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Október a látás hónapja!
Egyfókuszú lencsék + 6-2

FÉLÁRON!
Multifokális lencsék 40% engedménnyel!

(Kivéve fényre sötétedõ lencsék)

Cooper Vision kontaktlencsék diákigazolványra
20% kedvezménnyel kaphatók
BELTÉRI MUNKASZEMÜVEG akció - 20%
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás
minden csütörtökön 140 0órától
Idõpont egyeztetés személyesen vagy telefonon.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
TENA termékek ingyenes házhozszállítása!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány, elfogadóhely
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

A dalkör felidézte a régi tollfosztás hangulatát.
„Az ölelés, tudod, nem köt
a korhoz. A megfáradt szív is
örömöt hordoz. Lenni kell
álomnak, lenni kell oknak, –
legyen céljuk a fáradt karoknak…” – szóltak Aranyosi
Ervin költõ szavai az idõ-

sek napi ünnepség meghívójának soraiban. Szeptember 23-án délután Zalacsány Község Önkormányzata hagyományosan vendégül látta szép kort megélt
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Itt és most akciónkban
szekcionált garázskapuját

térítésmentesen
beépítjük az év végéig.
Keresse fel magyar nyelvû weblapunkat.

Információ, árajánlat:
elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria

2

Szentgrót és Vidéke

2016. szeptember

„Erõs és összetartó közösség alkotja Zalát”

A díjazottak dr. Navracsics Tibor (balról), dr. Pál Attila, illetve
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési
képviselõ (jobbról) társaságában.
Szeptember 17-én a Megyeháza Deák Ferenc termében
tartották Zala Megye Napját. A
megjelenteket elsõként dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, aki
mondandójában beszámolt a
megyei hivatal munkájáról is.
– Azon polgárokat díjazzuk
ma ünnepélyes keretek között,
akik szorgalmasak, erõn felül
teljesítenek saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért. Ez nem csak köszönetnyilvánítás, hanem inspiráció is a fiatalok felé, hogy
küzdjenek, dolgozzanak, méltón kövessék elõdjeiket –
mondta dr. Pál Attila, aki meg-

említette a napirenden lévõ
fejlesztéseket is.
Az ünnepi közgyûlésen megjelent és felszólalt dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
A köszöntõket követõen az
ünnepség a Megyei Közgyûlés
díjainak átadásával folytatódott, az elismeréseket dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila
adta át.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlesztése
érdekében végzett munkássága, kimagasló, világszerte elismert szakmai eredményeiért,

tudományos és közéleti munkásságáért, példaértékû munkájáért dr. Papp Lajos szívsebésznek adományozták. A
Széchenyi-díjas szívsebész révén megyénkben világszínvonalú szívsebészeti, szívgyógyászati centrum és gyógyító tevékenység jöhetett létre.
A közgyûlés Zala Megye
Címere Emlékplakett díjat
adományozott dr. Hegyi Pál
ny. fõorvos részére. Zala Megye Közigazgatásáért díjat kapott dr. Németh Ágnes Izabella, a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és talajvédelmi
fõosztályának vezetõje, megyei
fõállatorvos. Zala Megye Egészségügyéért díjat érdemelt ki
prof. dr. Bátorfi József, a Kanizsai Dorottya Kórház nyugalmazott volt fõigazgatója. A
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjat ítéltek oda a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai Csoportjának. Varga Szabolcs Gábor, a
keszthelyi Vajda János Gimnázium történelem és német
szakos tanára kiemelkedõ nevelõ-oktató és közösségi munkájáért a Zalai Pedagógus
díjban részesült. Zala Megye
Sportjáért díjat adományoztak
Szécsi Györgynek, a Zala megyei lovassport szervezésében
végzett kiváló munkájáért és

kiemelkedõ oktatási tevékenységéért. Szintén Zala Megye
Sportjáért díjat vehetett át
Soós István válogatott labdarúgó, középpályás, a ZTE egykori
játékosa, a futball és a zalaegerszegi klub iránti elkötelezettsége és az utánpótlás érdekében végzett példaértékû
munkája elismeréseként. Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért díjat érdemelt ki a Nagykanizsa-Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. Zala Megye Fejlesztéséért díjat adományoztak Pálinkás Róbert igazgatónak a keszthelyi Festetics
kastély és a Festetics örökség
megõrzése és turisztikai fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért. Ugyancsak Zala Megye Fejlesztéséért díjat vehetett át a minõségi családbarát turisztikai szolgáltatások
fejlesztése érdekében végzett
munkájáért Baldauf Csaba, az
alsópáhoki Kolping Hotel
igazgatója. Zala György díjban
részesült Illésné Major Julianna festõmûvész.
Pohárköszöntõjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
kiemelte, hogy sok ember életútjával, munkájával, hivatásszeretetével és tehetségével rangot szerzett Zala megyének és
hazánknak.
Pataki Balázs

Idõseket köszöntöttek Zalacsányban
(Folytatás az 1. oldalról)
lakosait a település közösségi
házában.
– Az én tisztem ma délután
az, hogy az önkormányzat nevében tisztelettel köszöntsem
önöket ezen szép ünnepen.
Önök már mind a nyugdíjas
éveiket töltik, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a
munkahelyre igyekezzenek. Elvileg nyugodtan élhetnek kedvtelésüknek, de nem igen találok olyan nyugdíjast, akinek
nincs dolga vagy gondja. Pedig
az öregkornak számtalan szépsége van. Riemann szerint az
érett kor egyik legfontosabb
erénye a higgadtság, amely
türelmesebbé tesz másokkal és
önmagunkkal szemben. Az
emberi életet a négy évszakhoz, vagy egy fa életéhez is
hasonlíthatjuk. Megvívták már
az élet nagy és merész csatáit,

a lelkükben dúló viharok lecsendesültek. Kívánom, hogy
bajaik, problémáik ellenére is
élvezzék az életük minden
egyes pillanatát, mert hatalmas
ajándék az élet. Az év minden
napján érezzék a család, a
társadalom megbecsülését –
köszöntötte a megjelenteket
Nagy Lászlóné polgármester.
Az erre a napra összeállított szórakoztató mûsorban
elõbb Gergely János tanító
szavalt, majd az iskola tanulói
léptek színpadra, akik furulyajátékkal, verssel és a Répa mesével szórakoztatták a vendégeket. Zárásként a dalkör repítette vissza az ünnepelteket
a tollfosztó összejövetelek hangulatába, majd a meghívottakat finom uzsonnával vendégelték meg. A jelenlévõk között az egyik legszebb kort élte
meg Farkas László, akit 86.

