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Közösséget összetartó falunap Sümegcsehin
Július 15-én szombaton, tíz
órától jókedvvel, hangos köszöntéssel, kézfogásokkal fogadták egymást a fõzni vágyó
családok, baráti társaságok a
település sportpályát körülölelõ füves területen, elfoglalva

helyüket, kialakítva a bográcsoknak, üstöknek, asztaloknak a számukra megfelelõ helyet, Rövid idõn belül már
gyúltak a lángok, kezdõdött az
ételek elkészítése. Közben kispályás focitornára nevezhettek

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

Legyõzték a traktort.
a csapatok, a lebonyolítást a
Sümegcsehi
Sportegyesület
vállalta. Idén fõként helyi lakosokból álló együttesek vet-

tek részt a tornán, szinte
minden korosztályból és egy
lány csapat idén is szerepelt,
(Folytatás a 3. oldalon)

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

TOP ÁR
Sertés fehércsont......5 Ft/kg
Sertés láb hátsó....249 Ft/kg
Sertés máj..............299 Ft/kg
Lapocka................1099 Ft/kg
Dagadó................1099 Ft/kg
Apróhús 70%.........899 Ft/kg
Virsli mûbeles........... 779Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Csípõs parasztkolbász.1599 Ft/kg

Füst.hasalja szalonna..1199 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna vcs.. 1249 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna vcs..1249 Ft/kg

-----------------------------------------Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke egészben...... 599 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg

TOP ÁR
Tepertõ krém
250 g/dob..............399,-/db 1596 Ft/kg
Zsír 1 kg.................................499 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Lecsókolbász........................699 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Párizsi....................................699 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Cserkészkolbász..................799 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Véres-Májas hurka...............699 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Soproni..................................999 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR

Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege.2139 Ft/kg
-----------------------------------------Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Érvényes: 2017. augusztus 07 - augusztus 20-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Garázskapu beszerelõt keresünk fiatal, profi csapatunkba.
Betanulást biztosítunk, változatos, könnyû, fizikai munka, 8 órás bejelentés, kiemelkedõ fizetés.
Intertor Austria 06 30 249 90 92
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Már nem mellékszereplõk!
Megyei polgárõrnap Zalacsányban
A Zala Megyei Polgárõr
Szövetség, Zalacsány és Társult Községek Polgárõr Egyesülete, valamint Zalacsány
Község Önkormányzata szervezésében és rendezésében
július 8-án, szombaton került
sor a 2017. évi Zala Megyei
Polgárõrnapra Zalacsányban.
Nagy Lászlóné, Zalacsány
polgármestere köszöntötte a
több száz résztvevõt. Mint
mondta, nagy megtiszteltetés
számukra, hogy vendégül láthatják a megye minden részébõl érkezett polgárõröket,
akik önkéntes feladatként, áldozatokat is vállalva õrzik lakóhelyük biztonságát. Nekik is
köszönhetõ, hogy napjainkban
jó a közbiztonság megyénkben. Zalacsány polgármestere
nagyrabecsülését fejezte ki a
polgárõröknek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt, továbbá azt, hogy
érezzék jól magukat ezen az
ünnepi napon.
Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárõr Szövetség elnöke
– hasonlóan Zalacsány polgármesteréhez – köszöntötte az
ünnepségen megjelent rendvédelmi szervezeti vezetõket, a
térség országgyûlési képviselõjét, a partnerszervezetek vezetõit, s polgárõrtársait. Mint
mondta, a zalai polgárõrök
igénylik egy ilyen ünnepség
megtartását. Az elnök köszönetet mondott a zalai polgárõröknek, akik létszámban és teljesített óraszámban is az országos negyedik helyet foglalják
el. A mai nap a tapasztalatcsere, a baráti találkozás, a
gondtalan szórakozás napja –
mondta.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ azt emelte
ki, hogy Zala megye példás
közbiztonsága a rendõrség és
a polgárõrség mintaszerû
együttmûködésének köszönhetõ. Ennek ellenére nem lehet lazítani, hiszen a falvakban, városokban élõ embereket elsõsorban nem a statisztika érdekli, hanem az, hogy õket
ne érje kár, támadás. A polgárõrség az elmúlt években az õt
megilletõ helyére került, érezhetõ ez a kormányzati támogatásokból is. A képviselõ gratulált és további sikereket kívánt
a zalai polgárõrök munkájához.
Dr. Túros András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke
elismerését fejezte ki a zalai
polgárõröknek
kiemelkedõ
munkájukért. Mint mondta, a
3800 zalai polgárõr, a 122
egyesület és a Zala Megyei
Polgárõr Szövetség erõs bástyája az országos szövetségnek. Európai viszonylatban
kiemelkedõen jó a közbiztonság Magyarországon, s ez a
polgárõröknek is köszönhetõ.
A napokban látott napvilágot
egy jelentés, ami a világ 163
országában vizsgált közbiztonságról számolt be. Ezen a listán
Magyarország a 15. helyen szerepel. Az jutott eszembe –
mondta az elnök –: de jó lenne, ha a magyar labdarúgás is
megcélozná ezt a helyet! Nagyon fontos, hogy a polgárõrség a bûnmegelõzésnek már
nem mellékszereplõje, hanem
a rendõrség egyik legfontosabb partnere. A polgárõrség
az utóbbi öt-hat évben a jelentõs változáson ment át. Ez
annak is köszönhetõ, hogy a

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

Manninger Jenõ is gratulált a zalai polgárõröknek. Jobbról
Nagy Lászlóné, a vendéglátó Zalacsány polgármestere.

