
pák, testvérek, rokonok, hozzá-
tartozók…, akik a programo-
kon (strand, biciklizés), a fõ-
zésben, szállításban és min-
denben, amiben szükségünk
volt segítettek

és még

(Farkas Gyulá-
né, Horváth Ibolya, Kiss-csa-
lád, Jenei-család, Juci

sorolhatnánk). A tábortûz fáját
és megépítését

, döbröcei ingyenes szál-
lásunkat a település polgár-
mesterének, bá-
csinak köszönhetjük. Nagygör-
bõn a Tolnai kúriában elhe-
lyezhettük a bicikliket, amíg a
Vadlány-barlanghoz felvittek
bennünket. Ebben is segítsé-
günkre volt a helyi falugond-
nok és autója. Köszönjük

polgármesternek és
falugondnok-

nak. A
, a

kedvezményesen jutottunk
be. A nélkülözhetetlen helyi
összefogáson, helytálláson, se-
gítségen túl a térség támo-
gatását és vendégszeretetét is
élvezhettük (Döbröce, Nagy-
görbõ, Zalaszentgrót).

Anyagi támogatóink:

Köszönöm
mindenkinek a táborlakók ne-
vében!

Találkozzunk jövõre is!

táborvezetõ

Márton Lajos-
nak

Klujber Józsi

Judi
Oszkár
Gelencsér István

zalaszentgróti termál-
fürdõbe Balaton Múzeum-
ba

Na-
turAqua, Összefogás Tekenye
Alapítvány, Tekenye Község
Önkormányzata.

Dézsenyi Melinda

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Sok élményben volt részük a gyermekeknek.

1,7 m -es kalodás,

házhoz szállítva

megrendelhetõ a

fafeldolgozóban

3

kályhakész tûzifa

kemendollári

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY

Érdeklõdni: 30/901-97-97
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Zalabérben

Rózsa
Barbara

minden évben
elõre elkészítik a település
rendezvénynaptárát, melyben
a falunapi programot megelõ-
zõen hagyományosan éjszakai
túrára indul a falu bátrabbik
fele. Idén a júliusi idõpontban
kedvezõtlen volt az idõjárás,
így a környékbeli programok
figyelembevételével augusztus
10-én ötven fõ részvételével
tartották meg a két és fél ki-
lométer hosszú zseblámpás
vándorlást. A falunap augusz-
tus 18-án délelõtt gyermek-
olimpiával kezdõdött, és bicik-
lis ügyességi pályán, valamint
népi játékokkal is megismer-
kedtek az ifjak. Népszerû
program volt a csillám és hen-
nafestés, a lufibohóc, az ugrá-
lóvár, a mászófal és a bangee-
trambulin. A Hálózat az Integ-
rációért Alapítvány szervezésé-
ben szociális, jogi és egészség-
ügyi tanácsadás, továbbá gyer-
mekjátszóház várta az érdek-
lõdõket. A helyi termékek vá-
sára mellett a teaház és

fotókiállítása tartoga-
tott érdekességet.

– A programok szervezésé-
ben tíz-tizenöt fõs stáb vett
részt, és örömmel fogadtuk a
lakosságtól érkezõ ötleteket is.
A rendezvény költségvetése az
önkormányzatnak szinte sem-
mijébe sem került, hiszen több
támogató, köztük a ZalabÉrték
Egyesület segítségével sikerült
az anyagi hátteret biztosítani.
A nap tanulsága, hogy minden
programot elõször valakinek
ki kell próbálni, hogy a töb-
biek is kedvet kapjanak hozzá.
Idén is megrendeztük a krum-
pli hétpróbát, melyben játéko-
san a burgonya életének min-
den ciklusát érintettük: ülte-

Zalabéri krumplifesztivál és falunap

tés, feltöltés, permetezés, sze-
dés, zsákolás, fõzés, evés. Az
ételek készítését a Búzavirág
Népdalkör bírálta el, tagjai a fa-
lunapi program állandó pró-
szakészítõi. Jövõre tárcsán sze-
retnénk dödöllét sütni – fej-
tette ki pol-
gármester.