esztendejében járva faggattam
életérõl.
– Sokszor az orvosok sem
hiszik el, hogy ennyi idõs vagyok. Azt mondják, hogy ennyi
év, már gombócból is sok, de
nekem úgy látszik ilyen génem
van. Reggelente hideg vizet
iszom, figyelek arra, hogy ne
egyek nagyon zsíros ételeket.
Sok korszakot megértem, Pesten jártam a Mûszaki Egyetemre, három testvérem az
agrármérnöki egyetemen végzett. Jó voltam matekból és
fizikából, így tanárok ide javasoltak, ahol együtt tanultunk
Mécs Imrével. Rajtam kívül
mindenki jómódú családból
érkezett. Gépészmérnökként
végeztem, aztán anyagvizsgálóként dolgoztam 1960-ig Pesten, majd lehetett vidékre
menni a gépjavító állomásokra. Három helyen is dolgoz-

tam, míg megházasodtam és a
szentpéterúri tsz-ben kaptam
munkát. Elvégeztem az energetikus szakot, így abban a
szakmában az összevont tszben Kehidán dolgoztam és
1990-ben mentem nyugdíjba.
Sok helyen kerültem olyan
helyzetbe, hogy fiatalabbként
nálam jóval idõsebbek fölé
osztottak be. Ugyanolyan embernek tekintettem magam,
mint mások, így sosem szerettem, ha meghajoltak elõttem, nem szerettem, ha uraztak. Mondhatni, hogy mérnökcsalád a mienk, mert az unokáim is mérnöki pályán végeztek és nekik is sokszor
elmesélem életem tanulságait.
Sokszor kérek tõlük feladatokat, mellette sokat olvasok
és a ház körül tevékenykedek,
barkácsolok.
P.B.
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Örökségnapon adták át Zalabér idei elismeréseit
Egy amerikai diák hazánkban járva felkapja a fejét, hogy
milyen szép kort megélt építményeink vannak. Emellett
sok településünk is több száz
éves múltra tekinthet vissza.
Zalabérben 1997-ben ünnepelték a község elsõ okleveles
említésének 750. évfordulóját,
amelynek emlékét a templom
szentélye mögötti kõkereszten
egy tábla õrzi. Az esemény
folytatásaként, hagyományteremtõ szándékkal szervezték
meg szeptember 24-én a Zalabéri Örökség Napját. A program szerint délután Vikár Tibor helytörténész vezetésével
a templom melletti emlékparkból egy nagyobb séta keretében tekintették meg a helyi védettség alatt álló értékeket.
– A program elõzménye,
hogy a települési rendezvények szervezésekor arra jutottunk, hogy az évközbeni programokon nincsen idõ saját
értékeinkre. Teljesen hozzászoktunk ahhoz, hogy szép
platánfa van az iskolaudvaron,
gesztenyesor a templom mellett, pedig ezek a mi helyi ér-

tékeink! Úgy döntöttünk, hogy
a falunap jellegû Generációk
napja mellett az európai dátumhoz igazodva nálunk is
megtartjuk szeptemberben az
Örökségnapot. A mai túrán így
többek között meglátogattuk a
temetõinket, a Tehetségpontként mûködõ iskolát is. Az
idén elismerésben részesült
házak és gondozott környezetük szépen illeszkednek bele
a településképbe, így a lakosság számára is példaként
szolgálhatnak. Ebben az évben
egy olyan személyt részesítettünk az év embere elismerésben, akinek éves közösségszervezõ szerepét nagyon fontosnak érezzük – összegzett
Zsuppán József polgármester,
aki hozzátette, hogy jövõre a
település 770. évfordulóját nagyobb rendezvénnyel ünneplik meg.
Koraeste az emlékezés koszorúját helyezték el kõkeresztnél, majd a templomban
hangverseny keretében szólalt
meg a helyi Búzavirág Népdalkör dalcsokra és a megyeszékhelyi Kalandárium Zenekar mûsora. Ezt követõen a

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!

Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

könyvtárban megnyitották a
Lappangó értékeink címû kiállítást és állófogadás keretében adták át az idei települési
díjakat. A Zalabéri Példás Porta 2016 címre idén is több
jelölés érkezett, melyek közül a
Zala utcából Laub László, Mátyás Ferencné a Dózsa utcából
és Antal Erika a József Attila
utcából kapta meg az elismerést. Az Év embere díjat idén a
korábban polgármesterként és
alpolgármesterként is tevékenykedõ Gérczei Ildikó vehette át, aki meglepetten fogadta elismerését.
– Nem számítottam rá, mert
nekem teljesen természetes,
egy életforma, hogy közösségben dolgozom. Azt gondolom,
hogy amit Zalabérben évtizedek óta végzek, azt a közösségek jónak látják. Idén a társaimmal kicsit szervezettebben végezzük azokat a tevékenységeket, amiket eddig is
csináltunk. Megalapítottuk a
nyugdíjasok Nyugi Körét, ahol
hetente gerinctornát és tánc-

• Bérfõzés

foglalkozást tartunk és évközben többször túrákat, kirándulásokat szervezünk. Szeretném, ha egyszer Zalabér is elnyerné az Idõsbarát Önkormányzat címet! A védett sírok
gondozását a Lokálpatrióta
Körrel együtt végezzük, távlati
célunk, hogy településünkön
létrehozzunk egy tájházat,
melyhez az általam is alapított
ZalabÉrték Egyesülettel keressük a pályázati forrásokat. Harmadik körünk az Üdítõ, amely
az egészséges életmód jegyében kínál programokat. Öszszességében jólesik az elismerés, de anélkül is ugyanúgy végezném tovább a dolgom –
foglalta össze Gérczei Ildikó,
aki most annak a címnek lett a
birtokosa, melyet még polgármestersége alatt alapított.
Szeptember 17-én a Zalabéri Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a településen
szüreti
felvonulást,
amellyel újraélesztették a régi
hagyományt.
Pataki Balázs

• Kereskedelmi fõzés
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Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.
Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft

Idén Gérczei Ildikó lett Zalabérben az Év embere.