Dr. Túros András kitüntetéseket adott át.
Polgárõr Érdemkereszt bronz
magyar kormány nem csak
stratégiai partnernek tekinti a fokozat: László István (Beseszövetséget, hanem konkrétan nyõ és Öreghegy Polgárõr
is támogatja munkáját. Hátra- Egyesület), Bekõ Ilona (Lenti
dõlni, elkényelmesedni azon- Polgárõr Egyesület), Szabó
ban nem lehet. Közös célunk a Gyula (Zalalövõ és Csöde Polkormánnyal, hogy Magyaror- gárõr Egyesület), Tóth Gyula
szág hamarosan a világ 10 (Alibánfa
Közbiztonságáért
legbiztonságosabb országa kö- Polgárõr Egyesület elnöke).
zé kerüljön – hangsúlyozta dr.
Szent László emlékplakett:
Túros András.
Rudolf Wiedner, a Zalai Huke
A megyei polgárõrnapon Hulladékkezelési Kft. ügyvekitüntetések átadására is sor zetõ igazgatója. Nagy Lászlóné
került.
Zalacsány község polgármestePolgárõr Érdemkereszt arany re. Dancs István (Besenyõ és
fokozatot kapta: Hajas Ferenc Öreghegy Polgárõr Egyesület
(Nagykanizsa Muskátli Polgár- elnöke), Szenyéri Attila (Nagyõr Egyesület), Hetényi Ferenc radai Önkéntes Tûzoltó és
(Bûnmegelõzési és Vagyonvé- Polgárõr Egyesület), Horváth
delmi Polgárõr Egyesület zala- Lajosné
(Magyarszerdahelyi
koppányi elnöke), Szabó Már- Polgárõr Egyesület), Simon Istton Ferenc (Bazitai Polgárõr ván (Hahóti Vagyonvédelmi és
Egyesület elnöke).
Bûnmegelõzési Polgárõr EgyePolgárõr Érdemkereszt ezüst sület), Garami Sándor (Bazifokozat: Sándor Csaba (Zala- tai Polgárõr Egyesület).
csány és Társult Községek PolA nap hátralévõ részében
gárõr Egyesület elnöke), Ékes különbözõ ügyességi és sportIstván (Pacsai Polgárõr Egye- versenyekre, bemutatókra kesület), Garai József (Szentpé- rült sor, majd kulturális progterúri Polgárõr Egyesület el- ram szórakoztatta a résztvenöke), Urbán Zoltán (Alsópá- võket.
hoki Polgárõr Egyesület elnöke).
E.E.

2017. július
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(Folytatás az 1. oldalról)
derekasan küzdve a fiúkkal. A
több órán át tartó küzdelmet
sok nézõ követte figyelemmel.
A gyõztes idén a „Vakegerek”
csapata lett. A torna döntõ
mérkõzése után 11-es rúgó
versenyen mérhették össze
tudásukat a jelentkezõk, melyen a nevezési díjakat kapta a
gyõztes, Nimsz Valentin.
Közben elkészültek a finom ételek, elfogyasztásához
elengedhetetlenek voltak a helyi borok, pálinkák, a jó hangulat garantált volt. Az önkormányzat gulyáslevest készített,
melyet bárki megkóstolhatott,
csakúgy, mint a fõzésben résztvevõ csoportok ételeit. A gyermekek népi játékokat próbálhattak ki, többek közt célbadobós, horgászós játékokat,
a kézmûves foglalkozáson
gyöngyfûzés, csillámtetoválás
és arcfestés várta õket. Az ingyenes légvárban folyamatosan voltak gyerkõcök. A helyi
fiatalok ingyen fagyit, üdítõt is
kaptak az önkormányzattól.
Délután két órától elkezdõdött a késõ délutánig tartó
lángossütés az ügyes csáfordi
asszonyok segítségével, a 40
kg lisztbõl elkészült lángost
bárki megkóstolhatta.
Nagy Tamás rendõr, körzeti megbízott, rendõrségi felszerelésbemutatót tartott, melyet a nagyok és a kicsik is érdeklõdve vártak. A rendõrautó
mellett golyóálló, védõruházatot és több ittas szemüveget is

az érdeklõdõk rendelkezésére
bocsájtott, elmagyarázva, hogy
milyen hatása is van az alkoholnak az emberekre. A szemüveg szimulálja az alkohol hatásait, a mélység és a távolság
megbecsülésének nehézsége,
a koordináció nagyon szembetûnõ volt. Sokan ki is próbálták az eszközöket.
Négy óra környékén kezdõdött elõször a nõknek szóló
ügyességi verseny, melynek
keretében egyre messzebbrõl
kellett a bábut eltalálni. Majd
ezután kezdetét vette a már
hagyományos, minden évben
sok nevetést kiváltó parasztpróba. Nem csak a résztvevõk,
hanem a nézõk is nagyon várták. Kétfõs csapatok nevezhettek, egyszerre két-két csapat
mérhette össze gyorsaságát az
akadálypályán. A feladatok néhol erõt, néhol pontosságot és
néhol ügyességet igényeltek.
Az egyik legnépszerûbb elem
a szalmabála gurítás, illetve
azon átmászás. A fiatalok szinte átugrották a bálát – többször át is estek a bálán – az
idõsebb korosztály képviselõi
a nézõk elégedettségére megküzdöttek ezzel a feladattal
hangos nevetés kíséretében.
További feladatok voltak egy
kisebb rönkkel mintegy 30
métert megtenni, illetve a célba dobás. A teljesítést nehezítette, hogy közben egy doboz sört is le kellett gurítani az
egyik csapattagnak. A két legjobb idõt elérõ csapat döntõ

A szalmabála gurítás népszerû feladat volt.

keretében megküzdött egymással a gyõzelemért. Nyereményük többek között egy
díszített falunapi vasvilla volt.
A gyõztes páros – Piros Gergõ
és Szabó Zsolt – már 4. alkalommal szerezték meg az elsõséget. Az izgalmak még nem
értek véget, ezután kezdõdött
a traktorhúzó verseny. Az önkormányzat kistraktorával sok
párosnak meggyûlt a baja,
minden erejüket beleadva húzták a két-két fõs csapatok. Utolsóként gyerekek is kipróbálták
magukat, meglepetésre jobb
idõeredményt értek el, mint a
felnõttek, bár a gyerkõcök természetesen nagy létszámmal
tesztelték erejüket.
Zárásként a színpadon kulturális program kezdõdött 19
órától. Elsõként a sümegi Kis-

faludy Sándor Mûvelõdési
Központ csoportjai, a Just
Dance Club és a Zahirah Hastánccsoport mutatta be produkcióit, majd õket a szinte
mindenki által ismert Postás
Józsi elõadása követett, mulatós dalait a közönség vele
együtt énekelte. A napot egy
hangulatos bál zárta, amelyen rophatták a táncot a bálozók.
A falunap elõkészületében
és lebonyolításában sokan
részt vettek, voltak, akik anyagi
támogatással, voltak, akik alapanyag felajánlásokkal segítették a rendezvényt. Ezúton is
köszönet a sok segítségért. A
falunapoknak közösséget építõ, erõsítõ szerepe mellett a
jókedv, a sok beszélgetés, a
mulatás is fontos része.