A hétpróbára elõször há-
rom csapat nevezett, aztán a
csoportok létszáma folyama-
tosan felduzzadt, a versengést

Zsuppán József

a közmunkásokból barátokká
vált csapata nyerte. A
fõzõversenyen szintén a krump-
li volt a „fõszereplõ”, belõle ké-
szültek a különbözõ ételek,
köztük faluvacsorára a papri-
kás krumpli galuskával.

– A fõzõversenyre gombás
tokánnyal neveztem, és én ké-
szítem a falu ételét, a paprikás
krumplit is. Utóbbihoz ötven
kiló krumplit, hat-hét kiló sza-
lonnát és kolbászt, a tokány-
hoz a faluban termesztett gom-
bát használom fel, és nagyjából
két óra alatt elkészülnek az
ételek. Általában rendezvénye-
ken fõzök, otthon szeretem, ha
kiszolgálnak. A fõzés után a
programokon is szeretnék
részt venni – árulta el

, a falu „fõszakácsa”.
A településen több kul-

turális csoport jeleskedik, év
közben saját programokkal ör-
vendeztetik meg a lakosságot,
ezért az idei falunapon többen
„pihenõt” kaptak, s vendégfel-
lépõk szórakoztattak. Minden
korosztályt dalra fakasztott

és
mûsora, a színészeket

megelõzõen pedig a helyi

Festõk

Gálos
Ferenc

Hertelendy Attila Foki Ve-
ronika

zumbások léptek színpadra. A
rendezvénysátor közönsége a
pókaszepetki táncát,

és a
énekét és a

zenéjét is nagy
tapssal fogadta, a vacsora után
retro buli és tûzijáték zárta a
napot.

Vasárnap szentmise kereté-
ben emlékeztek meg az állam-
alapítás ünnepérõl, és adták át
az év embere díjat, melyet a

vezetõje,
érdemelt

ki. Az év pedagógusa
lett, a példás por-

ta elismerésnek

, a közületek kategóriá-
ban a örül-
hetett.

– Idén a tavalyi díjazottak-
kal jártuk be a falut, 25-30 por-
tán vizsgáltuk többek között,
hogy miként illeszkedik a tele-
pülésképbe, milyen a ház elõ-
tere, kerítése, virágosított-e –
mondta el Zsuppán József.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Bonita
Horváth Ákos Pánczél-lá-
nyok Continuo
Együttes

Búzavirág Dalkör
Csiszárné Egyed Aliz

Cseh-Né-
meth László

Horváth Jó-
zsef, Zámodics Ferenc, Csatár
Lajos

Szent Antal Fogadó

Pataki Balázs

A kulturális program minden korosztályt érdekelt.

Idén 24. alkalommal szer-
vezte meg a

hagyományos tánc-
táborát. A július 9-15-ig tartó
programban 40 táncot ked-
velõ fiatal vette birtokba a ke-
hidakustányi közösségi házat.
A táborba a településen nya-
raló gyermekek közül is töb-
ben bekapcsolódtak. Az edzé-
sek reggel 9-tõl délután 6-ig
tartottak, ahol 2 korcsoportra
osztották el a koreográfusok –

és
– a gyerkõcöket. A leg-

fiatalabb 5 éves volt, a legidõ-

Kehidámák Aero-
bik Klub

Kálmán Károly Horváth
Anikó

sebb 17. Minden csoport két
koreográfiát tanult, hip-hop és
show tánc stílusban és egy szó-
ló tánc is készült. A rekkenõ
hõség ellenére a gyerekek jól
vették az akadályokat és min-
denki a maximumot hozta ki
magából. Az esti pihentetõ
fürdõzést mindig nagyon
várták!

Vasárnap délután a Kehida
Termál Fürdõben szerették
volna bemutatni a héten elsa-
játított táncokat, de az idõjárás
közbe szólt, így a közösségi
házba szorultak, ahol így is na-

gyon jó hangulatú, családias tá-
borzáró kerekedett. A táborve-
zetõ volt.