• Palackozás

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
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Szüreti mulatság „testvérekkel” Türjén
Szeptember 24-én ebéd után
benépesültek Türje utcái, ahol
a feldíszített jármûveken felvonulók dallal, hegedûszóval jelezték a lakosságnak, hogy beköszöntött a szüret, melyet este meg is ünnepeltek. Örömteli, hogy erre a napra a Türjérõl
elszármazottak is visszatértek
és mellettük helyi civil szervezetek, cégek is kocsit díszítettek és felvonultak. Ebben az évben is részt vettek a programon a testvértelepülésrõl, Gyergyóalfaluból érkezõ vendégek,
valamint a Domokos Pál Péter
Hagyományõrzõ Egyesület tagjai is.
– Egyik társunkat pénteken
temették, így idén csak kilencen tudtunk eljönni. Reménykedünk, hogy egyszer újra
egységben lehet a magyar nép.
Fájó volt számunkra, hogy annak idején a magyarsághoz való visszaolvadásunkra némelyek nemmel szavaztak ellenünk, most meg a kereszténységtõl, magyarságtól távol álló
migránsokra mondanának igent.
Valamelyest kárpótol bennünket, amikor érezzük, hogy itt
mennyire szeretnek bennünket. Mindig örömmel teszünk
eleget a meghívásnak, sajnál-

juk, hogy a testvérkapcsolat türjei atyja, Scheibelhoffer Miklós
pár hete elhunyt. Hideg vidék
a miénk, nálunk nincs szõlõ,
kukorica, paradicsom, fõként
rozst és krumplit termesztünk,
október huszadika utáni hétvégén gazdanapokat tartunk –
válaszolta Baricz Gergely, a
4500 lelkes település községi
tanácsának tagja, aki 26 évvel
ezelõtt Gyergyóalfalu polgármestereként fogadta az elsõ
türjei segélyszállítmányt.
A Búcsú térrõl induló kocsik a település utcáit érintve
három helyen is megálltak,
ahol Szabó Lajos kisbíró invitált mindenkit a szabadidõközpontban folytatódó programokra.
– Örüljünk annak, hogy az
áprilisi fagy mégsem vitte el az
összes szõlõt. Másik örömünk
az lehet, hogy az asszonyok
mégsem lekvárt fõztek az idei
kevés gyümölcsbõl, hanem jutott belõle bornak és pálinkának való is. Érezzék jól
magukat és az se gond, ha
estére imbolyog valaki, mert a
tehén farka is lötyög, mégsem
esik le!
A programon hagyományosan részt vettek a közös önkor-

Babák Kehidakustányban

Lovasok vezették fel a szüreti menetet.
A színpadon fellépett a
mányzati hivatalba tartozó települések, közülük Batyk test- zalaszentlászlói Mákvirág Népvértelepülésérõl, Sopronnéme- dalkör, Türje testvértelepülétibõl elõször voltak részesei sérõl, Hegyhátsálról a Zoombarátok csapata hozta el mûilyen felvonulásnak:
– Több mint tíz éve va- sorát, a Szentgrót Táncegyüttes
gyunk testvértelepülési kap- pedig táncházzal színesítette
csolatban Batykkal, ami annak elõadását. A gyerekeket Borka
is köszönhetõ, hogy Adorján bohóc hívta világkörüli utazásPéter polgármester annak ide- ra, vidám dalokat adott elõ a
jén nálunk született. Évente Hétszínvirág Énekegyüttes. Solegalább kétszer találkozunk, kakat megkacagtatott a türjei
elõfordult, hogy pályázat kere- Táncolni Szeretõk Csoporttében szerveztünk gyerektá- jának fellépése és bemutatót
bort a vasi, zalai kapcsolataink tartott a türjei Szellõrózsa
fiataljainak. A felvonulásra kü- Hastánccsoport is. A rendezlön kocsit kaptunk, amit szé- vényt gyermekprogramok is
pen feldíszítettünk, ami sokak kísérték, ahol arcfestés, csiltetszését elnyerte. Eddig nem lámtetoválás, kézmûves foglalvolt nálunk szüreti felvonulás, kozás, lufi hajtogatás várta a fide annyira megtetszett az itte- atalokat. Este sztárvendégként
ni, hogy két hét múlva nálunk Aradszky László hozta el mûis tartunk egy õszi mulatságot. sorát, majd tûzzsonglõr show
Igaz, hogy kevesebb szõlõ van ejtette ámulatba a vendégeket.
nálunk, de más gyümölcsöt is
A www.zalatajkiado.hu képlehet szüretelni – árulta el ti- galériájában további fotók látzenöt fõs csapattal érkezett hatók az eseményrõl.
polgármester, Bognár Sándor.
Pataki Balázs

Fotó: Tamás Erzsébet Anna
Állandó kiállításon láthatók a népviseletbe öltöztetett babák.
2016. július 15-én nyitotta
meg Lázár István, Kehidakustány polgármestere a település
kehidai községrészének mûvelõdési házában található állandó
kiállítást, amely népviseletes
babák gyûjteményét mutatja be.
A gyûjtemény egykor a magyar földön született, német
származású Christine Daniel birtokában volt. Tõle a babák tulajdonjoga öröklés jogcímén

Kustány Kálmán zalaegerszegi lakoshoz került, aki azokat Kehidakustány Község Önkormányzatának ajándékozta. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt
arra, hogy a babákat állandó kiállítás keretében a közönségnek bemutatja.
A kiállítás megtekinthetõ
munkanapokon 8,00 órától
16,00 óráig.
F.L.-né

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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„Olykor ki kell lépni a hatalmas információáramlásból”
Augusztustól Östör Dániel vezeti a Sümegcsehi Plébániát

Östör Dániel a sümegcsehi Szent Mihály plébániatemplomban.
Dr. Márfi Gyula érsek augusztus 1-jével több személyi és
szervezeti változásokról döntött a Veszprémi Fõegyházmegyében. Nagy József sümegi fõesperest, plébánost felmentette a Sümegcsehi Plébánia oldallagos ellátása alól. Östör Dánielt felmentette az ajkai kápláni megbízatásából, engedélyezte számára az egyházzenei
tanulmányok folytatását, és kinevezte a Sümegcsehi Plébánia adminisztrátorává. Egyúttal
Nagygörbõ és Döbröce filiálisokat visszacsatolta a Sümegcsehi Plébániához. Augusztus
elsejétõl Sümegcsehiben a hívek már új plébánosukkal vehettek részt a szentmiséken és
a nemzeti ünnepen. Az alábbiakban Östör Dániellel beszélgettünk arról, hogy mi indította el ezen az úton és milyen
várakozással tekint a nem kis
feladat elé.
– Napjainkban nehezen
döntik el a fiatalok, hogy milyen jövõt szeretnének maguknak. Gyerekkorban is megvolt a késztetés, hogy ilyen irányba induljon el?
– Székesfehérváron születtem, ahol vallásos családban
nõttem fel. A vasárnapok elképzelhetetlenek voltak mise
nélkül, jó templomi közösségünk volt, a testvéremmel ministráltunk, kórusban énekeltünk, templomi énekkarba jártunk. Székesfehérvárra jártam
a Ciszterci Szent István Gimnáziumba, összességében megvolt az a miliõ, amiben erre a
hivatásra való válasz meg tudott születni. A papi hivatásnál
van egy folyamos kapcsolat Istennel, így õ választ bennünket

