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KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

ZALASZENTGRÓT,
Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Érvényes: 2018. július 07 - július 22-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR
Zsír 1 kg                                                                 499 Ft/kg.................................................................
Tepertőkrém        250g/dob         399,-/db          1596 Ft/kg........ ......... ..........
Lecsókolbász                                                        699 Ft/kg........................................................
Cserkészkolbász                                                   849 Ft/kg...................................................
Véres-Májas hurka lédig                                      899 Ft/kg......................................
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás      1599 Ft/kg......
Parasztkolbász                                                    1599 Ft/kg....................................................

Virsli műbeles............................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs..............1049 Ft/kg
Sajtos virsli..............................1199 Ft/kg
Vadász karikás.........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász.............................1399 Ft/kg
Nyári turista.............................1549 Ft/kg
Parasztkolbász csípős...........1649 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna...1769 Ft/kg
Körmendi extra Sonka...........1799 Ft/kg

Csirke farhát...............259 Ft/kg
Csirke szárny..............569 Ft/kg
Csirke egészben.........669 Ft/kg
Csirke comb................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Sertés fehércsont            5 Ft/kg............
Sertés láb hátsó            99 Ft/kg............
Sertés máj                    319 Ft/kg....................
Zsírszalonna 599 Ft/kg.................
Lapocka                        999 Ft/kg.......................
Karaj csontos 1099 Ft/kg............
Tarja csont nélkül      1279 Ft/kg......

Egy év kihagyás után idén
július végén újult lendülettel
startol az „őrület” napja. Im-
máron 27 éve lehetünk részesei
az országszerte – sőt már nem-
zetközi szinten – ismert és ko-
rántsem hétköznapi esemény-
nek. Tavaly a nonprofit ren-
dezvény sajnos kellő támogatói
kör híján elmaradt, mely so-
kaknak okozott csalódást és az
igencsak negatív visszhang be-

Idén újra Puszika-Oszika
igazolta, hogy valós igény van
a Puszika-Oszikára.

A témában Bangó Dezsőt
(Oszit), a csónaktúra egyik
„szülőatyját” és főszervezőjét
kérdeztük, hogy mégis mi lehet
a titka a rendezvény töretlen,
sőt egyre növekvő népszerű-
ségének. Elmondása és sok
éves tapasztalata szerint a
Puszika-Oszika olyan páratlan
élményt nyújt a résztvevőnek,

mely semmi máshoz nem fog-
ható. A csónaktúra és „flúgos-
futam” kiváló alkalom csapat-
építésre, a konfortzónánkból
való kilépésre és határaink fe-
szegetésére.

Fontos megemlíteni az ese-
mény fő küldetését, ami nem más,
minthogy felhívja a figyelmet a
Zala folyó elhanyagoltságára és
a környezetvédelem fontosságára,

Egy év kihagyás után ismét lesz „flúgosfutam.”

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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2018. június 19-én került
megtartásra , aZalaegerszegen
Megyeházán Terület- és Te-a
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében elnyert

TOP információs nap a Megyeházán

támogatások kedvezményezett-
jeinek munkáját segítő infor-
mációs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki ki-

emelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós prog-
ram keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötés-
re került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már
158 támogatási kérelem része-
sült pozitív elbírálásban.

A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelené-
se, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítésére önma-
gában 1,5 milliárd forint keret-
összeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1

milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges ked-
vezményezetti köre az önkor-
mányzati szféra, így indokolt
az újabb pályázatok kellő idő-
ben történő előkészítése.

Az információs nap kereté-
ben , a Pénzügymi-Oláh Gábor
nisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyúj-
tott az indikátorok teljesítésé-
ről, az esetleges költségnövek-
mények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügy-
minisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szak-
embereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Június 16-án fő-Körmend
terén tartotta hagyományos ki-
bocsátó és tanévzáró ünnepsé-
gét a Rendészeti Szakgimná-
zium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elis-
meréseként ez alkalomból me-
gyezászlót adományozott a Za-
la Megyei Közgyűlés.

Az intézményt szoros szá-
lak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zala-
egerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős ré-
sze itt szerezte meg a munká-

Megyezászló a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumnak
jához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók több-
sége is megyénkből került ki.

A szakgimnáziumnak jelen-
leg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a
megye jelenlegi rendőr tiszthe-
lyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek sta-
tisztikáját nézve évente általá-
ban több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézmény-
ben Zalából.

A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igaz-
gatójának – ez-Hollósi Gábor
redesnek –, s köszöntőjében

kiemelte az intézményben vég-
zett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elis-
merését.

Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,

A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezre-
desnek.

rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, va-
lamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.
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Zalaszántó Község Önkormányzata a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül
kiírt „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-
ZA1-2016-00030 kódszámú pályázattal 41 192 483 Ft
támogatásban részesült.

A projekt átfogóan a Zalaszántón található orvosi rendelő
felújítását célozza meg. Az épület helyet ad a háziorvosi
és a védőnői szolgáltatásnak. Az orvosi rendelőt fent
tartó önkormányzat számára fontos, hogy a lakókat
helyben kiszolgáló egészségügyi ellátásokat lehessen
igénybe venni.

Az orvosi rendelőt a mai kor igényeinek megfelelően
kívánjuk kialakítani. Az átalakítás következtében nagy-
részt belső, de emellett külső felújításra (hőszigetelés),
napkollektor kiépítésére és eszközbeszerzésre is sor
kerül. A korszerűsítésnek köszönhetően az orvosi ren-
delő fenntarthatósága/működtetése olcsóbb lesz, és
emellett a betegek magasabb szintű orvosi ellátásban
részesülhetnek.

A projektben tervezett fejlesztés eredményeként biz-
tosított az orvosi rendelő és a védőnői szolgálatnak helyt
adó épületrész hosszútávú működtetése, valamint maga-
sabb szintű egészségügyi ellátások biztosítása a betegek
részére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 06 | 11

ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

ORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE ZALASZÁNTÓN

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00030

Mintegy 1,8 milliárd fo-

rintos beruházással bővítette

zalaszentgróti gyártókapacitá-

sát a Coca-Cola HBC Magyar-
ország, amely egy új prémium

termék, az „okosvíz” palacko-

zását indította el több ország

piacára – tájékoztatta a cég

hétfőn az MTI-t.

A víz alapanyaga a cég za-

laszentgróti ásványvize, amely-

ből egy felhőképződést utánzó

gyártási folyamat során jön lét-

re a különlegesen tiszta és friss

ízű, hozzáadott elektrolitokat

tartalmazó ital. Az „okosvíz”

előállításához szükséges tech-

nológiát Európában eddig csak

„Okosvíz” Zalaszentgrótról
1,8 milliárd forintos beruházás valósult meg

Nagy-Britanniában Hollan-és

diában alkalmazták.