Családi Nap Zalakoppányban
kezdtek, a végén 11-es rugó
versennyel, melynek a fõdíja
egy hatalmas dinnye volt.
A kondérban vadpörkölt rotyogott, pizzával, jégkrémmel
és hideg dinnyével kínálták a
résztvevõket. A tábortûzhöz a

Rendõr-tûzoltó-mentõautó bemutatóval kezdõdött a rendezvény.

2017. július 22-én 15 órakor
szikrázó napsütés várta a
focipályára érkezõ zalakoppányiakat a Családi Napon.
Rendõr-tûzoltó-mentõautó bemutatóval kezdõdött a rendezvény, majd ugrálóvár, íjászat,
arcfestés, a Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai pedig különbözõ kézmûves foglakozásokkal szórakoztatták a legkisebbeket. Nagy
sikert aratott Lali bohóc mûsora, aki megnevettetett kicsiket
nagyokat egyaránt. Eközben a
fiatalok spontán focimeccsbe

Nagy sikere volt az ugrálóvárnak.

közben zenésszé átavanzsált Lali bohóc szolgáltatta a muzsikát.
Zalaszentgrót zalakoppányi
részönkormányzatának vezetõsége köszönetet mond minden
segítõnek, aki a rendezvény sikeréhez bármivel hozzájárult!
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Szeptembertõl mini bölcsõde indul Pakodon
Úttörõként nyitják meg intézményüket

Minden eszközbõl hetet vásároltunk! – mutatja Halek László
polgármester.
Korábban már beszámol- induljanak el ezek a bölcsõtunk arról, hogy Pakodon a dék. Azonban a mûködési enmeglévõ óvoda mellett mini gedélyt kiadó hivatalok sem
bölcsõdét szeretnének nyitni. voltak felkészülve erre. TudoA szükséges engedélyek, esz- másunk szerint mi vagyunk az
közök, berendezési tárgyak be- elsõ mini bölcsõde, mi kaptuk
szerzése nem kis feladat elé meg az elsõ ilyen mûködési
állította az üzemeltetõ önkor- engedélyt. Nagyon sok egyezmányzatot, de kilenc hónap el- tetés, sok fórum, eszközbeszerteltével az intézmény szep- zés, szakértõi elemzés zajlott
le addig, hogy szeptemberben
tember elsején kinyitja ajtaját.
– A kormány eredeti törek- kinyithassunk. A rajtról indulvése az volt, hogy januártól va, mondhatni most értünk be

a célba. Ezzel most már vidéken is olyan családokon tudunk segíteni, ahol a szülõ
vissza szeretne térni a munka
világába. A környékünkön Zalaegerszegig haladva csak Zalaszentivánon van bölcsõde.
Több helyen kezdik kialakítani
a hasonló intézményeket, mire
õk elkezdik, arra mi sok tapasztalattal tudjuk segíteni
õket. Nagy érdeklõdés övezte a
bölcsõde elindítását, reméljük
ezt a gyermekek létszáma is
tükrözi majd. Az intézmény
neve lényegében nem változott, csak kiegészült Pakodi
Szivárvány Óvoda-Bölcsõdére
– fejtette ki Halek László polgármester, hozzátette, hogy elsõ körben Pakodról, illetve a
feladat ellátási megállapodás
értelmében Dötkrõl várják a
jelentkezéseket és a környék
települései felé is nyitottak.
A mini bölcsõde tárgyi feltételeivel alaphelyzetben 7
gyermek elhelyezésére ad lehetõséget, 2 éven felüli gyermekekbõl 8 fõt is lehet fogadni. Az apróságok 20 hetes kortól hozhatók a bölcsibe, 2,5
éves korukban pedig akár
szomszéd szobában található
óvoda is várhatja õket. A pako-

di intézménybe való beiratkozás elsõ körben augusztus 10ig lehetséges, késõbb pedig
várólistára kerülnek a létszámon túl jelentkezõk. A jelentkezési feltételeket és ûrlapot a
www.pakod.hu oldal ÓvodaBölcsõde rovatából lehet letölteni. Pakodon korábban kétcsoportos óvoda mûködött,
azonban a mindenütt tapasztalt gyermek létszám csökkenésével az intézmény egy csoportosra szûkült. A bölcsõde
az óvoda épületében kihasználatlan másik csoportszobából lett kialakítva. Az új intézményrész új technikai feltételeket, eszközöket kívánt. A
bölcsõdei részen új vizesblokkot, öltözõt alakítottak ki, ami
méretarányaiban is a kisebb
gyermekekhez illeszkedik. Minden játékból, használati tárgyból, székbõl és ágyból hét darab van, már-már mesébe illõ
ezt a számot látni a kismotorból, plüssállatból vagy fésûbõl.
Az új intézményrészben egyegy csecsemõgondozó és csecsemõ dajka várja az apróságokat, a reggel 7-tõl este 5-ig tartó nyitva tartással igyekeznek a
szülõk igényeihez igazodni.
Pataki Balázs

