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Falunap Pakodon

Többen kipróbálták, hogy milyen gyorsan lehet gurítani a szalmabálát.
Kilencedik alkalommal kínáltak szórakoztató, egész napos programot a pakodi lakosságnak augusztus második
szombatján. Ilyenkor elmaradhatatlan, hogy a labdarúgást

szeretõk meccs nélkül maradjanak, így a csapat bajnoki
mérkõzését is erre a napra idõzítették. A fiúk igyekeztek gólokkal meghálálni az ilyenkor
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Irodai asszisztenst
azonnali belépéssel keresünk tekenyei irodánkba.
Pályakezdõ fiatal elõnyben.
Valós német nyelvtudás elõnyt jelent.
Bérezés megegyezés szerint.
Teljes körû információt személyes megbeszélés esetén adunk.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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– Egyik társunk otthon foglalkozik vele, így háznál termett, darált chilit használtunk
fel, de a többi zöldség is helyi.
Délután 1 órakor kezdtünk
tûzet gyújtani, felszeleteltük a
hozzávalókat és körülbelül három és fél órát fõztünk. Hogy
miért ezt fõzzük? Lusták voltunk nokedlit szaggatni a pörkölt mellé… Komolyra fordítva,
a többiek többségében pörköltet fõznek, így ezért gondoltuk, hogy legyen valami
más is – árulta el a csapat két
szószólója Simán Erika és
Cseh-Németh György.
A színpadon elõbb a Fõnix
Tánccsoportot láthatták az ér-

2016. augusztus
deklõdõk, majd a két település
lányaiból álló Világi Lányok
adott mûsort. Este a pókaszepetki nyugdíjasok adták elõ
szórakoztató mûsorukat, majd
a helyi Margaréta Kulturális
Egyesület dalcsokrát hallgatták
a vendégek. A nagy kötény-díj,
a fröccsváltó és a szalmabála
gurító versenyek eredményhirdetése után kisorsolták a nyeretlen
tombolaszelvényeket,
majd Sláger Tibó és a Rió
Együttes játszotta a talpalávalót.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

A fõzõversenyen a pörköltek mellett chilis bab is készült.
(Folytatás az 1. oldalról)
nagyobb nézõszámot, de végül
2-2-es döntetlenre végeztek
Bagod csapata ellen. Az óvoda
udvarán délután 1 órától koraestig arcfestés, kézmûves foglalkozás és ugrálóvár szórakoztatta a kisebbeket.
– Évrõl évre más programokkal próbáljuk szórakoztatni a településen élõket. A színpadi mûsorokhoz többnyire
helyi és környékbeli fellépõket
hívtunk, hogy az itt élõk is
ismerjék õket. A fõzõversenyen a sertéshús mellé helyben termelt zöldségeket biztosítottunk a csapatoknak, amit
õk kiegészítettek a saját összetevõikkel. Idén több családi és

más program is erre a napra
esett, de a falubeliek megszokták, hogy ezen a napon találkoznak egymással, így nem
szerettünk volna más napot
keresni – összegzett Halek
László polgármester.
A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezték a
fõzõversenyt, melyen ezúttal
kevesebb csapat tudott Pakodon fõzni. A települést ugyanis
meghívták a fertõdi Esterházy
Barokk Ételfõzõ Fesztiválra,
így nehéz lett volna egyszerre
több helyen helyt állni. A
Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület chilis babot
készített, õket faggattam fõztjük elkészítésének titkáról:

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

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

www.zalatajkiado.hu

Az akció a megjelenéstõl 2016. szeptember 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!
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Batyki tervek
A batyki terveket, elképzeléseket Adorján Péter polgármester osztotta meg lapunkkal.
– Elkezdtük a Dózsa György
utca járdájának felújítását a Fõ
utca felõli részen. Az idén 400
négyzetméter térkõ lerakása
fog megtörténni saját erõbõl,
munkaerõt a Start közmunka
programból biztosítunk. Vízelvezetési problémák miatt ebben az utcában padkázásra is
sor kerül. Több ház kapubejárója az elmaradt tisztítás
miatt gátolja a csapadékvíz
elfolyását és ez az alacsonyabban lakók udvarán károkat okozott az utóbbi idõszak hatalmas záporaitól. Több
alkalommal felszólítottuk a
tulajdonosokat az elmaradt
munka elvégzésére, akik ezt
továbbra
is
elmulasztják,
azok hamarosan szankcionálva lesznek.
Reményeink szerint még
ebben az évben megkapjuk az
elmaradt adósságkonszolidáció miatt nekünk járó pénzt és

ebbõl befejezzük a Petõfi utca
felújítását. Erre is pályázni
kellett.
Pályáztunk még az önkormányzat épületének és a kultúrháznak a felújítására és energetikai korszerûsítésére is.
Ugyancsak pályáztunk sportpark kialakítására felnõttek
részére az önkormányzat udvarára. Reméljük, hogy kérelmeink elbírálása pozitív lesz és
ezzel is javul a falu képe és az
itt élõk közérzete. Ezek a beruházások persze áthúzódhatnak a következõ évre is.
Rendbe tesszük a temetõt,
lassan pótolhatók lesznek a
hiányzó tuják, az északi kerítés
mellé orgonasövény, a keleti
oldalra pedig fagyalsövény
kerül.
Bízom benne, hogy a következõ években is megfelelõ
központi támogatást kapnak a
még életképes kistelepülések,
mint Batyk, mert itt jó a
közlekedés, óvoda, alsó tagozatos iskola is javítja az itt élõk
komfortját.