Először Olaszország, Auszt-
ria, Oroszország, Csehország,
Szlovákia, Szerbia, Horvátor-
szág Írországés boltjaiba jut

majd el az új termék. Magyar-

ország legnagyobb üdítőital-

gyártója az elkövetkező évek-

ben további bővüléssel, és évi

százmillió palack „okosvíz”

előállításával számol.

Minas Agelidis, a Coca-

Cola HBC Magyarország ügy-

vezetője úgy nyilatkozott, hogy

az „okosvíz” a világszerte dina-

mikusan bővülő vízpiac egyik

különleges terméke, amely az

Egyesült Államokban Nagy-és

Britanniában már az első szá-

mú prémium márkává nőtte ki

magát.

Az elmúlt évek folyamatos

kapacitásbővítése eredménye-

ként a Coca-Cola HBC Ma-

gyarország exportja meghá-

romszorozódott, a cég már

Európa 26 országába szállít

üdítőitalokat, gyümölcsleveket

és ásványvizeket.

A vállalat 2017-ben meg-

építette Magyarország legna-

gyobb élelmiszeripari raktárát,

2018-ban pedig egy újabb, 13

hektáros ingatlant vásárolt du-

naharaszti központja mellett,

amelyen a Coca-Cola HBC

cégcsoport legnagyobb közép-

európai gyártóbázisa jöhet

létre.

A cég az itteni gyártáshoz

az alapanyagok mintegy két-

harmadát Magyarországról szer-

zi be – olvasható a közle-

ményben.

A világ legnagyobb üdítő-

ital-gyártója tavaly 35 milliárd

410 millió dollár nettó műkö-

dési bevételt ért el, a vállalat

nyeresége 1 milliárd 248 millió

dollár, részvényenként 29 cent

volt. (Forrás: MTI)

A zalaszentgróti gyárból új prémium termék kerül ki.

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Tekenyén 2011 tavasza óta
pünkösdhétfőn közösségi talál-
kozóra kerül sor Pünkösdi Pik-
nik néven. Eredetileg a Jégve-
rem volt a helyszín, az időjárás
miatt azonban többször változ-
tatni kényszerültünk, így a kul-
túrházba tevődött át a rendez-
vény. Ez a találkozó remek al-
kalom a gyermeknap megün-
neplésére. Különösen aktuális
volt a helyszín idén: a vetítéssel
egybekötött koncert sötétített
helyiséget igényelt. A Holló
együttes interaktív műsora tette
még szebbé, hangulatosabbá a
délutánt. Az együtténeklés, kö-
zös színpadi fellépés sokáig
emlékezetes marad.

… és ha gyermeknap, akkor
játszótér-avatóval lett teljes a
program. A régi kültéri eszkö-
zök megújultak, vidám színek-
ben pompáznak. Új játszótéri
elemek is készültek. Így a vár a
hintával és a drótkötélpálya.
Mindkettő nagy sikert aratott. A
használatbavétel megkezdő-
dött, igazi sorban állás vált
szükségessé. Az új és felújított
eszközök birtokba vétele sok-

Mozogj az egészségedért - töltsd a szabadidőt hasznosan!
Játszóteret és kosárlabda-pályát avattak Tekenyén

sok örömet szerzett a fiata-
loknak.

A játszótéri eszközök fel-
frissülve, színesen fogadták a
látogatóikat, köszönhetően a Za-
lai Hazatérők által szervezett ön-
kéntes munkának, de jól jött a la-
kosság segítsége és a közfog-
lalkoztatottak munkája – köszö-
net érte! Az Összefogás Teke-
nye Alapítvány is támogatta az
önkormányzat felújítási munká-
ját. Így a szünidő alatt van moz-
gásterük, a védett udvarban jól
tudnak szórakozni a gyerekek.

* * *
Jelenleg az a korosztály fel-

nőtt Tekenyén, amelynek tagjai
a focival hétvégenként szórakoz-
tatták a lakosságot. A mozgás, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez
ad teret az elkészült kosárlab-
da-pálya. Ezzel lehetőség nyílt
egy más típusú közösségépítő
sportra. Örömmel tapasztaljuk,
hogy baráti társaságok és csalá-
dok is rendszeresen felkeresik
ezt a helyet. A pályaavató meccs-
re június 13-án este került sor,
miután a játéktérre társadalmi
munkában felfestésre kerültek a

vonalak. A barátságos mérkőzés
zsíroskenyér program zárta.

A Tekenyei Sport Park épí-
tése várhatóan ősszel folytató-

dik. A VP6-19.2.1.-99-6-17
kódszámú „Közösségfejlesztési
kulcsprojektek” című Leader-
pályázat elbírálását követően az
új kerítés megépítése és kültéri
fitness eszközök elhelyezése
szerepel a tervben.

Lehetőség van még szerve-
zett mozgásra: aerobik, gerinc-
torna formájában. Oláh Kata
testnevelő-edző várja az érdek-
lődőket 2 hetente szerdánkén.
Az EFOP 1.8.6-17 ,,a lakosság
prevenciós célú egészségfej-
lesztése a szabadidősport ré-
vén” c. projekthez kapcsolódik
a program.

További, új fajta sportolási
lehetőség lesz július 27-én,
pénteken és szeptember 29-én,
vasárnap.

Tekenye Község Önkor-
mányzata bízik abban, hogy az
eszközök hosszú távon szol-
gálják a település lakosságát, a
mozgás népszerűsítésével hoz-
zájárulnak az egészséges élet-
forma alakításához.

Sinka Imréné
polgármester

Birtokba is vették a kosárlabda-pályát.

Nagy sikere volt a Holló együttes interaktív műsorának.

Sinka Imréné polgármester avatta fel a játszóteret.
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A Magyar Református Sze-
retetszolgálat 10. alkalommal
rendezte meg 2018. május 18-
án „Szeretethíd” nevű program-
ját, melyhez a kehidakustányi
általános iskola tanárjai, diák-
jai és az Őszikék Időskorúak
Otthonának lakói is csatlakoztak.

A nap az „élet hajója” mot-
tó jegyében telt. A reggeli áhí-

Szeretethíd…
tatot követően az iskola tanulói
csapatokba rendeződve érdekes
és játékos vetélkedőkön vehet-
tek részt. Kipróbálhatták magu-
kat többek között tutajépítés-
ben, lufi ütögetésben, versírás-
ban és daltanulásban. A legér-
dekesebb állomások közé tar-
tozott a tájszobrászat – ahol a
gyerekeknek kellett megállapí-

tani, hogy a tájba milyen plusz
elemet, például fát, vagy bokrot
helyeznének, hogy annak kiné-
zete még esztétikusabb legyen
–, valamint a sötét szoba, mely-
be belépve egy jelképes kő és
hajó segítségével szabadulhat-
tak meg gondjaiktól, prob-
lémáiktól.