erre a pályára. Számomra gyerekként nagy élményt jelentettek a szentmisék, szeretném,
hogy ministránsaim is érezzék,
hogy szükség van rájuk, mindig lesz valami új feladat. Nagyon kevés gyerek tapasztalja
meg, hogy van felelõsség, legtöbbször a ministrációból és a
kántori szolgálatból nõ ki a papi hivatás.
– Ebben a sok vallást kínáló világban mennyire nehéz
megszólítani az embereket?
– Egy évig Ajkán szolgáltam, ott nincs a kultúrába
ágyazva a vallásosság, de mégsem tagadják meg Istent az emberek. Alapítványi iskolában is
tanítottam hittant, mindenhol
nyitottságot éreztem. Nagyon
sokszor a semmibõl meg tudott születni egy mély hit. Ehhez elég volt egy szentmise,
vagy találkozás egy pappal.
Egy családi tragédia után többen is keresik az élet értelmét.
Sümegcsehiben nagyon jó,
hogy kultúrája van a vallásnak,
itt az a feladat, hogy egy meggyõzõdéses hit alakulhasson
ki, amit a prédikációkkal igyekszem erõsíteni. Aki egy picit is
nyitott, azt nem kell külön
megszólítani, hanem eljön a
templomba. Itt elmondhatják,
hogy azért járnak misére, mert
vasárnaponként történik valami, ha nem jönnek el, akkor lemaradnak valamirõl.
– Mindössze két éve szentelték pappá, egészen fiatalon
került Sümegcsehire. Milyen
tervekkel vág neki az itteni
munkának?
– Nagy feladat, hogy 27 évesen megkaptam egy plébániát és
emellett Gödöllõn egyházze-

nét fogok tanulni. Ez nagy kihívás, de azt gondolom, hogy
lelki utunk tekintetében is a
kihívások visznek bennünket
elõrébb. Izgalmas feladat, hogy
rendbe kell tenni egy plébániát, meg kell ismerni gyorsan az
embereket. Mindenki nagyon
nyitott, támogatnak, örülnek,
hogy egy fiatal pap került ide.
2000-ig Hegedûs atya volt itt
41 éven keresztül, aki körülbelül harmincévesen jött Sümegcsehibe. Utána Rédei János
atya 10 éven át volt itt lelkipásztor, aki elõtte Székesfehérváron misézett az embereknek, akit ott nagyon szerettünk. Érdekes és jó érzés volt
az õ helyére kerülni. Nehéz a
tervekrõl beszélni, mert annyira intenzív a változás az egyház
életében, amit a demográfiai
és szociológiai tényezõk is befolyásolnak. Az a feladatom,
hogy általam Isten mûködhessen. Nagyon fontos, hogy
együtt tudjon énekelni a közösség, szeretnék a gyerekekkel egy énekkart létrehozni. Az

egyház kétezer éves múlttal
rendelkezik, rengeteg éneke
van, amiket nem is énekelünk.
Fontos, hogy legyenek zarándoklatok, ahol az emberek találkozhatnak egy másféle egyházzal, ott megcsodálhassanak
egy szép oltárképet.
– A modern technológiák
vannak körülöttünk, sok impulzus ér bennünket, lehet ezt
a vallásban is hasznosítani?
– Az egyháznak egy teljesen
más világot kell adnia, kontrasztot szükséges mutatni az
embereknek, aki templomba
jön, csendben tudjon egy dologra figyelni. Családok leülnek
egy asztalhoz, a gyerekeknek
és szülõknek is ott a „simogatós” telefon a kezükben és nem
beszélgetnek. Ki kell lépni a
hatalmas információáramlásból, mert az ember számára ez
még feldolgozhatatlan, egy idõ
után belebolondul. Itt viszont
valaki figyel ránk és kizárólag
egymásra figyelhetünk az Istennel.
Pataki Balázs

Szépkorú köszöntése

Otthonában köszöntötték Hardi Istvánnét.
Hardi Istvánné, Jolánka
néni idén szeptember elsején
ünnepelte 90. születésnapját.
2000 óta aktív tagja volt a sümegcsehi nyugdíjas klubnak.
Késõbb a kezdeményezésére lett
a neve „Idõsek Szeretet Klubja”, ahol saját verseivel köszöntötte a névnaposokat, születésnaposokat.
A 80. születésnapját még a
klubban együtt ünnepelték.

Egészségi állapota miatt azóta
többször meglátogatta a klub
vezetõje Nagy Sándorné, aki
most is otthonában tudta csak
felköszönteni, s akkor gratulált
neki a polgármester, Sziva
Erika és az alpolgármester,
Borsi Károly is. Jó erõt és
egészséget kívánták neki, továbbá, hogy születésnapja az
öröm napja legyen családja körében.

2016. szeptember
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Tanévkezdés Sümegcsehin
„Megy a nyár a nevetõs,
komolykodva jön az õsz…”
(Csanádi Imre)
Csodálatos volt a nyár, hozott örömet, kalandot, élmények garmadát. Pihenhetett
minden kisdiák kedvére. Szó
sem esett tanulásról, iskoláról.
Sajnos a jó dolgok is véget
érnek egyszer, így aztán búcsút kell inteni a vakációnak is.
Augusztus 31-én reggel 8kor tanévnyitó ünnepéllyel vette kezdetét az iskolai év Sümegcsehin a Fazekas József Általános Iskolában.
A megérkezõ nebulókat frissen festett tantermek, felcsiszolt parketta, megszépült környezet, megszokott tanáraik és
otthonos hangulat fogadta.
Megújult a fõépület tetõszerkezete is. Mindezen munkálatokat a Sümegcsehi Községi
Önkormányzat és a Zalaszentgróti Tankerület finanszírozta. Ezen túl társadalmi ösz-

szefogással még számos apróbb
munkát sikerült elvégezni. Tanulóink esztétikus, higiénikus
környezetben kezdhetik meg a
tanévet.
A legizgatottabbak az elsõ
osztályosok voltak, hiszen számukra egészen új élmény a
tanévkezdés. Mégsem volt pityergés, hiszen a tanító nénik
jó ismerõsök voltak.
Intézményünkben a „Közösen könnyebb” jó gyakorlat keretében már oviban megkezdõdik a kicsik iskolához szoktatása. Számos közös program,
látogatás, iskolakezdõ piknik
segíti az átmenetet. Szabóné
Nagy Erzsébet évnyitó beszédében errõl így fogalmazott:
– Mint tudjuk, az elsõ iskola markánsan meghatározza
a nyílt, tiszta lelkû, kíváncsi, tudásra vágyó gyermekek jövõjét. Ekkor jelennek meg az elsõ
tehetségre utaló jelek, az itt
dolgozó tanítók és tanárok lát-