Rendbe teszik a temetõt is.

Térköves járda a Dózsa utcában.

Fûszer-és gyógynövény kert megnyitó
féle sütemények és italok nem
csak a szemet, de bizony –
ahogy Gergely János fogalmazott – a lelket és az ízlelõbimbókat is megmozgatta. Németh Zoltánné, Kati, Gellért
Erzsébet és Ibolya csodálatos
gyógy-és fûszernövényes süteményekkel, ehetõ virágokkal
és szörpökkel készültek. Az est
egy jó hangulatú közös énekléssel zárult.

A fûszerkert továbbiakban
látogatható lesz a nagyközönség számára, a pajtában folytatódnak a programok az egész
év folyamán, felelevenítve a
régi idõket, a falusi környezetet és szokásokat. A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
facebook oldalán a programok
meghívói, a rendezvények fotói folyamatosan megtekinthetõek.

Felavatták a bemutatókertet.
Augusztus 12-én az esti
órákban Kehidakustányban a
Hagyományõrzõ Mariska udvar pajtája újra megtelt élettel.
A tavasszal létrehozott fûszerés gyógynövény bemutatókert
került felavatásra, különleges
sütemények, ízletes szörpök
várták a kedves érdeklõdõket.
Girdán Józsefné, Ibolya me-

sélt környezetünk, a fák és virágok lélekmelengetõ-, a gyógyés fûszernövények jótékony
hatásairól.
A szép gondolatokat egy
kedves vendég csodás hangja
követte, Tintér Gabriella Nívó
díjas népdalénekesnõé, akitõl
zalai és erdélyi dalokat hallhattak a jelenlévõk. A külön-

Fotó: Lorencsicsné Horváth Csilla
Megtelt a pajta élettel.
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Székelykapu: egy jelkép, ami összeköt
Támogatásból újulnak meg Türje belsõ útjai
„Térj be hozzám vándor, ha
erre visz utad, ha jó a szándékod, itt szeretet fogad.” ”Házad lehet bárhol, de hazád
csak itt” – olvasható Türje új
büszkeségének, a székelykapunak nagy, illetve kis bejárata
fölé faragva. Idén augusztus
14-én tartották Türje falunapját és ahogy a helyiek már
megszokhatták, a program
idén sem maradt újdonságok
nélkül. 10 órakor szentmisére,
majd a település központjában
felállított székelykapu megáldására gyûltek össze a helyiek.
– Fiatalabb koromban csak
gondoltam székelykapu faragására, idõsödve már letettem
róla, hogy faraghatok, majd az
önkormányzat kérésére álltam
neki a kifaragásának. Ezt a fajta
kaput sokfelé állították, de igazán a székelyeknél terjedt el.
Télen választottuk ki hozzá a
fát és március végén álltam
neki a faragásnak, a falunapra
mindenképpen fel szerettük
volna állítani. Azt mondják,
hogy ilyen kapu kifaragásához
300 munkaóra kell, szerintem
nekem is beletelt majd' 4 hónapba. Vannak a szerkezetre és
a mintára is vonatkozó általános szabályok. Alulról mindenképpen életfával indul és
úgy indák, hogy folyamatosan
hasonlók követik egymást és
szívalakkal, tulipánnal végzõdnek. A kiskapu fölé nálunk is
címer került, így Türje és testvértelepülésünk, Gyergyóalfalu címere, melynek hátterét a
Nagy-Magyarország
térképe
adja. A galambdúc részben
levõ lyukak pedig nem csak
azért vannak, hogy szépek legyenek, hanem a lélek ezen
megy át a túlvilágba. A kapu

tetejére Erdélybõl származó,
kézzel készített fazsindely került, két szélére pedig tulipánokkal díszített kettõs kereszteket helyeztem el – részletezte a kapu elkészülését Szabó
Lajos fafaragó.
A délutáni program a
sportcentrumban folytatódott,
ahol a gyermekeket egész délután ugrálóvárral, arcfestéssel
várták. Állandó kiállításként
volt megtekinthetõ a herendi
porcelánfestõk bemutatója, a
színpadon a Türjei Fotószakkör kiállítása, valamint a Balatonalmádi Mûvésztelep keramikusai is bevonták tevékenységükbe az érdeklõdõket.
A megnyitón elõször dr. Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ köszöntötte a megjelenteket és méltatta a település
fejlõdését, majd Nagy Ferenc
László, Türje polgármestere
mondta el gondolatait:
– Szent Pál apostol gondolatait követve mi is azt keressük, ami összeköt bennünket.
Ennek jegyében avattuk fel a
pihenõparkban felállított székelykaput, amit az önkormányzat felkérésére készített Szabó
Lajos türjei fafaragó. Most is
megköszönjük neki ezt a gyönyörû alkotást. Elkészült a kézmûves házunk, amiben a helyi
Csupros Csoport, a Stekli Ilona
által vezetett kézmûves szakkör kapott méltó helyet. A fejlesztéshez a forrást a közmunka program és az önkormányzat biztosította. A boldogságunk a saját kezünkben van, a
gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek
hozzá kell tennie valamit képessége és tudása szerint az
egyéni és közös boldogulás-

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

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

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

Manninger Jenõ is méltatta Türje fejlõdését.