A fiatalok nem csak sze-
retetet és vidámságot csem-
pésztek az idősek otthonába,
hanem kedves feliratokkal el-
látott üdvözlőkártyákkal ked-
veskedtek az otthon lakóinak,
akiktől kézzel készített kulcs-
tartókat kaptak a nap végén.

Gellén Olivér

Tizedik alkalommal rendezték meg…

Mint arról korábban már be-
számoltunk, 2018. április 5-én
Magyarpolány polgármestere,
Grőber József turisztikai mun-
katársaival együtt Kehida-
kustányba látogatott. A találko-
zón megállapodás született ar-
ról, hogy településünk a közel
60 darabos népviseletes baba-
kollekciót 3 hónapra ingye-
nes kiállítás céljára kölcsönadja
a sváb, németajkú település
számára.

Magyarpolány egyik legna-
gyobb, több napos rendezvénye
a pünkösdi időszakban meg-
rendezett passió, idén 25. alka-
lommal alakult a falu közepén
található templomtér hatalmas
színházzá. Magyarpolányban a
passió-játszás hagyománya a
kilencvenes évek elejére nyúlik
vissza. A tizenhetedik századi
passiójátékokat, a csíksomlyói
misztériumokat a teremtéstör-
ténettől a mennybemenetelig,

valamint a Károli Gáspár által
fordított Bibliát használták a
szövegírók. E jeles alkalomból
kerül bemutatásra művelődési
házukban a babakiállítás.

A rendezvényre Kehidakus-
tány község is meghívást ka-
pott. A programsorozaton a te-
lepülést polgár-Lázár István
mester, a Kehidakustányi Tu-
risztikai Egyesület Hagyo-és a
mányőrző Mariska-udvar mun-
katársai képviselték. Pünkösd-

vasárnap a délutáni óráktól ki-
állító standon mutatták be a
helyi termékeiket: lekvárokat,
szörpöket, pálinkákat, illetve a
település környékére jellemző
süteményeket, mint például a
cukorperec, diós laska, birssajt-
tal töltött pite, szilvalekváros
kifli. A magyarpolányiak és a
településre érkező vendégek szí-
vesen kóstolták meg a zalai étel-
különlegességeket. A finom étkek
mellett rövid ismertetőt is kap-
tak Kehidakustány látnivalóiról.

A fesztivál szervezői pün-
kösdvasárnap egész napos prog-
ramokkal várták a családokat
Magyarpolányban. Volt báb-
színház, pünkösdi bohóc, népi
játszótér, fellépett az Apacuka
és a Holdviola zenekar. Ma-
gyarpolány 83 népi műemléki
épületből álló falumúzeuma pe-
dig helyi képzőművészek ki-
állításaival várta az érdeklődő-
ket. Az est fénypontja a 21 óra-
kor kezdődő passiójáték volt. A
polányiszíndarab különlegessé-
ge, hogy szereplői – a Jézust
alakító színmű-Horváth Andor
vész kivételével – a faluközös-
ségéből kerültek ki. Idősek és
fiatalok szívvel-lélekkel, felké-
szülten adták elő a bibliai tör-
ténetet ördögökkel és busó-
maszkos szereplőkkel együtt. A
teltházas előadás mindenkit
magával ragadott, jó volt látni a
közösség összefogó erejét. A
színdarab után a rendezvénysá-
torban mindenkit vendégül lát-
tak egy tál gulyáslevesre. Kö-
szönjük a határtalan vendég-
szeretetet Magyarpolánynak!

S.K.N.

Kehidakustány a 25 éves Magyarpolányi Passión
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Idén újra Puszika-Oszika
ezen belül is a folyó páratlan
természeti értékeire. Meg kell
tanulnunk szimbiózisban élni
környezetünkkel és ahogyan
csak tudjuk, óvni, védeni azt,
hogy megőrizzük, sőt élhetőb-
bé tegyük a Zala-völgyét a jövő
nemzedéke számára.

Aki igazán szeretné átélni a
Puszika-Oszika életérzést és
interaktív részese lenni, annak
mindenképp érdemes hoznia a
csónakját, vagy bérelni egyet és
vízre szállni, hisz Oszi elmon-
dása szerint és jómagam sok
éves tapasztalata alapján is ál-
líthatom, hogy a vízről tárul
elénk a legcsodálatosabb látvá-
nya a folyónak és élővilágának.

Akinek pedig még ennyi
nem elég az „őrületből” és még
inkább szeretné feszegetni ha-
tárait, az idén nevezhet a Zala
folyó átúszására hosszában, Za-

labértől Zalaszentgró-egészen
tig egy közel 8 km-es szaka-
szon. Az igencsak extrém kihí-
vás nyertese 100 ezer forinttal
lesz gazdagabb.

A háromnapos programso-
rozat kisebb fesztiválhangulatot
ígér, ahol kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálhatják számításu-
kat. A zenekedvelők számára
pedig kifejezetten jó hír, hogy
idén a koncerteket teljesen in-
gyenesen élvezhetik és az eddi-
gi évektől eltérően nem csak a
rockosabb vonal képviselteti
magát, hanem egy jóval mé-
lyebb merítéssel próbálnak
kedveskedni a szervezők a hall-
gatóságnak.

Július végén tehát minden
kedves érdeklődőt szeretettel
várnak Zalaszentgrótra, ahol az
önfeledt szórakozásé és kikap-
csolódásé lesz a főszerep!

Aczél Zsuzsanna

Türjén immár
4. alkalommal ke-
rült megrendezésre
a már hagyomány-
nyá vált Szent
Iván-éji túra. 2018.
június 23-án a kö-
zel 80 résztvevő
19 órakor indult a
sportpályáról. A tú-
ra útvonala, ami
több mint 8 km-es
volt, présházak és
borospincék között

Szent Iván-éji túra Türjén

vezetett. Idősek és fiatalok,
fiúk és lányok, kicsik és na-
gyok bátran és kitartóan tel-
jesítették a távot. Mindannyiu-
kat lankadatlan lelkesedés és
jókedv jellemezte. A túra közel
2 órás volt, amit egy pihenő-
vel tettek még kellemesebbé
Szabó István borospincéjénél
a helyi gazda saját boraiból
kínálta meg a szomjazó fel-
nőtteket.

A végállomás a türjei hegy-
tetőn, a premontrei présház
melletti nagy területen volt. Itt

a megpihenni vágyókat gyö-
nyörű panoráma várta. Aztán
fellobbant a tábortűz. Aki akart
szalonnát sütött, aki megszom-
jazott bort, vagy üdítőt kor-
tyolhatott. A jó hangulatot Ágh
Adrienn biztosította gitárjával,
akihez néhány dalos kedvű
túrázó is csatlakozott. A sötét-
ség beálltával a látványtüzet is
meggyújtották.

Ebben az évben is ki-
próbálhatták a tűzugrást a bát-
rabbak. A csapat éjfél táján
kezdett széledni.

Immár negyedszer rendezték meg a túrát.