Sokat játszottak, önállóságot tanultak
Sporttábort rendeztek Türjén
A türjei iskola pályázott az
Erzsébet-tábor megrendezésére, azonban a június utolsó
hetére szervezett programokra technikai problémák miatt
nem nyertek támogatást. A sikertelen pályázás után sem
csüggedtek, az elõzõ években
már megrendezett sporttábort
kibõvítették, melyen így közel
hatvan gyermeknek kínáltak
kikapcsolódást. A programot a
Türjei Szent László Iskola és a
Türjei Sportegyesület közösen
valósította meg.
– Az egyes napokra a tanárkollégák szerveztek különbözõ
programokat. A kézmûves foglalkozások mellett szinte minden nap voltak reggeli és délutáni edzések, íjászat, csocsó,
pingpong. Török Tivadar két

napig tanítgatta rajzolni a gyerekeket, és közben karikatúrákat is rajzolt. Szerdán gyárlátogatáson jártunk a NaturAqua-nál, majd a zalaszentgróti
strandon zártuk a napot. Csütörtökön busszal kirándultunk
el Somogyvárra, ahol jártunk a
Szent László Nemzeti Emlékhelyen és Látogatóközpontban, majd délután a zalaszabari kalandparkkal ismerkedtünk meg. Pénteken rendõrségi bemutatót szerveztünk,
este a szülõ munkaközösséggel közösen focimeccsekkel,
játékkal, pizzasütéssel zártuk a
napot. A táborban sok alsó
tagozatos gyermek is részt
vett, akik láthatóan élvezték
programokat és sokat önállósodtak a tábor alatt – foglal-

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

Somogyvári vár romjainál is jártak a táborozók.
ta össze Pacsi Krisztián is- rokkal, a diákok nyári felkolaigazgató, sportegyesületi ügyeltének megoldásában a
szülõknek is tudott az iskola
elnök.
A gyermekek étkezését, segíteni. Az Erzsébet-tábor pászállítását az önkormányzat is lyázat õszi kiírásán sikerrel
segítette, amelynek segítségé- pályázott az iskola, így a nyári
vel egy színvonalas tábort si- élmények folytatásaként szepkerült megrendezni. Amellett, tember 20-22. között 71 gyerhogy a gyermekek a tanórán mek táborozhat Zánkán.
P.B.
kívül is találkozhattak a taná-
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XVI. Júliális Kehidakustányban
Kehidakustányban 2017.
július 1-jén került megrendezésre a XVI. Júliális, a település
legnépszerûbb rendezvénye.
Az idõjárás az idei évben is
kegyes volt, a szervezõk megnyugvására verõfényes napsütéssel indult a délelõtt, hiszen
a falunapot megelõzõ napokban egy hirtelen jött vihar
összetörte a rendezvénysátrat
és a ponyvát teljesen szétszakította.
A III. Júliális-napi meghívásos fõzõversenyen 11 csapat
vett részt: Dobronak község,
Vásárosnamény város, Kallósd
község, a Hagyományõrzõ Mariska udvar, a Kehidakustányi
Sportegyesület, a Kehidakustányi Polgárõr Egyesület, a kehidakustányi vadászok, Laci és
dámái (amatõr tánctársulat), a
Pörkölt ördögei (helyi óvoda
SZM tagjai), és a (H) õsök
(helyi iskola SZM tagjai). A
helyi Szabó Imre által fõzött
étel a szociális étkezésben részesülõk ebédjét biztosította.

A sportpályára érkezõ fõzõcsapatok 10 órától foglalhatták
el helyüket és vehették át az
ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat (sertéshús,
burgonya, hagyma). A fõzõcsapatoknak sertéspörköltet
kellett készíteni tócsnival. A
feladat idén is az volt, hogy a
rendezõk által biztosított hozzávalók felhasználásával ki-ki
saját ízlése, kreativitása, fõzési
tudása szerint készítse el az
elõírt finomságokat. A verseny
kezdetét harsonaszó jelezte 11
órakor, ekkor gyújthattak tüzet
a versenybográcsok alá. A rendezvény moderátora Gergely
János volt, a jó hangulatról
pedig harmonikájával Németh
Norbert gondoskodott.
A csapatoknak 15 óráig volt
lehetõségük elkészíteni és a
zsûrinek - Tóthné Matil Alexa
(Batthyány-kastély), és Ringbauer Tünde (Hunguest Helios
Hotel) bemutatni ételeiket.
A rendezvényen résztvevõk
minden fõzõhelyen kóstoló

A zsitkóci falunapon jártunk

Kehidakustány is képviseltette magát.
A zsitkóci falunap kereté- náltak. A programon hetési
ben 2017. június 25-én máso- falvak képviselõi, meghívott
dik alkalommal rendezték meg csapatok tagjai vettek részt.
a hetési-népiétel kóstolót, ame- Zalából többek között Tófejrõl,
lyen a korábbi jó kapcsolatot Zalatárnokról és Söjtörrõl
erõsítve a Kehidakustányi Ha- érkeztek vendégek. A jelenlegyományõrzõ Mariska-udvar võk kínáltak többek között
dolgozói is részt vettek telepü- dödöllét, prószát, málét, boglésünk képviseletében. Gellért rácsételeket, régi receptek alapErzsébet, Németh Zoltánné, ján készített süteményeket.
A rendezvény jól sikerült,
Lorencsicsné Horváth Csilla,
Lázár István polgármester és szép számmal voltak látogatói.
családja cukorperecet, szilva- A kehidakustányi csapat jövõlekváros-diós laskát, házi bodza-, re is szívesen vesz részt ezen a
menta- és levendulaszörpöt, hangulatos rendezvényen.
Lorencsicsné Horváth Csilla
helyi borokat, pálinkákat kí-