Fotó: Kiss András
Az avatás után a résztvevõk örömmel álltak össze egy csoportképre.
hoz. A mai nap lehetõséget
biztosít számunkra, hogy értékeinket másokkal is megismertessük. Ezúton szeretnénk
megköszönni támogatóink segítségnyújtását, akik nélkül
nem tudna ilyen színvonalasan
és dinamikusan fejlõdni Türje.
Gondolok itt az önkormányzat
épületének megújítását elõsegítõ pályázatra, valamint a belsõ utak egy részének felújítását segítõ támogatásra, melynek keretében a Zrínyi, a Béke
és a Táncsics utcák kapnak 18
millió forint értékben új burkolatot – szólt a fejlesztésekrõl
is a településvezetõ, aki meg-

köszönte a pályázatok terén
kapott támogatásokat is.
A kulturális mûsorban a
Hétszínvirág Énekegyüttes, a
Türjei Amatõrök, a zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör, a
Türjei Táncolni Szeretõk Csoportja, a Türjei Szellõrózsa
Hastánccsoport mutatta be
mûsorát. Idén is eljött a gyerekeknek Tüsi bohóc és a ReFolk Zenekar táncházzal kibõvített mûsora is sokakat megmozgatott. Este sztárvendégként Dobrády Ákos lépett
színpadra, majd a Görcsi-fivérek báljával zárult a program.
Pataki Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Népi Értékeket Õrzõk Találkozója Zalabérben
Zalabérben és a környezõ
településeken a lassan már 10
éve mûködõ daloskörök hagyományosan
megszervezik
valamely ünnepkörhöz kapcsolódóan vagy éppen értékõrzés céljával a találkozójukat.
Teszik ezt azért, hogy tanuljanak egymástól, megmutassák
szakmai
elõrehaladásukat,
eredményeiket, kicseréljék tapasztalataikat, és nem utolsó
sorban megörvendeztessék a
hallgatóságukat bõséges népdalkincsünk felelevenítésével
és megõrzésével.

Augusztus 6-án, hatodik alkalommal – az eddigiektõl tartalmában eltérõen – került sor
a Népi Értékeket Õrzõk Találkozójára Zalabérben. A szervezõk színpadi elõadások helyett rendhagyó programmal
várták a résztvevõket. A Búzavirág Népdalkör vendégül látta a pakodi Margaréta Dalkör,
a türjei Hétszínvirág Együttes,
a zalabéri Nyugi Kör és Lokálaptrióta Kör tagjait. A délutáni program egy „visszatekintéssel” indult. Csiszárné
Egyed Aliz, a Búzavirág Nép-

Az új kenyér ünnepe Kehidakustányban

Fotó: Lorencsicsné Horváth Csilla
Egy régi hagyományt idéztek fel.
Az új kenyeret ünnepelték
Kehidakustányban is. A tavasszal nyílt Hagyományõrzõ
Mariska udvar pajtája adott otthont egy régi hagyomány felidézésének. A középkorban az
„Egyházas Kustányban” lévõ Remeteségben augusztus 20-án
búcsút tartottak, ennek a történetnek voltak fültanúi, akik
meghallgatták Gellért Erzsébetet, aki felidézte a régi írásokat.
Ennek okán új hagyományt
kívánnak teremteni és évrõl
évre a mai napig megmaradt
romtemplomhoz (a Zala partján délnek haladva, 2 km-re a
településen belül) lesétálva,
mintegy zarándoklatot tenni
augusztus 20-án.
Az esti programon felvágták és szétosztották a közel 3,5
kg-os kenyeret, majd az újonnan elkészült szalonnasütõknél éjszakába nyúlóan nótáztak, beszélgettek, vicceket meséltek a résztvevõk.
A szezont lezárták, de továbbra is várják a falubeli és
ide látogató vendégeket a kehidakustányi Hagyományõrzõ Mariska udvarban szervezett programokra és a Tájházba, amely a
hét minden napján látogatható.