A tábor támogatói: Kehida-
kustány Önkormányzat, Kehi-
da Termál Kft., Hermann Kris-
tály Keszthely, Szocioterápiás
Intézet Kehidakustány, Saliber
Kft. Keszthely, Tóth Istvánné
vegyesbolt, Mari Néni Fogadó-
ja, Gellért Erzsébet fazekas
mester, Németh Norbert Start
Zenekar, Bohárné Mátai Klára
virágbolt, a klubtagok szülei és
a Kaszás-család.

Kaszás Ferencné

T.K.

Kehidámák tánctábora
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Európai uniós elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony
megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a kormány által is preferált házhoz menõ
gyûjtési rendszer bevezetésére már számos lépés történt

.
A szolgáltatási területén idén májustól lehe-

tõség van a mûanyag flakonok mellett a papírhulladékok ház-
hoz menõ zsákos gyûjtésére is. E gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére.

Míg a közszolgáltató cég milliókat költ a házhoz menõ sze-
lektív gyûjtés megszervezésére, bõvítésére, válogatásra, addig

Zala-
egerszegen

Zala-Depo Kft.

sajnos nem egyedi eset, hogy lopják a szelektív hulladékot,
nemcsak a fémet, hanem a papírt és a mûanyag palackokat is.
Egyre több lakossági bejelentés szól az összegyûjtött cégemb-
lémás zsákok tolvajok általi gyûjtésérõl, utánfutón való föl-
halmozásáról.

A helyzetet nem könnyíti, hogy a multinacionális cégek
mellett inkorrekt módon már a konkurens Zalai Huke Kft. és
kisebb vállalkozások is fizetnek a leadott hulladékért, melyet a
Zala-Depo Kft szolgáltatási területérõl gyûjtenek össze a lakók.

A legfõbb gond az, hogy a papír és pillepalackok lopásának
a lakosság is kárát látja, mert minél több a szelektív hulladék,
annál gazdaságosabb a begyûjtése, s az ágazat eredményessége
kihat a lakossági szemétdíjakra is. Emellett sok kellemetlen-
séget okoz a mellédobált szemét, illetve hogy csak az kap üres
zsákot, akinek a Zala-Depo Kft. szállítja el a szelektív hulla-
dékát.

Az utcára kitett zsák nem szabad préda, ZMJV Önkor-
mányzatának rendelete tiltja a szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyekbõl és zsákokból az elhelyezett hulladék eltávolítását.
Ugyanígy a guberálás és a szelektív szigetek tartalmának el-
tulajdonítása is szabálysértésnek minõsül. A hulladék begyûj-
tése ráadásul csak engedély birtokában végezhetõ.

A Zala-Depo Kft. megköszöni a lakossági bejelentéseket és
kéri, jelezze, aki információval rendelkezik a tolvajokról.

A lakosság is kárát látja a hulladéklopásnak

www.zaladepo.hu;
info@zaladepo.hu,

92/598-940

Augusztus utolsó hétvégé-
jén városa és a

rendezésében egész na-
pos kézilabda tornát rendez-
tek Zala megye együttesei
számára.

A az NB II-es
nyertek a

és a elõtt.
kiváló szervezésé-

nek köszönhetõen a díjátadás
után vendégül látták vala-
mennyi csapatot. A tornán jól
látható volt, hogy melyik együt-
tes hol tart a felkészülésben.
Kiemelkedõt nyújtottak a hé-
vízi lányok, (22-10-es és 30-20-
as gyõzelmek), akik közül

és je-
gyezhette a legtöbb gólt.

A férfiaknál a
végzett az élen, a

Zalaszentgrót és a Zalaeger-
szeg elõtt. Eredmények. Nõi
mérkõzések: Zalaszentgrót -
Hévíz 10-22, Hévíz - Zalaeger-
szeg 30-20, Zalaszentgrót - Za-
laegerszeg 21-19.

Férfi mérkõzések: Zalaeger-
szeg - Keszthely 15-19, Keszt-
hely - Zalaszentgrót 18-14 , Za-
laegerszeg - Zalaszentgrót 15-18.