Vásárosnamény csapata, a fõzõverseny elsõ helyezettje Lázár
István polgármesterrel.
adagot kaptak és az információs ponton kapott tikettel
szavazhattak a számukra legízletesebb ételre.
A fõzõversenyen kívül a
„Virágos Kehidakustány” díjai
is kiosztásra kerültek. A díjakat
Lázár István, Kehidakustány
polgármestere adta át. A zsûri
szavazata alapján a fõzõverseny díjazottjai: I. helyezett:
Vásárosnamény, II. helyezett:
(H) õsök, III. helyezett: Dobronak, a közönségdíjat a Hagyományõrzõ Mariska udvar
csapata vehette át. A „Virágos
Kehidakustány” eredményei: I.
helyezett: Szaló Árpádné, II.
helyezett: Bécs Mária, III.
helyezett: Kreisz Pálné.
A Júliálisra kilátogató családokat egész napos programokkal várták a szervezõk. A
kisebbek részére kétszintes
mobil játszóház, kétféle méretû légvár állt rendelkezésre és
lehetõségük nyílt pónin lovagolni. A nagyobbakat csocsóasztal, xbox sátor várta, a focipályán mindenki kipróbálhatta magát az íjászkodásban is a
helyi íjászcsapat segítségével.
Nagy-Krónert Ildikó a lelkes gyerekseregnek most is

szebbnél szebb csillámtetkókat készített. Aki megszomjazott, a Malomkõ-vendéglõ kitelepült
büféjében
olthatta
szomját, az édességre vágyók
pedig vattacukor, jégkása, popcorn, illetve kürtõskalács közül választhattak.
17:30-tól Tabáni István koncertjét élvezhették a rendezvényre érkezõk, akivel közös
fotót készíthettek vagy autogramot kérhettek. 19 órától a
Dirty Slippers zenekar lendületes pop-rock koncerttel szórakoztatta a közönséget. 21
órától a Muzsika Tv élõ felvétele következett Josh, Rony és
Mr. Rick fellépésével. Az adást
1 hónapon belül tekinthetik
meg az érdeklõdõk a televízióban. A Júliálist a Deja Vu
együttes koncertje zárta.
Az est folyamán a látogatók
közösen dúdolhatták az ismert
slágereket és táncolhattak a
kedvenc dallamokra. A fõzõversenyen résztvevõk nyilatkozataik alapján a következõ
Júliálison is szívesen fõznének. A rendezvény sikeresen
zárult, mindenki elégedetten
távozott.
Sándorné Kovács Nikolett
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Falunap Batykon
Elismerték a kiváló diákok teljesítményét
Az idén is, mint már jó
néhány éve július második
szombatján, 8-án volt a falunap
Batykon. A rendezvényen az
itt élõkön kívül türjei barátok
és Sopronnémetibõl, a testvértelepülésrõl érkezõk is jól
érezték magukat.
Az eseményen a településen élõ, kimagasló eredményt
elérõ tanulók elismerése is
megtörtént.
A helyben tanuló alsó tagozatosok közül az 1. osztályos
Kondor Tamás, a 2. osztályos
Lakatos Milán, a 3. osztályos
Kondor László Levente és a
Zalaszentgróton tanuló Németh Donát, a 4. osztályos
Molnár Petra és Ács Szilárd
kapott elismerést.
Külön ki kell emelni a 8. osztályos Bódis Nikolettet, aki mint
felsõs, Türjén tanult és kiérdemelte az iskola legjobb tanulójának járó emlékplakettet is.
Felsõfokú tanulmányokban
is jeleskedtek a batykiak, akik

bebizonyították, hogy egy
összevont alsó tagozatos kisiskolából indulva is elérhetõ
egyetemen kiváló eredmény. A
BME Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésmérnöki Karán (Budapest) Hegyi
Anett, diplomát, a Budapesti
Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Karán (Zalaegerszeg) Hegyi Barbara, a Soproni Egyetem Csecsemõ és Kisgyermeknevelõ Képzésen Horváth Éva
oklevelet szerzett.
A kulturális programok között minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A Pókaszepetki Nyugdíjasklub és
a Türjei Hastáncosok után
Csontos Mariann helyi óvónõ
énekelt, majd a zalaszentgróti
néptáncosok fergeteges mûsorát nézhettük. Ezután a Rouge
Akusztik (Koczpek Enikõ) következett, õ kapta a legtöbb
tapsot. Most is nagyon jól
szerepelt a Zalabéri Búzavirág Népdalkör és a türjei

Bohóc is szórakoztatta a gyermekeket.
nyugdíjasok csoportja is. A
rendezvényt a Pulzus zenekar
zárta.
Ezután következtek a kulináris élvezetek. Mondhatni: a
fõzõk akár többcsillagos éttermekben is megfelelnének. Mûködött a kemence, a kondérokban kitûnõ ételek, halászlé,
vadpörkölt, pacal, babgulyás,
krumpli-gulyás rotyogott, tár-

csán keszeg sült. Mindenki
kedvére választhatott.
– Köszönet illet mindenkit,
akik a délelõtti gyermekprogram, valamint a délutáni kulturális program megszervezésében, lebonyolításában részt
vett, külön köszönjük a fõzõknek és az összes segítõnek a
munkáját – mondta Adorján
Péter polgármester.

Megújuló utcák Sümegcsehiben
hegy birtokosok, látogatóba
érkezõk. A kátyúk kerülgetése,
a por felverése, a zajos közlekedés olyan tényezõk, amelyek
zavarják a lakók életét. A szintezést, aszfaltozást, a padka
kialakítását és az áteresz cseréjének feladatát a Horváth-Ép
Kft. kapta, melyet a szerzõdésben foglaltak szerint, idõre
teljesített is. Új lehetõségeket

12 millió forintos megtakarításból sikerült elérni a fejlesztést.
Sümegcsehi község képviselõ-testületének az idei évben
végre elérhetõvé vált a település két (Sport utca, Cifrakert
utca), több évtizede kavicsos,
poros utcájának aszfaltozása.
Az elmúlt három évben a szigorú gazdálkodásnak köszönhetõen, 12 millió forintos megtakarításból sikerült elérni a
fejlesztést.
Az adósságkonszolidációból kimaradt települések pályázatán nyert 10 millió forintot felhasználva a képviselõ-

testület döntése alapján a falu
nagyon rossz állapotú Rákóczi
utcája is felújításra került, illetve a szükségessé vált ÁrpádRákóczi utcai áteresz cseréje is
megtörtént. A Rákóczi utca
burkolata repedezett, hullámos, kátyús volt, ez az utca bonyolítja a két eddigi kavicsos
utca, a sportpálya és a zártkerti
szõlõhegyek egy részének
autós forgalmát is.
Az új aszfaltos felületekre
már régóta várt a település
apraja-nagyja, ott lakók, szõlõ-