Csiszárné Egyed Aliz elõadásában felidézte az eddigi rendezvényeket.
dalkör vezetõje, az eddigi ta- a programhoz dalos füzet
lálkozókon összegyûlt fényké- készült, mely az elõadáson
pekbõl, videó felvételekbõl, nép- elhangzott dalcsokrokat is tardalcsokrokból készített össze- talmazta, két turai népdal és
foglaló segítségével idézte fel egy turai népének megismeréaz eddig megtett utat. A ko- sét is szolgálta. A zalai néprábbi találkozók emlékei ki- dalkincs õrzése ezáltal kiegéegészültek közös dalolással, szült más tájegység értékeiamely interaktívvá, érzelem nek elsajátításával is. Az érdússá tette a program ezen tékõrzés rövid táncházzal fejerészét. A népdalkörök számára zõdött be.
nem mindennapi élményt
A Zalabéri Köz(ös)ségi
nyújtott, hogy viszontláthat- Kertben termett hagymából,
ták, hallhatták a Zalabérben paprikából, paradicsomból kéelõadott összeállításaik egy- szült lecsóvacsora után a progegy részletét.
ram vidám közös dalolással
Ezután a nem rég alakult zárult. A találkozóról készült
Lokálpatrióta Kör a könyvtár- videófelvételt, fényképeket, köban teaházzal és a nyári nap- zösségi szolgálatos diákok kéközis foglalkozásokon készült szítették, akik aktív részesei
alkotások kiállításával várta a voltak a helyszín elõkészítévendégeket. A falvédõkkel, sének és a rendezvény leboszõttesekkel, muskátlikkal va- nyolításának is. A program
rázsolt népies miliõben, a cse- megvalósításában részt vett és
resznyébõl készült, lehûtött a cikket készítette: Körmendy
teát kortyolgatva lehetett to- Marianna közösségi munkás,
vább nosztalgiázni. A folytatás- a zalabéri Búzavirág Népdalban a tanulásé lett a fõszerep: kör tagja.
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Falunap Sümegcsehin
A sümegcsehi önkormányzat az idei évben augusztus 6án rendezte a falunapját. A
programok között minden korosztály találhatott magának kedvére valót.
Kilenc órától nagy sürgésforgás kezdõdött a sportpályáján, az éjszakai sok esõ után
szép idõnk lett. A fõzni vágyók
jó kedvvel, nagy igyekezettel
foglalták el a számukra kijelölt
területet, építették a sátrakat,
elhelyezték az asztalokat, padokat. Ez alatt kispályás focitornára nevezhettek a csapatok. Rövidesen tíz csapat kezdte el a mérkõzéseket két pályán párhuzamosan. Nem csak
helyiek, a környékbeli településekrõl is jöttek csapatok,
szinte minden korosztály és
egy lánycsapat is részt vett a
tornán. A több órán át tartó
küzdelmet sok nézõ követte figyelemmel. A gyõztes a „Veteránok” csapata lett, emellett a
gólkirályt, a legjobb mezõnyjátékost illetve a legjobb kapust
is kiválasztották. A mérkõzések
után 11-es rúgó versenyen mérhették össze tudásukat a jelentkezõk.
Közben a bográcsokban, tárcsákon fõttek, sültek a finomabbnál finomabb ételek, elõkerültek a házi sütemények,
rétesek, a helyi borok, pálinkák, a jó hangulat garantált volt.
Szinte minden ilyenkor elkészíthetõ étel fellelhetõ volt; a
gulyáslevestõl a halászlén át a
pörköltekig. Az idei évben az
önkormányzat babgulyást készített, melyet bárki megkóstolhatott, csakúgy, mint a fõzésben résztvevõ csoportok
ételeit. Ajándékként minden
szakács kapott egy a falunapra

hímzett kötényt, hogy emlékezetes maradjon ez a szép
nap. A gyermekek népi játékokat próbálhattak ki, kézmûves
foglalkozáson barkácsolhattak,
illetve csillámtetoválás várta
õket. A délután folyamán az ingyenes légvárban folyamatosan teltház volt, nagyon élvezték a gyermekek. A helyi fiatalok ingyen fagyit is kaptak az
önkormányzattól.
Köszöntõ beszédében Sziva Erika polgármester asszony
kiemelte: „Ezzel a mostani rendezvénnyel mi, akik itt vagyunk,
erõsítjük az összetartozást, a
közösségért való tenni akarást”
– jelezvén, hogy mennyien segítették a lebonyolítást.
A beszéd után kezdõdött a
lányok, asszonyok bajnoksága:
a gumicsizma hajító-, célba dobó verseny, melyen az indulók
feladata az volt, hogy gumicsizmával kellett eltalálni egy körönként távolabbra helyezett
bábut, amolyan „hogyan találjuk el a sáros csizmával hazaérkezõ férjet” játék. A hölgyek
nagy odafigyeléssel próbálták
eltalálni a bábut, a nézõk hangos nevetéssel díjazták a dobásokat. Ezután a kiürített futballpályán helikoptermodellezést láthattak az érdeklõdõk, a
látványos, trükkös mutatványokat megnehezítette a fel-felerõsödõ szél, de a profi irányító
nagyon jól manõverezett.
Elkezdõdött az estig tartó
lángossütés az ügyes csáfordi
asszonyok segítségével, a 40
kg lisztbõl elkészült lángost
bárki megkóstolhatta.
A már hagyományos, minden évben sok nevetést kicsalogató parasztpróba vette kezdetét. 13 kétfõs csapat neve-

INDULÓ
KÉPZÉSEK

A „parasztpróba” komoly feladatok elé állította a csapatokat.