A Támop 3.1.4 pályázat zárása

Erdei iskolában…
A „Támop 3.1.4 számú pályázat” kifejezés minden sümegcsehi diáknak és szülõnek
ismerõsen cseng, hiszen a
2009-ben induló és a 2015/16os tanévben záruló pályázat
számtalan programmal, innovációval és módszertani megújulással szõtte át az elmúlt 7
tanévet.
Röviden csak „A kompetencia alapú oktatás bevezetése”
címmel emlegettük e pályázatot, hiszen a pályázat feladataként az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása érdekében a tanórákon
bevezettük és fokozott hang-

súlyt fektettünk a kompetencia alapú oktatásra, a kooperatív technikák alkalmazására és
a digitális kompetencia fejlesztésére. Kiemelt hangsúlyt kapott az esélyegyenlõség megvalósulása, a hátrányos helyzet
csökkentése, az integrált oktatás és az IKT eszközök használata.
Minden tanévben megvalósítottunk egy három hetet
meghaladó projektet, melyet a
téli ünnepkör köré szerveztünk. Ezek színes, változatos
programjaiba a családok, a falu
lakossága és patronáló szervezeteink is bekapcsolódtak. Ezt

Szabóné Nagy Erzsébet évnyitó beszédét tartja.
hatják elõször gyermekeik sikereit, örömeit és bánatát.
Együtt kézen fogva vezetik növendékeiket a tudás világába,
melynek útja nem mindig egyenes, de átsegíti õket minden
akadályon a szeretet, az öröm,
a kitartás és az összetartozás
érzése.
Elsõseink versekkel köszöntötték az iskolát, az új tanévet.
A nyolcadik osztályosok ajándékkal kedveskedtek az elsõsöknek.

Gyorsan kiderült, hogy az
idei tanév sok meglepetést tartogat minden diákunk számára. Ezen túl lehetõségek, programok garmadát kínáljuk minden érdeklõdõnek, tudásra vágyónak. Megmaradtak mûvészeti iskolai csoportjaink, a színházlátogatások, a sportolási és
önképzési lehetõségek.
Sikerekben, élményekben
gazdag új tanévet kívánunk
diákoknak, szülõknek és minden pedagógusnak!

az idõszakot – az advent idõszakát – átszõtték a hagyományõrzõ kulturális és kézmûves programok, a szeretetre,
egymás megértésére, segítésére, toleranciára nevelve gyermekeinket. Mikulás-váró délután, karácsonyi ajándék- és
dekorációkészítés, betlehemezés, egymás megajándékozása,
színházi elõadások, karácsonyi
mûsor, idõsek napja, csak néhány példa a gazdag programsorozatunkból.
Témaheteink középpontjába az egészséges életmódra
nevelést állítottuk. Foglalkoztunk a víz, a táplálkozás, a
mozgás vagy éppen a természettel való együttélés fontosságával, de az állatok védelmében és gondozásában is szélesítették a gyerekek az ismereteiket. Ilyenkor a kiemelt témákat többféle megközelítésbõl
is körbejártuk, feldolgoztuk a
tanórákon és a szabadidõs foglalkozásokon is. A gyerekek aktivitására, érdeklõdésére alapozva szerveztük programjainkat. Gyakran látogattak ezen
alkalmakkor intézményünkbe
külsõ elõadók, vendégek.
A pályázat megvalósítása
során egyéni és intézményi innovációkat, jó gyakorlatokat
készítettünk az óvodával együttmûködve. A „Közösen könynyebb” címet kapta az az egész
tanévet átölelõ programsorozat, mely az óvoda és iskola át-

menetet hívatott megkönynyíteni. Az innováció a gyerekek, a szülõk, az óvoda és iskola pedagógusainak bevonásával zajlott. Szakmai fórumokon is elismerést kapott programunk, melyet a továbbiakban is mûködtetni fogunk.
A tanórákon a matematikai,
a szövegértés szövegalkotás,
valamint a szociális kompetencia fejlesztését emeltük ki. Moduláris oktatás keretében a
közlekedést, az egészséges életmódot és a beszédmûvelést
építettük be a tananyagba.
Eszközbeszerzésre is lehetõséget adott a pályázat. Így
bõvülhetett intézményünk szakmai anyagokkal, fejlesztõ játékokkal, bábkészlettel és ritmushangszerekkel, valamint számítástechnikai eszközökkel.
A pályázat indulásakor pedagógusaink számtalan képzésen vettek részt, melyek a kompetencia alapú oktatás szemléletének elsajátítását, módszertanának és eszközeinek megismerését, újszerû tanulási eljárások bevezetését és elterjesztését célozták meg. Ezek az
évek során beépültek a mindennapi gyakorlatunkba, így a
továbbiakban – már a pályázaton kívül is – alkalmazni fogjuk ezeket, kiegészítve a hét év
alatt szerzett tapasztalatainkkal, saját ötleteinkkel, bevált
gyakorlatainkkal.
L. K. L.
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Futottak és tekertek Tekenyén
Kellemes idõ fogadta mindazokat, akik idén is a tekenyei
dombokat bebarangoló versenyt választották kikapcsolódásul. Szeptember 2-án nyolcadik alkalommal rendezték meg
a Tõkétõl a pohárig futó és
kerékpáros versenyt, melyre
többen váltócsapatban neveztek. Itt 8.5, 6.2 illetve 6.9 km

részre harmadolták a változatos, emelkedõkkel, lejtõkkel,
földes dûlõutakkal, kevés aszfalttal tarkított távot.
A verseny fõvédnökeként
dr. Kocsis László egyetemi
tanár, a Da Bibere Zalai Borlovagrend köszöntõjében viszszatekintett, hogy már az ókortól fogva összekapcsolódik