is hozott a felújítás, a gyengébb forgalmú utcákon megjelentek a biciklizõ, gördeszkázó gyerekek, akik már az elsõ
napoktól élvezték az új lehetõséget. A település más részein
is szükséges lenne út és járda
felújításra, melyre amint lehetõség, forrás rendelkezésre áll,
azonnal pályázni szeretne az
önkormányzat.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Életre szóló élményekkel gazdagodtak
11. NaturAqua Tekenyei Gyerektábor
Július 24 - 28. között tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a gyerekek által egész
évben várt nyári tábort Tekenyén. A NaturAqua, az Összefogás Tekenye Alapítvány és
Tekenye Község Önkormányzatának támogatásával megvalósuló program szervezésébe
ezúttal az idõjárás is beleszólt,
de ez senkit se gátolt meg
abban, hogy jól érezze magát.
A negyvenöt fõt befogadó
tábor elsõ napján, reggel megalakították a törzseket, majd
rendõrségi elõadásokon, foglalkozásokon vettek részt. Délután sokak régóta várt programja következett: kipróbálhatták milyen is fagyit készíteni. A
gyerekek a Fiáker vendéglõben finomabbnál finomabb fagyikat kóstoltak meg, a klasszikus csoki, puncs, sztracsatella
ízek mellett a manapság divatos karamellás, kekszes változatok is népszerûek voltak.
Természetesen nem maradhatott ki a Szent Gróth Termálfürdõben való strandolás sem,
amire kedden került sor. Szerdán a Somogy megyei Patcára,
a Katica tanyára utaztak a

táborlakók, ahol az Élményközpontban csúszdák, gokartpálya, óriás labirintus, játszóház
várta a gyerekeket. Csütörtökön erdei kisvasútra ült a
csoport és tanösvénytúrán vettek részt a Baláta-tó természetvédelmi területén és megcsodálták a kaszói lombkoronasétányt is. A tóparti kiszáradt
lápos részen ritkaságnak számító fekete gólyával is találkozott a csoport. A somogyi
utat oda- és visszafelé is „megtréfálta” a csapatot szállító jármû kerékproblémája, de akkor
se aggódott senki sem, örültek, hogy akkor is együtt lehetnek.
Pénteken a hagyományos
gyalogtúrán idén az állatvilágot próbálta meg Kiss András
bemutatni a résztvevõknek,
akik az egyik odúban kis pelével is találkoztak. Délután
Szabó Irén szervezésében már
második évben létesült játékpark a tábor zárónapjára, ami
önmagában is felért egy gyereknappal. Közben lezajlott a
méta csapatbajnokság a törzsek között, felállították a sátrakat és a törzsek közti ver-

A Szent Gróth Termálfürdõben mindig jól érzik magukat a
gyerekek.
seny eredményhirdetése után
a tábortûznél emlékeztek viszsza a közös élményekre.
– A gyermekek a programokon túl egymás társaságát
élvezik leginkább, jó látni,
hogy évrõl évre mennyi barátság alakul ki. A tábor után is
tartják egymással a kapcsolatot, összekötik õket a közös él-

mények. Az egykori táborlakók
16-17 évesen jönnek vissza
segíteni és aktívan részt
vesznek a szervezésben. Ez a
program több mint egy tábor,
itt mindenki olyan élményekkel gazdagodik, ami egy életen
át végigkíséri – összegezte Dézsenyi Melinda táborvezetõ.
Pataki Balázs

Türjét is érinti
A XXII. Nemzetközi Zalamenti Veterán Autó-motor
Találkozó és Túra Türjét is érinti augusztus 12-én.
A mezõny Zalaegerszegrõl indulva Pókaszepetk állomás
után érkezik Türjére, ahol a sportpályán lehet majd megtekinteni a veterán járgányokat.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu
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Családias fesztivált rendeztek Tekenyén
Július 15-én Tekenye Önkormányzata és az Összefogás
Tekenye Alapítvány tizenharmadik alkalommal rendezte
meg a hagyományos Pogácsa
és Fröccs Fesztivál elnevezésû
programját. A rendezvény
idén is minden korosztálynak
igyekezett szórakozást kínálni,
így Szabó Irénnek köszönhetõen a liget gyerekprogramokkal népesült be: csúszda, ugrálóvár, trambulin, fajátékok,
off-road kisautók, söprögetõ
várta az ifjoncokat. A kispályán
délelõtt focimeccseket rendeztek, és akinek még volt energiája tizenegyesrúgó verseny-

ben, gurigolfban és gombfociban is megmérette magát.
– Az idõjárás szeszélyessége miatt idén is nehéz volt készülni erre a napra. A napokban igyekeztünk a falut kicsinosítani, de csak ma reggel
dõlt el, hogy szabadtéren tudjuk megrendezni a programokat. A helyi összeszokott csapat fõzött ételeket, az itt lakókat vendégül látjuk egy tál
étellel. A programnak van egy
bensõséges hangulata. Nagyon
örülök, hogy ilyenkor mindenki megmozdul és részt vesz az
elõkészítésben. Sokan meghívják az elszármazott családtago-

A megszokott színvonalon
Július 29-én rendezték Zalacsányban a hagyományos
falunapot, a szokásos magas
színvonalon. Délelõtt a labdarúgás és az asztalitenisz kedvelõit várták a pályára és az
asztalokhoz.
A délutáni program Nagy
Lászlóné polgármester köszöntõjével kezdõdött, majd
sorban léptek színpadra a kulturális mûsor szereplõi.

A gyerekek számos játékot kipróbálhattak.

A Princess nõi hegedûtrió
fellépése után az Eötvös Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget, majd a Tihanyi Vándorszínpad operettparádéja következett. A programot a zalacsányi nyugdíjasok mûsora zárta.
Közben a gyermekekre bõrözés, arcfestés, óriáscsúszda
és légvár várt. A falunap bállal
zárult, amelyen a zenét a Start
zenekar szolgáltatta.

Idén is látott a közönség agarat táncolni.