Jó hangulatban telt a falunap.
zett, egyszerre két duó mérhette össze gyorsaságát. A feladatok között volt olyan, melyben megmutatkozott, ki „ért” a
kézifûrészhez, amikor le kellett vágni egy „szeletet” egy
száraz akácfából. De voltak
nagy odafigyelést, csapatmunkát erõsítõ feladatok is, ilyen
volt a traktorgumi gurítás. A
gyõztes páros egy igazi paraszt
lakomához szükséges bõségkosarat vihetett haza, egy díszített falunapi vasvillával együtt.
Röviddel ezután kezdõdött a
traktorhúzó verseny. Az önkormányzat új kistraktorával sok
párosnak meggyûlt a baja az
elõzõ nap felázott, felpuhult
talajon, de minden erejüket
beleadva húzták a csapatok.
A versenyek után a kultúra
és a mulatás vette kezdetét a

nagysátorban. Elsõként a budapesti Tomori Pál Általános
Iskola diákjai énekeltek furulya kísérettel, majd õket követte a Kid Dance tánccsoport
lányainak mûsora. Kánkánt,
csárdást és modern táncokat
adtak elõ. A táncosokból sugárzott jókedv, a produkciókat
a lelkes közönség nagy tapssal
díjazta, megalapozva az esti
hangulatot.
Az est fénypontja a Pacsirták mûsora volt, a két tûzrõl
pattant énekes népszerû mulatós dalokat énekelt, közben
megmozgatva a legfiatalabb és
az idõsebb korosztályt is. Fergeteges hangulatot teremtettek. Ezt követõen éjszakába
nyúló mulatozás keretében
hajnalig rophatták a táncot a
bálozók.

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

E-00803/2014/A003

rik

EMELÕGÉP-KEZELÕ

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

a
ng

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

Hu

E-00803/2014/A002

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2016. augusztus
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Zalaszentgróton is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Megkezdõdött
Zalaszentgrót egyes részein a
Telekom
nagysebességû,
szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élõ Telekom
elõfizetõk is élvezhetik az
eddigieknél még gyorsabb
internet minden elõnyét,
például az interaktív tévé
szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az elõzetes terveket is felülmúlva, 464 000
háztartás számára vált elérhetõvé a nagysebességû szélessávú internet év végéig. A
menet azonban itt nem áll
meg, 2016 végére a Telekom
célja, hogy újabb, több mint
fél millió háztartásba jutassa

el az internetezés élményének új korszakát. A zalaszentgróti lakosokat is érinti
majd a fejlesztés, így év
végéig több, mint 2100 itteni háztartás számára nyílik
meg a lehetõség, hogy használhassa majd a szupergyors
technológiát.
Milyen élményeket kínál
az új hálózat a zalaszentgrótiak számára?
• Elsõsorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltõdõ weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást

is jelent. Hamarabb letöltõdnek az emailek, egyszerûbben és élvezetesebben használhatják majd ez elõfizetõk
a közösségi oldalakat.
• Rengeteg TV-csatornát,
szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyõn is elérhetõ filmkölcsönzést. Zalaszentgróton is
élvezhetõvé válik az interaktív tévézés számos már
meglévõ funkciója, mint
például a megállítható és
visszatekerhetõ élõ adás, a
felvehetõ élõ adás, az elektronikus mûsorújság, vagy a
tévé képernyõjén elérhetõ
változatos interaktív alkalmazások.
• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú

internet kínálta elõnyökbõl
a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével
párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bõvítése is, amely már meghaladta a 97%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A
Telekom otthoni- és mobil
internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden zalaszentgróti számára.
További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.
(x)

„Ahogy áram nélkül sem…”
Ifj. Veress János zalaszentgróti borászt internetezési
szokásairól és a Telekom fejlesztésérõl kérdeztük.
– Miben segít Önnek az
internet napi életében?
– Az ügyintézés, a levelezés, a pályázatok figyelése, a
hivatali információk megszerzése ma már elképzelhetetlen
az internet nélkül.
– El tudná képzelni az
életét net nélkül?
– Nem, mint ahogy áram
nélkül sem.
– Mikor és hol szokott leggyakrabban internetezni?

– Az esti órákban, otthon,
amikor a család lepihent. A
mezõgazdaságban napközben
kint kell dolgozni.
– Mi a véleménye arról,
hogy Zalaszentgróton is megkezdõdött a nagysebességû,
szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése?
– Örömteli a fejlesztés.
A magyar kormány kiemelten foglalkozik ezzel a témával.
A Telekomnak – mint a kormány stratégiai partnerének
– ez a beruházása összhangban
van a kormányzati elképzelésekkel.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Rendezvények és konferenciák

Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!
A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek
konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók megszervezésére vagy családoknak,
születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására egyaránt.
Szállodánk komplex csomagban biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.
A rendezvénytermek nagyobb létszám esetén összenyithatók,
kisebb csoportoknál szekcionálhatók, így bármilyen jellegu
eseményre alkalmasak.

