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SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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. augusztus 06 - augusztus 19-ig

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

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Füstölt darabolt.........................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 láb első 399 Ft/kg...........
Sertés máj                  319 Ft/kg..................
Zsírszalonna              599 Ft/kg..............
Csülök hátsó             749 Ft/kg.............
Comb                        1099 Ft/kg........................
Karaj csontos          1099 Ft/kg..........
Tarja csont nélkül    1279 Ft/kg....

Zsír 1 kg                                                      499 Ft/kg......................................................
Tepertőkrém   250 g/dob   399 Ft/db       1596 Ft/kg... ... .......
Lecsókolbász                                              699 Ft/kg..............................................
Debreceni                                                    999 Ft/kg....................................................
Véres-Májas hurka lédig                            899 Ft/kg............................
Körmendi Vastagkolbász 1599 Ft/kgcsípős paprikás.. ..

Nyári turista                                              1399 Ft/kg..............................................
Parasztkolbász                                         1599 Ft/kg.........................................

Virsli műbeles...........................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.............1049 Ft/kg
Sajtos virsli..............................1199 Ft/kg
Disznósajt................................1299 Ft/kg
Vadász karikás........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász............................1399 Ft/kg
Parasztkolbász.......................1599 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna..1769 Ft/kg

Július 14-én ismét sikeresen
lezajlott az úgyneve-Tekenyén
zett , immá-Pogácsa Fesztivál
ron mintegy 20 éve kerül meg-
rendezésre a községben a Fa-
lunap, mely időközben egy
közkedvelt fesztivállá nőtte ki
magát. polgárSinka Imréné -
mester asszonyt kérdeztük:

– Hogyan tudná röviden
összefoglalni a rendezvény cél-
ját, lényegét?

Ha Pogácsa Fesztivál, akkor Tekenye!
– A kötetlen programok, a

közös élmények erősítik az
összetartozás érzését. A falu
vezetésének szándéka, hogy
megfelelő életteret biztosítva
lehetőség legyen a kikapcso-
lódásra, kulturált szórakozásra.

– Miben más ez, mint a töb-
bi környékbeli esemény?

– Nem szeretnénk rivalizál-
ni a környékbeli remek prog-
ramokkal, hanem a saját lehe-

tőségeinkhez igazodva a helyi
közösségnek adni egy alkalmat
a találkozásra, és az elszárma-
zottaknak okot a hazalátoga-
tásra. Nagyszerű érzés, hogy a
külföldön dolgozók már év ele-
jén kezdik az időpont egyez-
tetését a szabadságok össze-
hangolása miatt.

– Ha jól tudom, a helyszín
tekintetében történt néminemű
változás, igaz ez?

– Igen, maga a rendezvény
többször a sportpályán és kör-
nyékén bonyolódott, ahonnét
időnk -ént az eső miatt költöz
ni kellett. Idén a kultúrház

Nagy sikere volt Csonka Andrásnak.
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Ahogy azt már a sok éves
tapasztalat alapján megszokhat-
tuk, július második szombatján
megrendezésre került Batykon
is a falunap, melynek a Batyki
Polgármesteri Hivatal udvarán
egy teljesen új rendezvénysátor
adott otthont.

A rendezvényen tiszteletét
tette orsz -Manninger Jenő ág
gyűlési képviselő, valamint Rét-
vári Róbert, a Zalaszentgróti
Járási Hivatal vezetője.

A falunapot Horváth Tamás
alpolgármester nyitotta meg és
nagy szeretettel köszöntötte a
megjelenteket. Először a Türjei
Szent László Általános Iskola
Batyki Tagiskolájának kitűnő
tanulóit jutalmazták. Az alsó ta-
gozatosok közül Kondor Lász-
ló Levente, Kondor Tamás, va-
lamint vehettékBorza Viktória
át az oklevelet, míg a felső

A falunapi áradat magával ragadta Batykot is

tagozatból ésFarkas Esztert
Tóth Zsófiát jutalmazták.

A díjkiosztó után a Zala-
apáti Harmonikások műsora
k -övetkezett, melyet nagy öröm
mel fogadott a hallgatóság. A
harmonikásokat a Türjei Ama-
tőrök Adorfellépése követte. -
ján Péter polgármester szerint
nevük nem tükrözi képessé-
geiket, hisz nem amatőrök, ha-
nem vérbeli profik. A műsor-
kínálatból természetesen a Za-
laszentgróti Néptánccsoport fel-
lépése sem maradhatott el, hi-
szen már szinte törzsvendégei a
falunapnak. Végül, de nem
utolsó sorban pedig a helyiek
büszkesége, Koczpek Enikő
aranyhangját élvezhette a köz-
érdemű.