.Két Tarbuza Kft

A rendezvényeket támogatja a
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A azZala Megyei Önkormányzat Interreg CENTRAL
EUROPE „A megújuló energia-program keretében megvalósuló
források és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú pro-
jektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal passzívháza adott otthont. A talál-Vass István
kozó elején projektmenedzser köszöntötte a részt-Szabó Károly
vevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint meg-
tudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elmé-
leti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is ké-
szült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, vala-
mint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülő-
ben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombat-
helyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhet-
nek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.

A projekt bemutatását követően , a Zala MegyeiKókai Miklós
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismer-
tette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszél-
getés keretében , a HEVA Kft. ügyvezetője vezette beVass István
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú elő-
írások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kivá-
lasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működ-
tetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.

A projekt az , azInterreg Central Europe Programból Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap Európai Uniótámogatásával, az
és társfinanszírozásával valósul meg.Magyar Állam

További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

Immár negyedik éve, hogy
májusfát állít egy pár fős cso-
port a Sümegcsehi Önkormány-
zati Hivatal udvarán, a májusfa
állítás hagyományának tisztele-
tére, megőrzésére. Már rövid
idővel az állítás után talál-
gatások indultak a csoportban,

Diákok táncolták ki a májusfát Sümegcsehin

várva a kitáncolás ünnepét,
mulatságát.

Június 8-ára került sor az
ünnepségre, melyet Sziva Erika
polgármester asszony köszön-
tőjével nyitott, továbbá jó szó-
rakozást kívánt. A településen
élő német származású polgárok

közül is többen kíváncsiak vol-
tak a hagyományra sok helyi
lakossal együtt.

A köszöntő után fiatal diá-
kok lelkes csoportja Kristyán
Tímea tanítónő vezetésével vi-
dám dalokat énekelt. Zárt lánc-
ban körülvették a fát, és vidá-
man táncoltak a napsütéses
délutánon. A fa kidöntése után
a gyerekek még hosszú ideig
sétáltak végig egyensúlyozgat-
va a fán, ami nem is olyan
egyszerű, mint hitték.

Az önkormányzat megven-
dégelte a megjelenteket étellel,

itallal, a látogatók sok-sok fi-
nom süteményt készítettek, sa-
ját boraikat, pálinkáikat is
elhozták melyekkel megkínál-
ták egymást, a gyermekeknek
kézműves foglalkozás kereté-
ben készíthettek többek között
gyöngyökből karkötőt.

A program jó alkalom volt,
hogy az emberek kimozdulja-
nak, társaságban, közösségben
töltsék el a délutánt. Még órá-
kig beszélgettek, iszogattak.
Reméljük még sokáig él a
közösségi májusfa állítás ha-
gyománya Sümegcsehin.

Vidáman táncoltak a napsütéses délutánon. Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A Zala Megyei Közgyűlés
2018. június 28-i ülésén Egri
Gyula tű. ezredes, igazgató tar-
tott tájékoztatót a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság elmúlt évi tevékenységéről,
melyben kiemelkedő szerepet
kapott a proaktív hatósági mun-
ka és a lakosság felé irányuló
preventív kommunikációs tevé-
kenység. A minél hatékonyabb
munkavégzés érdekében meg-
újult a tűzoltó készenléti ál-
lomány képzési rendszere, egy-
re nagyobb hangsúlyt kapnak a
gyakorlatorientált képzések, va-
lamint folyamatosan fejlesztik
az önkéntes tűzoltó és mentő
egységeket, amelyeket egyre
inkább bevonnak a mentési
munkálatokba. Elmondta, hogy
Zala megyében megvalósul a
riasztást követő 20 percen be-
lüli kiérkezés, s ezt várhatóan
tovább javítja majd, hogy az év
második felében isLetenyén
befejeződik a katasztrófavédel-
mi őrs létesítése. Munkájuk
elismerésének tekintik a tár-
sadalom széles körében érez-
hető pozitív megítélést, amely-
re további hatékonyság javu-
lással és erős preventív tevé-
kenységgel kívánnak tovább-
ra is rászolgálni. A megyei
közgyűlés elfogadta a tájé-
koztatást.

Katasztrófavédelem és útügyek
Ülést tartott a megyei közgyűlés

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Zala Megyei Igazgató-
ságának működéséről és a me-
gyei utak állapotáról ,Imre Béla
a társaság üzemeltetési és fenn-
tartási osztályának vezetője tá-
jékoztatta a testület tagjait.
Elhangzott többek közt, hogy
az 1750 km-t meghaladó me-
gyei úthálózat fenntartása mel-
lett 2018. március végétől a tár-
saság végzi egyes megyei ke-
rékpárút szakaszok üzemelteté-
sét is. A hálózat üzemeltetésére
és fenntartására az úthálózat
mutatóinak figyelembe vételé-
vel évente, normatív forrásfe-
losztás alapján kapnak pénz-
ügyi fedezetet a megyei igaz-
gatóságok feladataik ellátására.
Zalában 2017-ben 2.21 milliárd
forint, 2018-ban pedig 2.22
milliárd forint állt rendelkezés-
re, amelyet igyekeznek a lehető
leghatékonyabban felhasználni.
A megyében is gondot jelentő
útburkolat felújításokra, kor-
szerűsítésre külön célzott for-
rásfedezetet biztosít a központi
költségvetés egyedi programok
alapján részben hazai, részben
uniós források felhasználásá-
val. Ilyen például a TOP prog-
ram, melynek keretében augusz-
tusban megkezdődnek a me-
gyében a felújítások, összesen
12 kilométernyi útszakaszt kor-

szerűsítenek. A másik ilyen
forrás az országos 100 milliárd
forintos korszerűsítési program,
melynek keretében már több
helyen meg is kezdődtek a
munkálatok Zalában is, ahol
összesen 34 kilométernyi út-
szakasz újul meg 3.5 milliárd
forintból. Jelentős útépítési mun-
kálatok is zajlanak – például az
M76 76 számúFenékpuszta, .
főút Zalaegerszeg bevezető sza-
kasza, sávbővítés –, ame-M70
lyek a már megvalósult burko-
laterősítésekkel együtt a 7.
számú főúton és a 75. számú
főúton a közlekedési infrastruk-
túra javítását célozzák. A köz-
gyűlés elfogadta a tájékoztatást.

Tájékozódott a grémium a
Zala Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tevékenységé-
ről, valamint módosította költ-
ségvetését és elfogadta II. fél-
évi munkatervét, valamint jó-
váhagyta a Földművelésügyi
Minisztérium Hungarikumés a
Bizottság 2018. évi felhívására
benyújtott pályázatokat, me-
lyek célja a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,

népszerűsítésének támogatása.
A megyei önkormányzat „Zalai
Kincskereső” címmel nyújtott
be egy 3 000 000 forint össz-
költségvetésű pályázatot egy
vetélkedő lebonyolítására, va-
lamint „Zalaikumok ízkaval-
kádja” címmel egy 999 460 fo-
rint költségvetésű pályázatot,
melynek megvalósítása a XIX.
Miklósfai Répafőző Fesztivál-
hoz kapcsolódik.