Remekeltek a Pakodi Betyárok

A Pakodi Betyárok Lendván is nagy sikert arattak.
Három éve alakult pakodi
„székhellyel” egy fõzõcsapat,
amely az utóbbi idõszakban
több helyen is sikeresen szerepelt. A Pakodi Betyárok két
fõszakácsa egyrészt a településen sokat tartózkodó Vízvári
Sándor borász, másrészt a Noé
Borház rendezvényein gyakran
fõzõ Németh Károly, akik mellett Halek László polgármester,
Simon Lajos, Mikolás Zoltán
és Martincsevics István alkotja
az összeszokott csapatot.
– Tavaly ezüst minõsítéssel
díjaztak csapatunkat a Lendvai
Bográcsfesztiválon és ott egyúttal meghívtak bennünket
augusztus 13-ra Fertõdre, az
Esterházy Barokk Ételfõzõ
Fesztiválra. Fõzés szempontjából nagy kihívás volt ezen a
meghívásos eseményen részt
venni, ahol az Uri konyha kategóriában ott kapott alapanyagokból kellett elõételként
legalább egy levest, kétfogásos
fõételt és desszertet készíteni.
Erre a szabadtûzi fõzésre elõtte már itthon is rákészültünk,
hogy ott ne érjen bennünket
meglepetés. Jól sikerült a kacsasült és a szarvasgerinc is
olyan rózsaszín volt, amilyennek lennie kellett. Desszertnek fekete szedret vittünk,
amit mézzel öntöttünk le és

ott flambíroztunk. Csárda kategóriában is neveztünk, ahol
pörköltet kellett készíteni.
Nagy örömünkre mindkét versenyben különdíjat kaptunk,
melyet a fertõdi kastélyban
herceg Esterházy Antal adott
át – részletezte a csapat tagja,
Martincsevics István.
A betyárok visszatértek
fõzni Lendvára is, ahol díjat
ezúttal nem kaptak, de a közönség körében a legnagyobb
népszerûségnek örvendtek. Az
augusztus 27-én megrendezett
versengést ezúttal is Lendva
lezárt Fõ utcáján tartották,
ahol több mint 120 csapat
versengett egymással. A bográcsfesztiválon kezdésként idén
is mindenki egy-egy kiló marha-, vad- és disznóhúst, illetve
hagymát és krumpli kapott,
amibõl pincepörkölt-szerû ételt
kellett fõzni. Mivel ilyenkor
mindenki hasonló ételt fõz,
így idén is fontos volt a megfelelõ díszítés és a tálalás. A
Pakodi Betyárok számára az
igazi sikert a visszatérõ vendégek jelentették, így sátoruknál annyian megfordultak,
hogy nemcsak az ételük fogyott el, hanem az italuk
mennyisége is jócskán megcsappant.
- pb -

Idén a különbözõ távokon másfélszáz futó húzott cipõt.
egymással a futás és a bortermesztés. Jó versenyzést kívánt a résztvevõknek. Elsõként
a szõlõkerülõ ovis futás indult,
majd a lovas felvezetéssel lassítva rajtoló 21.6 és a 40 kilométeren induló kerékpárosok
startoltak el.
Kerékpáron a teljes mezõnyt tekintve 21 kilométeren
Koronczi Krisztián, negyvenes távon Dervalics Gábor
teljesített legjobban. Futásban
idén már 9 kilométeresre tervezték a legkisebb távot, ami
mellett a félmaratonnak számító 21.6 kilométeres szakasz
is sokakat csábított. Ezen sorok írója rendszeres futó,
azonban elõször próbálta meg
legyõzni a tekenyei dombokat.
Beosztotta az erejét, próbálta
az elején nem elfutni magát,
hogy késõbb a meredekebbnél
meredekebb szõlõhegyeket is
meg tudja mászni. A pálya „eltévedés biztos” volt, ahol olykor találkozni lehetett szüretelõkkel is, akik a lugasokat
megbolygatva a futók orra elé
terelték a szõlõ illatát. A rajtba
érve a levegõ már kevesebb
volt, de így is sikerült a megcélzott idõn belül teljesíteni a
távot.
A teljes mezõnyt tekintve a
majd' 9 kilométert alig 38 perc
alatt teljesítette Erdélyi Ernõ,
21 kilométeren Francziszti
János gyõzedelmeskedett, aki
kicsivel több mint 96 perc
alatt ért végig.
Idén is népszerûségnek örvendett a nordic-walking jegyében is zajló Tekenyei Látóút mentén zajló barangolás,
ami Tekenye és a környezõ
települések természeti és tradicionális értékeinek ismertette meg a résztvevõkkel. Tóth
Gyõzõ borászatának borkóstolóval való bemutatása után
a résztvevõk megtekintették
a Györkös Almáskertet, földtörténeti és történelmi ismertetõkkel lettek gazdagabbak Tekenyérõl. A Jenei gyümölcsös bemutatását követõen pedig a Szent Anna kápolna történetét ismerhették meg.

A kultúrháznál népszerûek
voltak a népi fajátékok, amik
kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató idõtöltést
nyújtottak. A futóversenyt tartalmas délután követte, az
eredményhirdetés után felsorakoztak a jármûvek a szüreti
felvonuláshoz. A traktorok a
lovasfogattal vidám hangulatot
vittek az utcákba, a kisbíró
hirdetménye, a harmonikaszó
és a jókedvû énekszó messzire
hallatszott. A lisztszórás, kormozás még a visszaérkezést
követõen is folytatódott, vidám kavalkáddá alakult át a
felvonulók csapata. A színpadon a Lentibõl érkezett Nefelejcs Dalkör zendített rá, aztán a Türjei Amatõrök csoportjának kánkánja okozott
örömet. A Mihályfai Énekesek
remek fellépését is tapssal
köszönte meg a közönség. A
legnagyobb sikert a közelmúltban Tekenyére költözött HansJörg Bock kapta, aki gyönyörû
énekével mindenkit elvarázsolt. A szervezõk ezúton is
köszönik az aktív részvételt,
várják a következõ találkozást!
Pataki Balázs

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

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

10

Szentgrót és Vidéke

2016. szeptember

Türjeiek Erdélyben
Türje Község Önkormányzata anyagi támogatást nyert
kulturális együttmûködés elõmozdításának céljából. A pályázat kiemelt célként fogalmazta meg az egymás közötti
kapcsolatok ápolását, melynek
fontos eleme a helyi értékek
bemutatása volt. Türje és Gyergyóalfalu már több, mint 25
éves testvérkapcsolatot mondhat magáénak.
Elõzetes egyeztetések, szervezések után három jármûvel
vágtunk neki a hosszú útnak.
Jöttek a táncosaink, civil csoportok képviselõi, utaztak a kiállítandó tárgyak, a fotószakkör képei. Az indulás idõpontja 2016. 08. 19-én este 10 óra
volt. Többen közülünk nem
jártak még Erdélyben és most
tapasztalták elõször, hogy milyen hosszú tud lenni az a 823
km-es távolság! A határt Ártándnál léptük át. Gyönyörködtünk a Király-hágó panorámájában, de útba ejtettük Kolozsvárt is. Csak késõ délután
értük el a Bucsin-tetõt, ahol a
szállásunk volt. Vendéglátónk
meleg szeretettel, üdvözlõ itallal, jellegzetes étellel, azaz csorba levessel és finoman elkészített hússal várt bennünket.