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu
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Nyárzáró bringatúra a Kis-Balaton körül

mxm lakberendezés rovata

Zalacsányból indultak a kerékpárosok

Zalacsányból indultak a kerékpárosok.
Többen szeretnék körbetekerni a Balatont, de vagy a
menetidõ, vagy a táv hosszúsága riasztja el a kétkeréken
kikapcsolódni vágyókat. Idén
elõször így kisebb távra hívták
tavunk „kis testvére” köré a
bringásokat, így augusztus
utolsó szombatján Zalacsányból Zalakaros érintésével indult a 68 kilométeres KisBalaton túra. A rendezvényt a
Zöld Irány mozgalom tagjai is
támogatták, akik kerékpáros
utánpótlás neveléssel, túrák
szervezésével, innovatív megoldásokkal is foglalkoznak.
– A túrát a nagy Balaton
kör mintájára szerveztük meg,
amit azoknak találtunk ki, akik
azt nem merték bevállalni. Ebben a távban nincsenek nagy
szintemelkedések, nagyon örülünk a települések támogatásának és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park segítségével egy
nagyon szép helyen tud haladni a túra. A tó nyugati oldalán
haladva Zalacsányból Zalakarosig indulva 18 kilométernél
helyeztünk ki frissítõpontot,
majd Zalakarosban lehet megpihenni. A keleti oldalon a
Kányavári szigetnél szintén
frissítõpontot jelöltünk ki,
ahol be lehet menni a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba,
majd a Kis-Balaton kerékpárúton haladva lehet Zalaapátin
keresztül visszaérni. A célunk
egyrészt a kerékpározás népszerûsítése, másrészt, hogy bemutassuk a Kis-Balaton szépségeit. Díjazzuk a legfiatalabb és
a legidõsebb résztvevõt, valamint a legidõsebb kerékpárt.

Hagyományt szeretnénk teremteni és minden évben az augusztus huszadikát követõ hétvégén szeretnénk megrendezni
a programot – mondta a kiindulóponton, a Batthyány Kúriánál a fõszervezõ, Szabó Zoltán.
A túrán több egyesület és
család vett részt és már elsõ
alkalommal az ország másik
felébõl, valamint Ausztriából is

Nagy
érkeztek
bringások.
Lászlóné polgármester örömmel fogadta a kezdeményezést,
ami tovább népszerûsíti a települést. A bringások között a
legfiatalabb korosztály is képviseltette magát:
– A Zalaegerszegi Kerékpáros SE-be járunk a gyerekekkel,
az edzõnk szervezi ezt a túrát,
így mi is eljöttünk Zalacsányba. A nagyfiam 9 éves, októberben lesz két éve, hogy elkezdte, a 7 éves kislányom
másfél éve kerékpározik rendszeresen. Nagyon szeretnek
bringázni, szülõként mindenben támogatjuk õket. A munkát, a szabadidõnket is hozzájuk igazítjuk, mindenhová
elkísérjük õket és mi is nagyon
élvezzük a programokat. Dani
idén másodszorra lett bajnok a
diákolimpián, Luca harmadik
helyezést ért el – árulta el
Kálmánné Varga Ilona.
Pataki Balázs

Egyesületi szinten is jó kikapcsolódást nyújtott a program.