Ezt követően zárt ülésen
döntöttek a megyei közgyűlés
által adományozott kitüntető
cím és díjak 2018. évi díjazott-
jairól. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)

Egri Gyula szóbeli kiegészítést is fűzött a beszámolóhoz. Mel-
lette Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök
és dr. Mester László főjegyző.

A megyei utakról Imre Béla adott tájékoztatást.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Or-
bán Viktor miniszterelnök mi-
nap az Országházban, a kor-
mánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott
A kormányfő szerint ma a

magyar állam legjobban műkö-
dő szerve a középszintű köz-
igazgatás. „Azt várjuk a Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
nisztertől, hogy a központi köz-
igazgatás is méltóztasson fel-
zárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.

Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dol-
gozók fizetésének emelését is.

A kormánymegbízotti kör-
ben csak egy helyen, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében
történt változás. megyé-Zala
ben ismét , azdr. Sifter Rózsa
eddigi kormánymegbízott ka-
pott bizalmat.

Dr. Sifter Rózsa
Különböző termékek

összeállítása, egyebek:
06-90- 603-906

(audiopress.iwk.hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)

Otthoni munka!
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„Szálljon erre a házra Isten
áldása,

mint pünkösdi harmat a
piros rózsára”

Pünkösdi királynéjárás zaj-
lott . A hagyomány él-Türjén
ménnyé vált Ju-Laposa Julcsi
nior Príma-díjas népzenész, ze-
nei mediátor jóvoltából.

A 10 kislány név szerint:
Tóth Nóra, Tóth Zsanna, Hor-
váth Hanna, Molnár Dominika,
Hujber Nóra, Csóré Lídia,
Csóré Dorina, Edőcs Nóra,
Edőcs Sára, Tóth Réka. A
lányok két csoportot alkottak,
piros szoknyában és fehér blúz-
ban szüleik és Julcsi kísére-

Pünkösdi királynéjárás Türjén
tében házról házra jártak, négy
nagyobb leány körbevitt a
faluban egy ötödiket. Ő volt a
királylány hófehér ruhában. A
ruhákat az önkormányzat var-
rodájában készítették. Énekel-
tek, és jókívánságokat ismétel-
gettek. 25-30 portát látogattak
meg. Betértek az udvarokra,
megálltak a teraszokon, ott a
pünkösdi királynét énekelve
körbejárták, majd a végén fel-
dobták. A köszöntők sok-sok
jókívánsággal árasztották el a
ház lakóit, akik ezért ajándék-
kal kedveskedtek, hiszen a gye-
rekek nem kis meglepetést és
örömet okoztak a vidám mű-
sorukkal.

De hogy is indult? Laposa
Julcsi, aki nagymamájától ta-
nulta a pünkösdi hagyomány-
hoz kapcsolódó dalokat, szo-
kásokat, összetalálkozott Türje
egyik önkormányzati képvise-
lőjével, .Nagyné Szabó Évával

S szóba került, hogy milyen
jó lenne a közösségnek, a türjei
embereknek örömet okozni, ha-

gyományt teremteni és ápolni.
Ebben azonnal partnerek voltak
a már évek óta népzenét és
néptáncot tanuló, Julcsi által jól
ismert gyerekek és szüleik. Ők
igent mondtak, így következ-
hettek a daltanulások és él-
ményszerű játékot nyújtó órák.

Vasárnap az ünnepi öltözetben
a lányok megjelentek a misén,
majd útnak indultak. A siker
nem maradt el. Sokan azóta is
erről a szép műsorról beszélnek
és már most megfogalmazták,
hogy jövőre is várják a
köszöntő gyerekeket.

Laposa Julcsi a lányokkal.

Jövőre is várják a köszöntő
gyermekeket.

2020-ban ünnepli 100 éves
fennállását a Zalaegerszegi Tor-

na Egylet. A patinás klub egy-
kori szakosztályainak kiválósá-
gai szerepelnek abban a kötet-
ben, amely ismét kapható szer-
kesztőségünkben, vagy utánvét-
tel megrendelhető.

A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklődni:

Zalaegerszeg, Kosztolányi
Dezső tér 1/B.,

telefon:
92/596-936, 30/378-4465,

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Emlékezés az elődökre
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Külföldi nyaralások al-
kalmával minden honfitár-
sunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a ma-
gyar nem világnyelv. Ezért
ha el akarunk valamit intéz-
ni, tudnunk kell angolul.
Azonban ezt a hátrányt az
előnyünkre tudjuk fordítani
azzal, hogy tömegben olyan
dolgokat is meg tudunk be-
szélni hangos szóval ma-
gyarul, amit csak azért me-
rünk megtenni, mert senki
más nem érti rajtunk kívül.

Gyuri feleségével, Klári-
kával már bejárta a fél vilá-
got. Legutóbb a világ végén
voltak, egy alig lakott szi-
geten. Több mint 20 órás
repülés és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a pa-
radicsom. Klári a tengerpar-
ton nem tudott betelni a lát-
vánnyal. Minden tökéletes
volt, csak egy dolog bosz-
szantotta, hogy még mindig
alig beszélt angolul.

– Ha hazamegyünk, újra
elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudá-
sommal nem sokra megyek.

– Hát Klárikám, ez így
van. Itt bizony magyar szót
nem fogunk hallani. Ekkor
Gyuri legnagyobb döbbene-
tére magyar szó törte meg az
idilli csendet.

– Anyaaa! – hangzott a
tengerből.

– 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 tengerből, ne-
kem kakilnom kell!

Erre egy hangos nevetés
után jött az ésszerű válasz:

– Jó, akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

De anyaaa!…

Júniusban a zala-
csányi Csány László
Általános Iskolában is
kicsengettek és kezde-
tét vette a vakáció. A
tanévzáró ünnepségen
az Esélyt Zalacsányi
Gyermekeinknek Alapít-
vány Csányjóvoltából
László-díjjal tüntették
ki 4.Gondos Zsanett
osztályos tanulót, az
alsó tagozatban négy
év során nyújtott mun-
kájának elismeréséül.

Nem csak kima-
gasló tanulmányi ered-
ményével érdemelte ki
a kitüntetést, hanem
közösségi munkájával
is, valamint számos

Csány László-díj a kiemelkedő tanulmányi munkáért

más területen, illetve versenyen
nyújtott szép teljesítményével.
Zsanett sokrétű tehetségnek
számít, hisz a zene (fuvola), a
tánc (néptánc) és nem melles-
leg a sport (foci, atlétika) terü-
letén is jeleskedik.