Az utolsó igazítás a focicsukán…

kat és tiszteletre méltó az,
hogy a külföldön dolgozók
már év elején úgy készülnek,
hogy ezen a napon itthon legyenek. Az Országos Agarász
Egyesület több tagja is itt van,
pályát építettek és futtatják az
agarakat. Próbáljuk azokat az
állandó programokat meghagyni, amiket sokan szeretnek, de közben újdonságokat
is igyekszünk belevinni. Nem
bonyolítjuk túl, a helyieknek, a
faluhoz kötõdõknek kínálunk
bensõséges programot – taglalta Sinka Imréné polgármester.
Délután sokan kipróbálták
magukat sportlövészetben, íjászatban, gumiköteles trambulinon, és mászófalon is. Idén is
megjelentek quadok, többen
megcsodálták a tûzoltókocsi
felszerelését és megkóstolták

az aszalt gyümölcsöket, kürtöskalácsot és közben gyönyörködtek Gömbös Dániel fotókiállításában is.
A nagyszínpad Lali bohóc
gyerekeknek szóló vidám perceinél népesült be elõször,
majd az agarakkal való táncot
mutatta be Szeifer Diána. Elhozta mûsorát az Ezer Rózsa
Kertje Hastánccsoport, a Nagyváthy Néptáncegyüttes és operetteket, nótákat énekelt Szeredy Krisztina. Idén is temérdek mennyiségû, finomabbnál
finomabb pogácsákat sütöttek
a falu asszonyai, akik között kis
stokedlit sorsoltak ki. Este a
hagyományos fröccs-kvíz és
fröccsváltó fokozta a hangulatot és hajnalig játszott a
Titanic Zenekar.
Pataki Balázs

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Színpadon a Princess.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A türjei tantestület rendhagyó kirándulása

A Türjei Szent László Általános Iskola „kibõvített” tanári kara egynapos kiránduláson vett részt. A pedagógus
csapat egy különleges meghívásnak tett eleget, amikor
Szombathelyt és Csornát vette
célba.
Hogy miért éppen e két
város került papírra fentebb?
Nos, a válasz a meghívásban
rejlik: a pedagógusok a Csornai Premontrei Apátság vezetõjének, Fazakas Z. Márton
apát úrnak az invitálására kerekedtek útra. A két település
közti kapcsolatot a XII. századtól fogva a premontrei szerzetesrend adja. Így természetes,
hogy elkísérte a tanárokat a
türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániában szolgáló
szerzetes, Száraz Kristian Dávid atya is.
A három kisbusz elõször
Szombathely irányába robogott el, s meg sem állt az ottani, 1772-ben alapított (mai
nevén) Szent Norbert Gimnáziumig, melyet a premontreiek elõször 1808-tól irányíthattak. Az iskola az 1948-as
államosítást követõ kényszer-
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szünet után 1994-ben került
újra vissza a rend irányításába.
A türjei tanárok a délelõtt során – egy kis frissítõ és pogácsa elfogyasztása után – betekintést nyerhettek az intézmény mûködésébe és megcsodálhatták az intézményben folyó különleges mûvészeti tevékenységet is, melynek eredményei a folyosók falát díszítõ
nagyméretû mozaikok. A készítés folyamatáról és a diákok
tevékenységének pedagógiai
fejlesztõ hatásáról Murainé
Dancs Jeanette tanárnõ részletesen is mesélt mûhelyében,
ahol az ikonfestészet rejtelmeivel is megismertette a hallgatóságot.
Szombathely után Csorna
felé fordítottuk a kormánymûvet, ahol nem pusztán az apátság megtekintése volt a cél,
hanem a kapcsolatok erõsítése
is. A barátság erõsítésének mi

sem felelhetett volna jobban
meg, mint egy közös étkezés, a
vendéglátók jóvoltából. Annál
is inkább, mert Fazakas Z.
Márton apát különleges humora hamarjában oldottá varázsolta a légkört. Az együtt
elfogyasztott finom ebédet követõen megkóstolhattuk azt a
rend által készített sört is,
melyet reményeink szerint a
tervezett türjei látogatóközpontban is fogyaszthatunk
majd. Természetesen a türjei
pedagógusok nem érkeztek
üres kézzel: Pacsi Krisztián
felvezetésével többek közt Szabó Lajos türjei fafaragó „Hébéres ember” c. alkotása és
Lóránt Zsolt egyik gyönyörû
fotója, illetve legújabb verseskötete került átadásra. Az ajándékokat az apát úr jó szívvel
megköszönte és bõkezûen viszonozta.
Ebéd után Szûcs József
Hermann-József OPraem vállalta az idegenvezetést, s mutatta be az apátság épületét az
iskola tantestületének, megismertetve az érdeklõdõket
nemcsak a falak, de a hozzájuk
kötõdõ premontreiek magyarországi történelmével is.
Az áldást sem nélkülözõ
búcsúzás után – helyben született ötlet nyomán – még egy
kis kitérõ várt a csapatra: a
lébényi Szent Jakab Templom.
Az Árpád-kori – XIII. század
elején épült – román stílusú
építészeti emlékünk méltán
vívta ki a társaság csodálatát
monumentalitásával, faragott
kváderkövekbõl épített falaival, csodás kapuzataival. Mindehhez természetesen ehelyütt
is hozzáértõ idegenvezetés
dukált.
A kora esti hazaérkezésig
aztán egy elveszett kulcscsomó okozott még némi izgalmat, de ahogyan mondani szokás: „Minden jó, ha jó a vége!”
Köszönet a kirándulás támogatóinak: Türje Község Önkormányzata, Batyk Község
Önkormányzata, Türjei Szent
László Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége.
Lejegyezte az intézményvezetõ megbízásából Lóránt Zsolt.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A jó házasság titka…
Cégünknél
folyamatosan figyeljük, hogy beszállítóinknál milyen újdonságok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügyfeleinknek ajánlani.
A bútoriparban a legnagyobb áttörést az új generációs fiókvasalatok jelentik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét növelni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással rendelkeznek, mint a hagyományos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esélye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.
A hagyományos fiókoknál, kellemetlen problémaként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%ban élvezni. Ezt is megoldották, így könnyedén megtalálhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál következett be. A hagyományosaknál gyakori jelenség az erõteljes hanggal járó becsapódás, ami rendkívül kellemetlen lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot nagyobb erõvel próbálják becsapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szisszenéssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mosolyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfelünk, mert nem lehet becsapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a többiek csak mosolyogni fognak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:
– Psszt! – és halkan becsukja magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Helyi sporttörténelmi siker Kehidakustányban
Az 1970-es és a 2003-as
bajnoki cím után közel 14 év
várakozás elõzte meg az újabb
kehidakustányi sporttörténelmi sikert. Kehidakustány község férfi labdarúgócsapata magabiztos teljesítménnyel zárta
a 2016/2017-es szezon megye
III. Keleti-csoport bajnokságát.
A fiúk szinte hibátlan mérleggel – 28 mérkõzésbõl 1 vereség és 3 döntetlen ellenében
24 gyõzelem – érték el a hõn
áhított bajnoki címet. A siker
titka edzõjük, Rózsa László
futballtapasztalatán alapuló szakmai munka, illetve a társaság
alázatos és olykor áldozatokkal
járó lemondása személyes érdekeikrõl a közös cél érdekében, heti két edzés és számtalan felkészülési mérkõzés a
hosszú szezon során. Ezzel bizonyítva a fiatal társadalomnak
és példát is mutatva, hogy alá-