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

•

Fõzni jó!
De anyaaa!…
Külföldi nyaralások alkalmával minden honfitársunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a magyar bizony nem világnyelv.
Ezért kell, hogy beszéljen
még valamilyen nyelven,
hogy az élet legegyszerûbb
dolgát is el tudja intézni. De
viszont egy idõ után ezt a
hátrányt az elõnyünkre tudjuk fordítani azzal, hogy tömegben olyan dolgokat is
meg tudunk beszélni hangos szóval, magyarul, amit
csak azért merünk megtenni, mert senki más nem érti
rajtunk kívül a magyar szót.
Gyuri feleségével, Klárikával már bejárta a fél világot. Legutóbb a világ végén
voltak egy alig lakott szigeten. Több, mint félnapos repülõút és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a paradicsom. Klári a tengerparton nem tudott betelni a
látvánnyal. Minden tökéletes volt, csak egy dolog
bosszantotta, hogy még
mindig alig beszélt angolul.
Ha hazamegyünk, újra elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásommal nem sokra megyek. Hát
Klárikám, ez így van, itt bizony magyar szót nem fogunk hallani. Ekkor Gyuri
legnagyobb
döbbenetére
magyar szó törte meg az
idilli csendet.
– Anyaaa! – hangzott a
tengerbõl.
– Mi a baj? – kérdezték a
partról.
– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a víz… –
mondta az anya.
– De Anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerbõl, nekem kakilnom kell!
Erre egy hangos nevetés
után az ésszerû válasz: – Jó,
akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Törzsfõnökként járnak vissza az egykori elsõsök
Tizedik életmódtábor Tekenyén
A nyári szünetben minden
szülõ számára fejtörést okoz,
hogy iskolás gyereke mivel töltse a vakáció napjait. Tekenyén
tíz évvel ezelõtt néhányan úgy
gondolták, hogy a diákok számára a nyár közepén is szerveznek programokat. Így indult el napközis jelleggel a NaturAqua Életmódtábor, melyet idén is július utolsó napjaiban rendeztek meg Tekenyén.
– A tábor már az életünk
részévé vált, évrõl évre megismétlõdik, amit mindenki vár.
A programokat már rutinszerûen bonyolítjuk le, azonban
nagyon sok háttérmunka kell,
hogy minden rendben menjen. Örülök, hogy ennyi év
után sem kopott el a tábor, sõt
évrõl évre bõvülget. Jó érzés,
amikor az egykori elsõsök
törzsfõnökökként jönnek viszsza segíteni bennünket. A szülõk tehermentesítésén túl elsõdleges célunk, hogy közösséget kovácsoljunk. Sokan megtehetik, hogy egyik táborról a
másikra íratják be a gyerekeket, de van, akiknek ez az
egyetlen lehetõség, hogy eljusson valahova – foglalta össze
Dézsenyi Melinda, a tábor
mindenese, aki nélkül már elképzelhetetlen a programsorozat.
Idén hétfõn reggel több
mint negyven gyerek vett részt
a tábor foglalkozásain, akiket

egyes programokra a szülõk is
elkísértek. Hétfõnként minden évben egy-egy térségbeli
gyár vagy üzem ajtói nyílnak ki
a kíváncsi diákok elõtt. Idén a
Gróti Pékség és az Uniferro
Kazán- és Gépgyártó Kft. fogadta a táborozókat. Délután
kézmûves foglalkozás és sotokan karate bemutató színesítette a programot. Közben az
esõ is megtréfálta a csapatot,
de így sem okozott gondot,
hogy zalaszentgróti termálfürdõben lubickoljanak egyet. A
gyerekeknek külön élmény
volt, hogy a zalacsányi golfpályán egy új sportággal is megismerkedhettek. A keszthelyi
Festetics Imre Állatpark és a
szigligeti vár megtekintése
után már a Pálkövén található
ifjúsági szállóban foglalták el
szobáikat a táborozók, akik esti fürdõzésként a Balaton vízében is csobbantak egyet. Révfülöprõl hajóval jutott el a csapat a balatonboglári Gömbkilátóig, ahol csodálatos panoráma nyílt számukra. A pénteki
zárónapon hagyományosan túrával és tábortûzzel zárták a
tartalmas együttlétet.
– Idén a tizedik tábort szerveztük meg, aminek az összeállításán már tavasszal nekiálltunk gondolkodni. Számos ötlet felmerül évközben, de egyegy programelem egyeztetése
is sok idõt vesz igénybe. Úgy

A keszthelyi parkban a gyerekek közel kerültek az állatokhoz.

Révfülöpnél hajóval szelték át a Balatont.
érzem, hogy annyira belejött ral, de félreteszi az otthoni
mindenki a táborozásba, hogy munkát és egy hét szabadságot
talán nélkülem is menne… A vesz ki, hogy bennünket segítsen.
táborban mindenkinek meg- A befektetett munka után jó
van a szerepe, így van móka- látni az örömöt a gyerekek armesterünk, hadtáposunk, mu- cán, jó ennek az egésznek a rémusunk is. Van olyan szülõ, szévé válni – emelte ki Melinda.
akinek a gyereke máshol nyaPataki Balázs

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

www.zalatajkiado.hu
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Felújították a szentgróti sportcsarnokot
Egykori világsztárok az ünnepélyes átadáson
A Zalaszentgróti Kézilabda Club a több, mint 30 éves
sportcsarnok felújítását irányozta elõ, és a Magyar Kézilabda Szövetséghez TAO-pályázatot nyújtott be, amely a
rekonstrukciót célozta meg. A
felújítás a sportparketta teljes
cseréjét, 4 öltözõ, 2 vizesblokk
és a 2 bejárati ajtó teljes felújítását tartalmazta. A TAO-s
pályázatnak (a támogatás öszszege 27 millió 562 ezer forint) köszönhetõen a legkorszerûbb technológiával valósult meg a sportcsarnok felújítása, amelynek beruházási
összege 41 millió 964 ezer forintba került, ennek önrészét
(14 millió 402 ezer forintot) a
városi önkormányzat biztosította. A felújított sportcsarnok
szolgálja az idejáró közel 550
diák sportolási lehetõségeit, és
mivel Zalaszentgrót a térség
központja, így az ide járó, más
sportág szereplõinek is jobb
lehetõséget biztosít a sportolásra.