Osztályfőnöke, Ángyán Gyön-
gyi így jellemzi: „megbízható és
igyekvő tagja az osztályközös-
ségnek”. Szülei, ésGondos József
neje pedig büszkén mesélték, hogy
Zsanett teljesen egyedül, önszor-
galomból tanul és csak néha a
mami segít neki kicsit, ha elakad.

A Zsanettel folytatott beszél-
getés során azt is megtudhattuk,
hogy telis-tele van álmokkal a
jövőre nézve, egyik ezek közül,
hogy talaj- és légtornász legyen.
Valamint kalandos vakáció elé-
be néz, mivel a nyár nagy ré-
szét különféle táborokban fogja
tölteni az iskolának köszönhetően.

Zsanett ezúton is minden
diáktársának „boldog és öröm-
teli nyári szünetet” kíván!

Aczél ZsuzsannaGondos Zsanett

Zalabéren és a plébániához
tartozó ésZalavégen, Tekenyén
Batykon május utolsó vasárnap-
ján megemlékeztünk magyar
hőseinkről.

Véráldozatokról való méltó
megemlékezés vezette elődein-
ket, amikor az 1917. évi 7-es
törvényben kimondták a kö-
vetkezőt:

„Nemzetünk hősi halottai-
nak kegyeletteljes tiszteletét

Hősök vasárnapja

megfelelő módon kifejezésre
kell juttatni, és az utókor szá-
mára meg kell örökíteni.”

Az 1924. évi 14-es törvény-
ben újból szabályozták a Hősök
Emlékünnepének megrendezé-
sét. Az idézett cikkely a kö-
vetkezőképpen szól:

„A nemzet, a jövő nemze-
dék okulására és a hősi halot-
tainak dicsőségére minden esz-
tendő május hónapjának utolsó

vasárnapját nemzeti ünneppé
avatja. Ezt a napot mint a Hő-
sök Emlékünnepét a magyar
nemzet mindenkor a hősi halot-
tak számára szenteli.”

Emlékművek sorát állították
ebben az időszakban ország-
szerte. A legkisebb falvakban is
kőbe vésték elesett fiaik nevét.
1945-öt követően a Hősök Ün-
nepét tudatosan háttérbe szo-
rították.

1990 után újraéledt a Ma-
gyar Hőseinkről való meg-
emlékezés.

Batykon a szentmise után, a
templomkertben lévő hősi em-
lékmű előtt Böröcz Gertrúd
Turchányi István Magyar kato-
nák c. versét szavalta el; ez
után plébánosSzécsi Ferenc
vezetésével imádkoztunk az
elesett vagy megrokkant ka-
tonákért, özvegyeikért, árvái-
kért. A megemlékezés koszo-
rúját alpol-Horváth Tamás
gármester helyezte el az em-
lékmű talapzatán. Megemléke-
zésünk nemzeti imánk, a
Himnusz eléneklésével fejező-
dött be.

Megemlékeztek hőseinkről.
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A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fej-
lesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotja-
vításához, karbantartásához szükséges erő- és mun-
kagépek beszerzése” című pályázati felívás kereté-
ben megvalósuló projekt során Tekenye környező
mezőgazdasági művelés alatt álló területeinek meg-
közelítését szolgáló külterületi útja csaknem 800 m-es
szakaszon kerül felújításra, kiszélesítésre és stabili-
zálásra. Az elnyert támogatás mértéke a teljes projekt
összköltségének 90%-a.

Tekenye község Zala megye északkeleti részén talál-
ható, a Zala folyó völgyében, Zalaszentgróttól keletre, a
Sümegre vezető országúton fekvő Türjétől pedig délre. A
település a zalaszentgróti járáshoz tartozik, közös
önkormányzati hivatala Zalaszentgróton működik.

Tekenyén már több támogatott projekt is megvalósult. Az
önkormányzat sikeresen pályázott például a TÁMOP-
6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód programok - lokális színterek című felhívására, illet-
ve 2017-ben támogatást nyert egészségházának komp-
lex energetikai fejlesztésére, a „TOP-3.2.1-15-ZA1 -
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázat keretében is.

Az önkormányzati külterületi helyi közutak fejlesztését
támogató pályázati felhívás célja a vidéki térségekben
élők életminőségének javítása, az alapvető szolgál-
tatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás
elősegítése és a térség gazdaságának fejlesztése. A
pályázat keretében az önkormányzatok külterületi utak
felújítására, valamint az utak karbantartásához szüksé-
ges gépek beszerzésére pályázhatnak. Az elnyerhető
támogatás összege maximum 100 millió forint, intenzi-
tása maximum 95% lehet.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 06 | 13.
Tekenye Község
Önkormányzata
8793 Tekenye, Hunyadi utca 17.
Telefon: +36/83-562-960;
E-mail: aknis@t-online.hu

16,56 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST
NYERT EL TEKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM PÁLYÁZATÁN,
KÜLTERÜLETI ÚT FELJESZTÉSÉRE.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

A pünkösdi ünnepekre sok
vendég látogatott el Kehidakus-
tányba. A fürdő, a Deák Ferenc
Kúria mind a településre láto-
gatók igényeit igyekszik kiszol-
gálni. Ezt kiegészítve néhány
éve a tájház és a vele szemközt
található Hagyományőrző Ma-
riska-udvar egész évben állan-
dó nyitvatartással, hagyomány-
őrző programokkal várja az ide
látogatókat, helyi és környék-
ben élőket egyaránt.

A Mariska-udvarban pajta-
színházi évadot nyitottak június
18-án pénteken 19 órakor.A
program első előadásán a falu
polgármestere, kö-Lázár István
szöntötte a vendégeket, majd
átadta a szót az udvar Pajta-

Pajtaszínházi évadnyitó előadás Kehidakustányban

gazdájának, .Gergely Jánosnak
Az előző nyár végén „szögre
akasztott” kalapját megemelve
nyitotta meg az idei szezont.
Mesélt az egész nyarat átfogó
pajtaszínházi előadások mene-
téről, majd bemutatta az első
amatőr színtársulatot. A Hévízi
új színpad Kulturális Egyesület
VID-Ámító Társulat előadásá-
ban a „Fonóban-avagy Ma sem
haladtunk semmire, de legalább
jól mulattunk című népi ko-
médiát a közönség kényelmes
vászonzsákokkal leterített szal-
mabálákon nézhette végig.
Mindenki dőlt a nevetéstől. A
röpke félórás jelenet mindenki
számára jó szórakozást nyúj-
tott, kicsik és nagyok, fiatalok

és idősek egyaránt nagyon jó
hangulatban nézték végig az
előadást. A műsor után a ven-
dégek még megtekinthették az
udvarban található Gyógy- és
Fűszernövény tanösvényt és a
nemrégiben elkészült kemencét
is. Az este helyi pálinkakós-
tolással, hangulatos beszélgeté-
sekkel (az éppen érett gyümöl-
csöktől roskadozó cseresznyefa
körül) fejeződött be.