Gyorsan belaktuk az emeletes
faházat, rendbe szedtük magunkat és már indultunk is
Borzontra. Itt Vaszi László
képviselõ, valamint Mayer Julianna, és a Domokos Pál Péter Hagyományõrzõ Egyesület
néhány kedves tagja meleg szeretettel ölelt át bennünket. Segítettek a kiállítások megvalósításában és az egyéb szervezésekben.
Rengeteg ember örült néptáncosaink fellépésének a V.
Szent-István napon. Hangos
tapssal köszönték meg a produkciót. Másnap a reggeli után
Parajdra, a sóbányába indultunk. Szovátán rácsodálkozhattunk a Medve-tóra, mely az
alakjáról kapta a nevét. Csapatunk rendkívül aktív volt,
ezért is gondoltuk, hogy irány
a Gyilkos-tó és a Békás-szoros!
Csodás volt!
A következõ nap ismét
hosszú útra indultunk. Úti célunk Segesvár volt. Gyönyörû
volt az idõ, így vidáman barangoltunk a középkori városrészben. Innen Székelyudvarhelyre utaztunk. Megcsodáltuk a
székely kapukat (eggyel már
mi is büszkélkedhetünk Türjén), nemzeti színû szalagot

Fotó: Tóth Krisztián
A türjeiek a marosvásárhelyi kultúrpalotában.
kötöttünk Orbán Balázs sírjára, átsuhantunk Farkaslakán
pillantást vetve Tamási Áron
síremlékére, végül az elmaradhatatlan vásárlás következett
Korondon.
A következõ napra egy kicsit könnyedebb kirándulást
szerettünk volna tenni a Maros-völgyében, de az idõjárás a
szándékunkat felülírta. Marosvásárhelyen, amikor is a Kultúrpalota gyöngyszemein ámultunk, megeredt az esõ. Így
nem volt kétséges, hogy fedett
helyre kell menni. Ezért döntöttünk a tordai sóbánya mellett. Így bár zuhogott az esõ,
de a busz ablakából, rácsodálkozhattunk a Tordai-hasadékra. Majd következett a sóbánya! De mielõtt valaki azt

gondolná, hogy látott már
ilyet, az téved, káprázatos látvány fogadott minket. Embervájta tárnákban a falakon, végtelennek tûnõ mennyezeten
márványos sórétegek tükrözõdtek. Ki lifttel, ki gyalog sietett egyre lejjebb. Aztán igyekezni kellett a szállásra, hiszen
még össze kellett csomagolni.
Gyorsan reggel lett. A szálláshoz közeli vándorló roma tábor nyerítõ lovai ébresztettek
bennünket. Gyors reggeli, búcsúzkodás után indultunk haza. Az új úti cél Vajdahunyad
vára volt. Itt megálltunk, ismét
megérintett a múlt bennünket,
még integettünk Déva várának, és Nagylaknál átléptük a
határt.
Nagyné Szabó Éva

Az öregfiúk is megizzadtak az új pályán

Közös képen a „mezesek” és a „meztelenek”.
Két régi veterán focista, Réti Zoltán és Csiszár Ervin (a foci egyesület volt elnöke) fejében megszületett a gondolat,
hogy milyen jó lenne nekik is
kipróbálni községünk új mûfüves pályáját. Zalacsány önkormányzata és az iskola egybõl a
szervezõk mellé állt. „Szólunk
pár srácnak és rúgjuk a bõrt

egy kicsit!” – tanakodtak az ötletgazdák. Egy hét múlva már felbolydult a falu és senki sem akart
kimaradni a focizásból. A foci kiegészült fõzéssel, amibõl a szervezõk és Sándor Csaba felajánlásaként a polgárõrség is kivette
a részét. Az egyik kondérban
marhalábszár pörkölt, a másikban csülök-köröm pörkölt ké-

szült burgonyával és savanyúsággal (aminek készítésébe a szervezõk feleségei is besegítettek).
Szeptember 10-én, szombaton nagyon szép verõfényes
idõnk volt, a résztvevõk egész
nap rúgták a bõrt. A pályán a
„mezesek” és a „meztelenek”
játszottak egymás ellen, de a
csapatok között szabad volt az
átjárás, a játéké és a beszélgetésé volt a fõszerep. Amikor elfáradtak, a pálya melletti fák árnyékában beszélgettek, egyegy sör, fröccs vagy üdítõ mellett. A szusszanás egészen addig tartott, amíg valaki „menjünk focizni” felkiáltással újra
felpörgette a focistákat. A szervezõk sem gondolták, hogy
ilyen nagy sikere lesz a rendez-

vénynek. Egész nap nagyjából
negyvenen fociztak, a tizenévesektõl a közel 70 évesig
(volt mikor három korosztály
volt a pályán), akikre szurkolók, nézõk is szép számmal voltak kíváncsiak.
A mérkõzések alatt régi,
kedves emlékek jöttek elõ, erre az idõre mindenki elfelejtette a búját, baját, betegségét. A
fiúk, férfiak, nagyapák rengeteget beszélgettek és eldöntötték, szeretnék, ha hagyománynyá nõné ki magát ez a nap.
Gyõztes csapat nem volt, sõt
kupát sem osztottak. Mindenki
gyõztes volt, aki a jó levegõn
együtt mozgott, beszélgetett a
régi-új barátokkal!
Rétiné Végh Katalin