A felújított sportcsarnok
ünnepélyes átadására 2016.
szeptember 10-én, szombaton,
14 órakor kerül sor. A gálamérkõzéseken a ZKC korosztályos
szivacskézilabda csapatai (U9U10), illetve az U13-U14-es
csapatok a Hévíz csapatával
mérkõznek meg. Ezt követõen
az Érd együttese, amely az NB
I. 3. helyezettje, illetve a Magyar Kupa ezüstérmese volt,
játszik a Hévíz NB II-es csapatával, amely a 18. szezonját
kezdi az NB II-ben. Ezt követõen Zalaszentgrót szülötte és
büszkesége, a több mint 150szeres válogatott Tóth Tímea
erõsíti a ZKC csapatát az érdi
csapattal szemben.
A Magyar Kézilabda Szövetség vezetõi mellett a közönség találkozhat a '80-as
évek magyar nõi kézilabdaválogatottjának két egykori
kiválóságával, a világválogatottban is szerepelt Rácz Mariannával és Gódorné Nagy
Mariannal.

Új parketta várja a szentgróti kézilabdázókat.

A szentgróti csapatban ismét
pályára lép Tóth Tímea.

A ZKC vezetõsége és csapata ezúton is köszönetet mond
az érdi és a hévízi klub vezetõinek és a TAO-pályázathoz
adójukat felajánló vállalkozásoknak és a városi önkormányzatnak.
Reményeik szerint a felújított sportcsarnok több évtizedig szolgálja az általános és
középiskolás diákok mellett az
egyesületi sportolókat és Zalaszentgrót sportszeretõ közönségét.
A rendezõk minden szurkolót szeretettel hívnak a mérkõzésekre, ahol értékes és dedikált tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra.

A fotó a beruházás mûszaki átadásán készült.

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

www.zalatajkiado.hu
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Rendezvények új helyszíne
A júniusban megnyílt négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szálloda nem csak a
szálloda vendégeinek kínál
szolgáltatásokat.
– A szálloda étterme minden nem hotelvendég részére
is nyitva áll, tehát bárki betérhet ismerõseivel, párjával vagy
családjával egy kellemes ebédre, vacsorára egyaránt – nyilatkozta Kutfej Attila, a hotelt
üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõje.
– Éttermünk kínálatának
jellemzõje a nemzetközi, a
hazai és regionális konyha minõségi alapanyagokkal, melyhez régiónk friss helyi biotermékeit is felhasználjuk, mindehhez figyelmes kiszolgálás és
kényelem társul, ami igazi kulináris élvezetet varázsol ven-

dégeink számára. Éttermünk
neve L16, amelybõl az „L” betû
Lentire utal, a 16-os szám pedig a nyitás évére, azaz 2016-ra
– tette hozzá.
– Lobby bárunk pedig tökéletes választás arra az alkalomra, hogy egy jó kávé, fantasztikus sütemények, kiváló
koktélok, vagy jó borok mellett tudjanak az emberek kellemesen beszélgetni egymással.
– Különálló rendezvénytermeink ideális helyszínt kínálnak különféle rendezvények
megtartására, megszervezésére – folytatta az ügyvezetõ.
– Befogadóképességük több,
mint 200 fõ, technikailag a
legmodernebb
eszközökkel
felszereltek, további részekre
szekcionálhatók, így a legmegfelelõbb helyszín különféle

A Thermal Hotel Balance.
társasági események megtartására. Családi ünnepek, évfordulók, esküvõk, születésnapok vagy vállalkozások, cégek számára pedig üzleti partnertalálkozók,
tárgyalások,
konferenciák, állófogadások,
tréningek lebonyolítására kiválóan alkalmas.

– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények
tekintetében egy olyan új
minõségi színfolt jelent meg
Lentiben, amely egy minõségileg magasabb komfortú, reprezentatívabb helyszínt kínál a
társasági alkalmak megtartására.

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

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓNK!!!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Nyári Turista................. 999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Sajtos párizsi................949 Ft/kg
Lecsókolbász............... 699 Ft/kg
Virsli mûbeles...............699 Ft/kg
Zsír 1 kg........................ 499 Ft/kg
--------------------------------------------Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Debreceni....................1139 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Farmer-Gazda.............1499 Ft/kg
Sajtos turista.............. 1549 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi Extra sonka..1699 Ft/kg
Kópé............................1599 Ft/kg

Göcseji csirkemell sonka...........
.....................................1550 Ft/kg
--------------------------------------------Fõtt csécsi szalonna..1249 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................168 Ft/kg
Csirke szárny................579 Ft/kg
Csirke comb................. 663 Ft/kg
Csirke egészben.......... 686 Ft/kg
---------------------------------------------

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 779 Ft/kg
Bõrõs császár csontos. 1079 Ft/kg

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt
igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást
nem csak szállóvendégek részére
Éttermünk a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.
Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk
a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy
minden tökéletes legyen.
Hangulatos és modern Lobby bárunk tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk
fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek, a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok tesznek nagyszerubbé!

Kentucky pulykamell sonka.1599 Ft/kg Bõrõs karaj csontos.. 1089 Ft/kg

Érvényes: 2016. augusztus 29 - szeptember 11-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! • Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