A nyáron számos rendez-
vénnyel, kisebb programokkal
várnak minden érdeklődőt

Kehidakustányba. A Hagyo-
mányőrző Mariska udvarban
még 5 alkalommal pajtaszínhá-
zi előadások, tájház-, kert napi
és egyéb színes program kerül
megrendezésre.

(Az udvar korábbi esemé-
nyeiről fotókat, az év további
részében várható programokról
plakátot, információt a Kehida-
kustányi Turisztikai Egyesület
facebook oldalán találhatnak.)

Lorencsicsné Horváth Csilla
Kehidakustányi

Hagyományőrző Mariska-udvar

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Minap a fiatalZTK FMVas
tehetségével, Farkas Ádámmal
volt szerencsém beszélgetni.
Ádám a megren-Kolozsváron
dezett tekézők világbajnoksá-
gán, U23-as korosztályban, a
120 dobásos versenyszámban
659 fás teljesítménnyel lett vi-
lágbajnok. Összetettben a ma-
gyar színeket képviselve, 1274
fával a harmadik helyen zárt.

Farkas Ádám családja hozta
létre az első zalaszentgróti te-
kepályát 1992-ben, ami azóta is
jelentős szerepet játszik a város
sportéletében. Ádám tehetsége
már fiatal korában megmutat-
kozott.

– Mikor találkozott először
a tekével?

Egy zalaszentgróti világbajnok
– aki a tekepályán nőtt fel

– Kétéves voltam, amikor
már kint voltam a tekepályán és
megtetszett a játék. Rögtön ki
is próbáltam, két kézzel a lá-
bam között gurítottam. Kez-
detben a sporttal csupán hobbi
szinten foglalkoztam. Először
nem is gondolkoztam azon,
hogy versenyszerűen űzzem,
komolyabban 10 éves korom-
ban kezdtem vele foglalkozni.

– Hogyan kezdődött zala-
egerszegi pályafutása?

– Amikor Zalaegerszegre
kerültem 14 évesen, rögtön az
NB I. felnőtt korcsoportjában
kezdtem játszani, ahova köny-
nyedén sikerült beilleszked-
nem. Majd a Szuper Liga if-
júságiban folytattam két év

után, ahol most már hat éve
tekézek.

– Milyen eredményt várt a
világbajnokságon?

– Egész évben jól teljesítet-
tünk, a felnőtt korcsoportot, va-
lamint az ifjúsági bajnokságot
is meg tudtuk nyerni. Úgy
mentem Kolozsvárra, hogy re-
ménykedtem egy jó helyezés-
ben, aranyra nem gondoltam,
de végül sikerült.

– Hogyan készültek a vi-
lágbajnokságra?

– Az előző évekhez képest
sokkal többet kellett edzeni.
Volt három edzőtáborunk, va-
lamint Szerbiában egy váloga-
tott mérkőzés is, ami remek
felkészülést biztosított a világ-
bajnokságra.

– Hogy zajlott a verseny?
– A világbajnokság 5 napig

tartott. Összesen 16 csapat mér-
kőzött meg egymással. Minden
csapat 6 játékosból és két cse-
réből állt. A csapatverseny után
a 24 legtöbb fát elérő tekéző
indulhatott az egyéni számban.
Erre az utolsó napon került sor.
A többi napon páros, vegyes-
páros és sprint versenyeket ren-
deztek. A szövetségi kapitány
vegyespárosban és párosban is
indított. A vegyes számban az
aktuális világbajnoktól kaptunk
ki, párosban pedig a négy közé
jutásért estünk ki. Sprintben
nem gurítottam, mivel közvet-
lenül az egyéni szám előtt lett
volna. Egyéni erősorrendben
dobtunk. A napi győztese az
egyéniben legjobb eredményt

elért versenyző, az összetett
egyéni pontjaiba viszont a csa-
patjáték során szerzetteket is
beleszámolják.

– Mennyire volt szoros a
verseny?

– Az első három helyezett 9
fán belül végzett. A második
mindösszesen 7 fával maradt le
az elsőtől. Az összetett győz-
tese 30-40 fával előzte meg a
másodikat, a második viszont
csak kettővel győzte le a har-
madikat.

– Mi a terve a jövőre
nézve?

– Habár a világbajnokság
után több ajánlatot is kaptam,
mégis Zalaegerszegen szeret-
ném folytatni. Miután kiöreg-
szem az ifjúsági korcsoportból,
a ZTK FMVas felnőtt csa-
patában tekéznék tovább.

Kép és szöveg: Farkas Adél

Június 18-22. között ismét
megrendezésre került a türjei
Szent László Általános Iskola
diákjai, hittanosai számára a
nyári tábor. A tábor az Erzsébet
táborok program keretében, a
türjei plébánia és önkormány-
zat, a szombathelyi Premont-
rei Rendi Szent Norbert Gim-
názium támogatásával való-
sult meg.

A Premontrei Kanonokrend
2021-ben ünnepli alapításának
900 éves jubileumát. Ebből az
alkalomból az idei tábort a több
mint 200 évvel ezelőtt alapított
és a premontreiek által fenntar-
tott Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnáziumban, Szom-
bathelyen tartottuk meg.

Délelőtt ta-Dancs Jeanette
nárnő vezetésével mozaik képet
készítettek a gyerekek, amely a
Szent László legenda egy moz-
zanatát örökíti meg, illetve

Táborban a türjei diákok

Pintér Viktória tanárnő veze-
tésével személyiség és kreati-
vitás fejlesztő dráma játékokon
vettek részt. Az elkészült mo-
zaik a türjei általános iskolába
kerül.

Délutánonként a gyerme-
kekkel kirándultunk. Megtekin-
tettük a Jurisics-várat, a szom-
bathelyi székesegyházat és tor-
nyait, ahonnan gyönyörű kilá-
tás nyílik Szent Márton szülő-
városára. Meglátogattuk a Hold-
fény Liget Kalandparkot, és
fürödtünk a Sárvári Wellness-
fürdőben.

Szeretnénk megköszönni a
szülők, tanárok, kísérők és
mindenki segítségét, aki hozzá-
járult a tábor sikeres megren-
dezéséhez. Reméljük, hogy min-
den gyerek jól érezte magát és
bízunk abban, hogy 2019 nya-
rán újra találkozunk!

Nagyné Darabos Gabriella



152018. június Szentgrót és Vidéke

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-0026

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

A közelmúltban Zalaeger-
szegen került megrendezésre az
Haru Kupa nemzetközi karate
verseny. A magyar karatésokon
kívül svájci versenyzők is meg-
mérettették magukat küzdelem-
ben és formagyakorlatban.
Több mint 150 versenyző és
három karate stílus képviselői
küzdöttek az érmekért, köztük
a zalaszentgróti Karate Egye-
sület tagjai.

Egyesületünk gyermek ver-
senyzői kitűnően szerepeltek az
erős mezőnyben, hiszen több
érmet sikerült begyűjteniük.