Kiváló teljesítményt nyújtottak…
zattal és kitartással bármilyen
kitûzött célt el lehet érni.
A csapat ezzel az eredménnyel szeretné meghálálni
és megköszöni az oly kevés
sikerrel övezett évtizedben is
mindvégig hûen buzdító és vele maradó szurkolóinak a biz-

tatását. Nélkülük nem sikerült
volna. Külön köszönet jár a település vezetõségének, akik a
zökkenõmentes mûködés feltételeit teremtették meg, illetve
azoknak a személyeknek, akik
saját szabadidejüket nem sajnálva
segítették csapatunk munkáját.

Karate tábor Zalaszentgróton

Több, mint 50 sportoló vett részt a táborban.
Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2017.07.06-09.
között országos karate tábort
szervezett Zalaszentgrótra a
helyi karate egyesület.
A táborozók többsége a
Dunántúlról érkezett. A több
mint 50 karatés két csoportban, napi két edzéssel készült
az év további megmérettetéseire. A karatékák közül

voltak olyanok, akik verseny
küzdelmet gyakoroltak – abban a szabályrendszerben,
amely már a következõ olimpián is szerepel – Takács Ferenc vezetésével, aki a régió
WKF válogatott edzõje.
A táborozók másik csoportja pedig az önvédelmi
technikák valós küzdelemben
való alkalmazását sajátította el.

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

A táborozók között voltak olyanok, akik mindkét képzésen
résztvettek, és ezzel gyarapították karate tudásukat.

Igen, ez egy közös siker a
településünk életében, amit
mindnyájatoknak köszönünk!
A bajnoki cím elnyerése mellett rendkívül jó és kiemelkedõ teljesítménnyel is büszkélkedhetnek azok, akiket a
hivatalos bajnokavatási ceremónián Kehidakustány Község polgármestere, Lázár István külön díjazott. Díjazásban
részesült: Rózsa László - év edzõje -, Kurucz Richárd - bajnokcsapat kapusa - és Huber
Ádám - a csapat gólkirálya -.
Ádám ezzel a teljesítménnyel
(40 találat) magasan megnyerte a Keleti-csoport gólkirályi
címért folytatott harcát is.
Gratulálunk!
A díjátadó ünnepséget követõen a csapatnak és a szurkolóknak már csak a lazításra
kellett koncentrálniuk, élvezni
a finom ételeket, italokat és
bizonyítani, hogy a táncparketten is megállják a helyüket.
Reméljük, még sok hasonló
élményben lesz részünk. Hisz
tudjátok: Egy szív - Egy szenvedély - Egy szerelem - Mindörökké Kehidakustány!
Kutnyák Márió Ferenc
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Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig
MINDEN HÉTVÉGÉN!

A szõlõhegyen tábortûzzel, szalonnasütéssel várták a túrázókat.

Szent Iván éjszakájának,
más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére
virradó éjszakát nevezik. A
népi hiedelmek szerint nagy
jelentõsége volt ennek az ünnepnek. A nyárközépi tûzgyújtás a megtisztulást, az újjászületést jelképezte. Ezen a napon
a tûzhöz kapcsolódó népszokások terjedtek el. Például,
hogy éjjel hatalmas örömtüzeket gyújtottak, amelyeket
körbetáncoltak, égõ faágakkal
megkerülték a szántóföldeket
a jövendõ bõ termés reményében vagy lángoló kereket
gurítottak alá a dombokon.
A türjei önkormányzat
kulturális bizottsága négy éve
határozta el, hogy Szent Iván
napjához kapcsolódóan minden évben túrát szervez. Ez
mára hagyománnyá nõtte ki

magát. Idén július 23-án nagyon sokan részt vettek a negyedik éve megrendezett,
Szent Iván éji túrán. A cél a
közösségi kapcsolatok elõsegítése és erõsítése volt. Nagy
örömmel tölt el bennünket,
hogy sok gyermek és fiatal
diák is részt vett a túrán, és
teljesítették a nagyjából 7 kilométeres távot. Útközben egyegy helyi gazda itallal kínálta a
túrázók apraját-nagyját. A végállomás az egykori papi présháznál volt, ahol tábortûzzel,
szalonnasütéssel és frissítõvel
várták a megfáradt túrázókat.
Az útvonalat, amely forgalmas
fõutat is keresztezett, a türjei
polgárõrök biztosították. A túra ismét felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevõk
számára.
Sebõk-Bán Gabriella

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az
élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:
Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én Nemzetközi Zenei Fesztivál
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,
néptánc és hastánc bemutatók
Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

Otthoni munka!
Különbözõ termékek csomagolás összeállítása, egyebek
06-90-603-906
(audiopreess.iwk.hu 635Ft/min, 0612228397, 06204963980)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalaszentgrót, Batthyány utca 20.