Zalaszentgrót
Zala Megyei Kézilabda Szö-
vetség

nõknél héví-
ziek Zalaszentgrót

Zalaegerszeg Csá-
szár József

Bor-
si Bianka Fehér Kitti

Keszthelyi
Georgikon

Kézilabda Szentgrót Kupa
Varga Sándor

–

Pécsi Zsolt

Iglódi Endre

, a ZMKSZ
elnöke kiemelte: köszönet és
elismerés a zalaszentgrótiak-
nak, mert kiemelkedõ vendég-
látásban volt részünk és Csá-
szár Józsefék remek körülmé-
nyeket teremtettek a zalai csa-
patoknak a kánikulai meleg-
ben. A megye legeredménye-
sebb csapata, a Hévíz nõi
együttese a várakozásnak meg-
felelõen kiemelkedett a me-
zõnybõl.

Köszönjük a csapatoknak
a részvételt és a sportszerû,
színvonalas játékot. Remélem,
hogy sikerült hagyományt te-
remtenünk a felkészülési Szent-
grót Kupának – mondta Csá-
szár József fõszervezõ.

, a Hévíz edzõje
rámutatott: bár több megha-
tározó játékosuk hiányzott, a
felkészülés jelenlegi szakaszá-
nak megfelelõ teljesítményt
nyújtottak és a fiatalok is re-
mek lehetõséghez jutottak,
amivel éltek is. Legközelebb
szeptember 9-én Hévíz rende-
zi meg a hagyományos torná-
ját, ahová neves csapatot is
várnak.

Sikeres volt a hagyományteremtõ torna.
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Hozzávalók:

Elkészítés:

60 dkg puly-
kamell, 10 dkg füstölt szalonna,
15 dkg füstölt házikolbász, 1
nagyobb fej vöröshagyma, 20
dkg gomba, trappista sajt, liszt,
tej, só, fehérbors, vaj, mexikói
zöldségkeverék, fokhagyma.

A pulykamellet
felszeleteljük, kiklopfoljuk, sóz-
zuk, borsozzuk, lisztbe márt-
juk, és elõsütjük kevés olajon.
Ha ez megvan, tepsibe rakjuk
egymás mellé a szeleteket
(majd ezekre megy rá a ragu).

Elkészítjük a mártásunkat
is: a hús elõsütõ zsírjában ki-
olvasztjuk az apróra vágott sza-
lonnát. Ha kiolvadt, rárakjuk az
apróra vágott vöröshagymát,
üvegesre dinszteljük. Ezután a
felkarikázott házikolbászt és a
szeletekre vágott gombát is
hozzátesszük. Ha lepirult, meg-
szórjuk 4 evõkanál liszttel, és
annyi tejjel engedjük fel, hogy
olyan sûrû mártást kapjunk,

ami nem folyik le majd a hús-
ról. Sóval, fehérborssal ízesít-
jük. Lassú tûzön 10-15 percig
fõzzük, ha kész, levesszük a
tûzrõl, és rárakjuk az elõsütött
hússzeletekre. Megszórjuk re-
szelt sajttal, és 15-20 percre be-
rakjuk a sütõbe.

Elkészítjük a köretet is. Vaj-
ban megfuttatunk egy kevés
apróra vágott fokhagymát, és
összekeverjük vele a sós vízben
megfõzött zöldséget. A húst
ezzel a zöldséggel és hasábbur-
gonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös utcai

baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb
hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák
termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Pulykamell gombás-
kolbászos raguval

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és

Üdülési Csekket is elfogadunk!

VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello

PRÁGA - KARLOVY VARY

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

RÓMA - ORVIETO - TIVOLI

ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD

A FELVIDÉK történelmi városai

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Szept.7-9. 42.900,-Ft/fõ

Szept.20-23. 49. 900,-Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900,-Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500,-Ft/fõ

Okt.3-7. 82.900,-Ft/fõ

Okt.18-23. 91.900,-Ft/fõ

Okt.19-23. 54.500,-Ft/fõ

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

vállalkozó
Tel.: (30) 946-0633

Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