Eredmények. Küzdelem-
ben: ezüstérem jutott Lukácsi
Barnabásnak, bronzérmet nyert
Molnár Kata, Kurucz Botond,
negyedik helyezett lett Ács
Szilárd.

Formagyakorlatban: aranyat
nyert Lukácsi Barnabás, ezüst
jutott Kurucz Botondnak, ne-
gyedik helyezett lett .Ács Anna

Jól szerepeltek a szentgrótiak

A napokban közös edzésen
gyakoroltak közelharcot szent-
gróti és tatabányai karatésok
Zalaszentgróton. Ez azért volt
különleges, mivel olyan speciá-

lis technikákat tanultak, amiket
versenyen ugyan tilos alkal-
mazni a fokozott sérülésveszély
miatt, de a tradicionális karate
szerves része. Gyakorlásuk

ugyanolyan lényeges, mint a
szabályok által kötött és a
versenyzők testi épségét foko-
zottan védő küzdelem.

Komáromy József

Helytálltak az erős mezőnyben.

Kehidakustány község, a he-
lyi turisztikai egyesülettel kö-
zös szervezésében, immár ötö-
dik alkalommal bonyolította le
a térség általános iskolásai szá-
mára a TDM. kispályás labdarú-
gó-tornát. Mint minden évben,
most is az önkormányzat épüle-
tével szembeni füves terület
adott otthont a jeles eseménynek.

A rendezvény, mind isko-
lánk, mind pedig a rendezők
számára is nagyobb jelentőség-
gel bírt, mert ez volt az ötödik
olyan alkalom, amikor a kör-
nyék kisiskoláit összefogva
rendezte meg a rangos ese-
ményt. Az eltelt évek alatt a

Ötödik TDM Gyermek focikupa

meghívott települések iskolái-
val kialakított baráti és szakmai
kapcsolatokra méltán lehetnek
büszkék a szervezők. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy az évek fo-
lyamán az iskolák diákjai és az
őket felkészítő szakemberek
pozitívan gondolnak vissza az
egyes tornákra és mindig vár-
ják a következő évi megmé-
retetésre szóló meghívót.

Idén az a különleges helyzet
alakult ki, hogy az összes meg-
hívott kisiskola örömmel fo-
gadta el meghívásunkat. S úgy
alakították saját előírt program-
jaikat, hogy részt tudjanak ven-
ni a tornánkon. A már jól meg-

szokott programterv szerint az
öt csapat 20 perces körmér-
kőzéseket játszottak egymás
ellen, ahol igyekeztek a rendes
játékidő alatt eldönteni a három
pont sorsát. A számos érdeklő-
dő, aki ezen a pénteken a gyer-
mekeket választotta kikapcso-
lódás gyanánt, sok élményt is
kapott a jó idő mellé. Az egy-
mással versengő kis lurkók
jókedvűen, de nagy küzdő-
szellemben hajtottak a végső
célért. Látványos megmozdu-
lásból és szép gólokból idén
sem volt hiány, igazi közönség-
szórakoztató mérkőzéseket lát-

hattak, ahol fel-feltűnt egy-egy
igazán tehetség srác is. A tornát
Zalaapáti csapata zárta az ötö-
dik helyen. Negyedik iskolánk,
Kehidakustány csapata lett, míg
a harmadik helyet Keszthely
foglalta el. A végső győzele-
mért, a vándorserlegért idén ki-
élezett küzdelem folyt, ahol
nagy csatában múlta felülTürje
Zalacsány csapatát, s ezzel ki-
alakítva a torna végső ered-
ményét. Az esemény zárása-
ként településünk polgármeste-
re, adta át díjakatLázár István
a megjelent csapatoknak.

K.M.F.

Öt csapat szerepelt az ötödik tornán.
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A LETENYEI Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2018-ban is amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet
hangszeres zenét játszó előadóknak, együtteseknek.

Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló Könnyű-
zenei Támogató Program

Partnerek: Öröm a Zene Program, Hangszeresek Országos
Szövetsége

Indulási feltételek:
• csak saját szerzeményekkel, stílusirányzatot nem szabunk

meg,
• az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által

kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval (saját
kiadás és a helyi médiumokban való megjelenés nem kizáró
ok)

• demo felvétel (max. 10-15 perc) beküldése Wav, vagy
MP3 formátumban

A jelentkezés 2018. május 10-én indult és 2018. július
31-ig tart. Nevezési díj nincs!

Bővebb információ és jelentkezési lap:
www.letenyekultura.hu/aktualis.html
A tehetségkutató verseny zenei bemutatója 2018. augusz-

tus 17-én (pénteken) lesz Letenyén a kastélyparkban felál-
lított „TEHETSÉGSZÍNPADON”. Egy előadó, zenekar a beál-
lással együtt max. 20 perces műsorral mutatkozhat be.

A győztes indulási jogot szerez a MUSIC EXPON az Öröm
a Zene 2018. évi döntőjében (október 5-7), ahol a fődíj egy 1
millió forintos hangszer és hangtechnikai eszközbeszerzési tá-
mogatás a HANOSZ tagjainak kínálatából.

AMATŐR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ

Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatósága által a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-
se” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-ZA1-
2016-00005 kódszámú pályázattal 32 648 390 Ft támo-
gatásban részesült az orvosi rendelő fejlesztésére.

Rezi Község Önkormányzata a támogatási összegből a
következő feladatokat valósítja meg:

Az orvosi rendelő jelenlegi állapotában nem felel meg a
21. század követelményeinek, fenntartása gazdaságosan
nem oldható meg.
A felújítás során megtörténik az épület akadály-
mentesítése, kialakításra kerül a mozgássérült parkoló,
cserére kerülnek a nyílászárók, a vizesblokk és a burko-
latok. Megvalósul a lehűlő felületek hőszigetelése, és
megújuló energiával biztosított fűtés valósul meg. A fej-
lesztés komplex, hiszen amellett, hogy javulnak az ellá-
tás körülményei, jelentősen csökkennek a fenntartás
költségei is.
Az orvosi rendelő eszközei és bútorai is cserére szorul-
nak, már nem látják el megfelelően funkciójukat, ezért a
támogatás összegéből új bútorok és eszközök is beszer-
zésre kerülnek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az épületben
dolgozók modern, igényes munkakörülmények között
láthassák el feladataikat.
A fejlesztés eredményeképpen Reziben egy korszerű,
akadálymentesített, minden igényt kielégítően felszerelt
orvosi rendelő jön létre, ahol a település lakói és a
körzetbe tartozó betegek a mai kor elvárásainak megfe-
lelő környezetben juthatnak hozzá az egészségügyi
ellátáshoz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 06 | 11

REZI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

ORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE REZIBEN

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00005

A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig

Munkabér: megegyezés szerint
Tel: 30/2276-636

A BABATI HÚSBOLT KESZTHELY,

szakképzett bolti eladót

vesz fel.

Tel.: 30/2276-636