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„A szentgróti fáklya világíthat a többieknek”
Kézilabda-gálán adták át a felújított sportcsarnokot
Rendhagyó gyermeknapot
rendeztek
Zalaszentgróton
1988. június elsõ vasárnapján,
amikor a kisváros összefogásának eredményeképp felavatták
az új sportcsarnokot. 28 év
múlva, szeptember 10-én egykori világsztárok jelenlétében
ünnepélyes keretek között adták át a sportolóknak a megújult, több mint 30 éves csarnokot. A Zalaszentgróti Kézilabda Club az épület felújítására a Magyar Kézilabda Szövetséghez TAO-pályázatot nyújtott be, amely a rekonstrukciót
célozta meg. A program keretében majd' 42 millió forintból
a sportparketta teljes cseréje, 4
öltözõ, 2 vizesblokk és a 2 bejárati ajtó teljes felújítása valósult meg. A TAO-s pályázat támogatási összege 27 millió
562 ezer forint, melyet ezúton
is köszönnek az adójukat felajánló vállalkozásoknak, a 14 millió 402 ezer forint önrészt a
városi önkormányzat biztosította.
A programra mûsorral készültek a helyi iskolások, majd
a meghívott vendégek méltatták a fejlesztést. Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ
kiemelte, hogy a kézilabda az
elmúlt évtizedekben számos
kiváló sportolót adott az országnak, melynek remélhetõleg a jövõben is lesz utánpótlása. Kifejtette, hogy a megye
több városában is szükség lenne hasonló fejlesztésekre, melyeknek lehetõségeit a megyei
szövetséggel közösen meg fogják vizsgálni. Varga Sándor, a
megyei kézilabda szövetség elnöke ugyancsak kiemelte a szentgróti beruházás jelentõségét,
ami egy folyamatot indíthat el:
– Ez egy fáklya, ami világít
a többieknek, hogy hogyan
kell terveket megvalósítani. Tudom azt, hogy Császár József
mit dolgozott azon, hogy a támogatók segítségével mindez
létrejöjjön. Korszerû körülmények között színvonalas mecscsek lehetnek itt. Terveink között szerepel Hévízen egy többfunkciós csarnok, Lentiben
egy munkacsarnok létesítése.
Szeretnénk csatlakozni az
MKSZ által meghirdetett programhoz, melynek keretében a
más célokra használt csarnokokat – így a nagykanizsai
MÁV NTE termét – is újból a
kézilabda szolgálatába szeret-

nénk állítani – számolt be a tervekrõl is a megyei vezetõ.
A felújított sportcsarnok az
idejáró közel 550 diák sportolási lehetõségeit is szolgálja és
a térség központként bíró Zalaszentgróton más sportág
szereplõinek is jobb lehetõséget biztosít a sportolásra. Baracskai József polgármester
beszédét a közel harminc évvel ezelõtti avatóünnepség köszöntõjének felelevenítésével
kezdte, amely nap a mostanihoz hasonló fordulópontot jelentett a város életében. Császár József, a Zalaszentgróti
KC elnöke külön-külön is megköszönte és kiemelte a támogatók segítségét, akiknek köszönhetõen osztályon felüli körülményeket tudnak biztosítani az itt sportolóknak. Az ünnepségen külön köszöntötték
a huszadik század második legjobb kézilabdázó-nõjének választott, megyénkben élõ és tevékenykedõ Gódorné Nagy
Mariannát. A megyei szövetség vezetõje ajándéktárgyakat
adott át a meghívott vendégeknek, majd az érdi csapat nevében Tekauer Norbert elnök
egy különleges, bekeretezett
dedikált mezt ajándékozott a
szentgótiaknak, mely a csarnok díszévé válhat.
A gálamérkõzéseken elõbb
a ZKC szivacskézilabda-csapatai (U9-U10) egymással, majd
az U13-U14-es korosztály a Hévíz csapatával mérkõzött meg.
A mérkõzések szünetében jelképes ajándékkal ismerték el
Császár Renáta munkáját és
külön köszöntötték az egykori
világválogatott Rácz Mariannát, aki jelenleg az NB I-es
bronzérmes Érd csapatánál kapusedzõként tevékenykedik.
– Szeretnénk részvételünkkel a térség kézilabdáját fellendíteni, így örömmel jöttünk az
avatóünnepségre, ami elõtt bemutató edzést is tartottunk.
Szívesen járunk a térségbe,
ahol az innen származó Tóth
Tímea is jó összekötõkapocs. A
csarnokavató egy jó csapatépítõ program is számunkra, a
felkészülésünk utolsó simításait végezzük, szeretnénk idén is
a dobogó közelében végezni.
Délután elõbb az NB I. 3.
helyezettjeként végzõ Érd mérkõzött meg azzal a Hévízzel,
amelyik a 18. szezonját kezdi

Tóth Tímea elõbb köszöntötte az ünnepség résztvevõit, majd
pályára is lépett.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanatában (balról) Császár
József, Manninger Jenõ, Baracskai József és Varga Sándor.
az NB II-ben. Ezt követõen Zalaszentgrót szülötte és büszkesége, a több mint 150-szeres
válogatott Tóth Tímea erõsítette a ZKC csapatát az érdi
együttessel szemben.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy ismét itt lehetek. Nosztalgiázok és elõ is törtek belõlem az emlékek, amikor gyerekként a sportcsarnok átadásán én is itt szerepeltem. Ráfért már a megújulás a létesítményre, a város és az itt
sportolók mind megérdemlik

ezt – mondta meghatottan a
Ferencváros egykori kiválósága, aki pályafutását Érden fejezte be.
A koraesti gálamérkõzés remélhetõleg sokak kedvét meghozta a kézilabda iránt, így a
felújított sportcsarnokban sportoló diákokból még több tehetséget adhat majd Zalaszentgrót az országnak.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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A Thermal Hotel BALANCE ****
Lenti
„L 16 éttermében”
Igazi kulináris élvezetek várják Önt!
Októberben
MINDEN VASÁRNAP
12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*
közül választhatnak kedvükre
kedves vendégeink
KEDVEZMÉNYESEN!
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

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

TOP ÁR!
Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!
*(Menüajánlataink levest, foételt és
desszertet tartalmaznak)

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a
0620/212-0978 telefonszámon.

Tepertõkrém 250g/dob...399/db 1596/kg
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Véres-Májas hurka....... 699 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna.... 799 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Disznósajt................... 1199 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna... 1199 Ft/kg
--------------------------------------------Lecsókolbász............... 779 Ft/kg
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Nyári Turista............... 1499 Ft/kg
Farmer-Gazda.............1499 Ft/kg
Sajtos turista.............. 1549 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi Extra sonka.1699 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
------------------------------------------Marha nyak vcs.......... 1845 Ft/kg
Marha lapocka............2355 Ft/kg
---------------------------------------------

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Sertés tarja csontos.... 999 Ft/kg
Sertés tarja csont nélkül....1219 Ft/kg
Sertés oldalas............ 1069 Ft/kg

Érvényes: 2016. szeptember 26 - október 09-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! • Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