Persze a műsorok alatt és
után a kulináris élvezetek ked-
velői is megtalálhatták számítá-

sukat, a polgármester szerint,
ha díjazni kellett volna a kí-
nálatot, akkor csak első díjjal
tudta volna illetni például Csa-
ba Attilavaddisznópörköltjét,
töki pomposát, öregheIstván -
gyi tárcsás húsát, sült keZoli -
szegét, hogy csak párat említ-
sünk a sok-sok finomság közül.

Adorján Péter továbbá hoz-
zátette: arra fognak törekedni,

hogy jövőre is megrende-
zésre kerülhessen a falunap,
bár reméli, mint a falubeliek,
mint pedig a meghívottak kö-
zül többen fognak részt ven-
ni az eseményen. Azoknak
pedig, akik a rendezvény si-
keréért fáradoztak, ezúton is
hálás köszönetét szeretné ki-
fejezni!

Aczél Zsuzsanna

Gazdag műsor szórakoztatta a résztvevőket.

A és a vele szem-Tájház
közt található Hagyományőrző
Mariska udvar egész évben
állandó nyitva tartással, hagyo-
mányőrző programokkal várja
az ide látogatókat, a helyben és
környékben élőket egyaránt.

A Mariska udvar pajtaszín-
házában nemrég a Vasvári Já-
tékszín előad -ásában két fan
tasztikus darabot tekinthet-
tünk meg.

A programon az udvar paj-
tagazdája, kö-Gergely János
szöntötte a megjelenteket, kon-
ferálta be a színtársulatot. A
Vasvári Játékszín előadásában
Hans Sachs: Fonóház és a Kal-
már kosara című népi komé-
diákat tekinthettünk meg. A
röpke fél órás jelenet mindenki
számára jó szórakozást nyúj-

Fergeteges előadás a Pajtaszínházban
tott, kicsik és nagyok, fiatalok
és idősek egyaránt nagyon jó
hangulatban nézték végig az
előadást. Az este helyi pálinka-
és szörp kóstolással, kellemes
beszélgetésekkel fejeződött be.

A nyáron számos rendez-
vénnyel, kisebb programokkal
várunk minden érdeklődőt Ke-
hidakustányba. A Hagyomány-
őrző Mariska udvarban még
négy alkalommal pajtaszínházi
előadások, Kert napja, Pajta-
döngölő és egyéb színes prog-
ram kerül megrendezésre. Az
udvar korábbi eseményeiről
fotókat, az év további részében
várható programokról plakátot,
információt a Kehidakustányi
Turisztikai Egyesület facebook
oldalán találhatnak.

Lorencsicsné Horváth Csilla

Nagy sikert arattak.

udvarán újjáépített játszótér
nagyon jó környezetet biztosí-
tott a gyerekeknek.

– Milyen programok várták
a falu apraja-nagyját, illetve az
idelátogatókat?

– A szórakoztató sorjátékok
Katával, íjászat Feliciánnal,
traktorozás Józsival, a kürtös
kalács, csillám tetkó, lufi haj-
togatás, popkorn, a mászó-fal
és a trambulinok adtak újabb
játéklehetős -éget. Az Egészség
fejlesztési Iroda munkatársai a
vérnyomást és a cukorszintet
ellenőrizték. A programon fel-
lépők voltak: Türjei Amatőrök,
Egeraracsai Sziporkák és a
BrassCom Rézfúvós Együttes
Johann Attila vezetésével. A

vacsoraszünetet követően Cson-
ka András szórakoztatta a kö-
zönséget, a vastaps nem maradt
el. A pogácsasütők között ki-
sorsolásra került stoki-tetőt
idén is örömmel vette át a
nyertes. A fiatalok pedig haj-
nalig ropták a táncot.

Aki esetleg elősz -ör járt Te
kenyén, annak is pillanatok
alatt szembetűnt a település
rendezettségén, illetve a prog-
ramsorozat lebonyolításán a he-
lyiek példaértékű összefogása.
Sinka Imréné továbbá hozzá-
tette, hogy ezúton is szeretné
mindenkinek megköszönni a
fáradozást, aki az előkészület-
ben és a gördülékeny lebo-
nyolításban részt vállalt!

Aczél Zsuzsanna

Ha Pogácsa Fesztivál...

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A 2021-2027 közötti támo-
gatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető kör-
nyezet két olyan terület, amely-
re az Európai Unió több forrást
szán közölte az innovációs és–
technológiai miniszter Zala-
egerszegen, az 1,4 milliárd fo-
rint ráfordítással létesült hul-
ladékválogató üzem július ti-
zenharmadiki avatásán.

Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tuda-
tossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hul-
ladék keletkezzen.

Jövőnek szóló üzenet

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűlési képviselő, dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, , ZalaBalaicz Zoltán -
egerszeg polgármestere.

A és a3B Hungária Kft.
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműk -ödésével megvaló
sult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) pályá-
zatán 506 millió forint támo-
gatást nyertek el, a fennmara-
dó összeget önerőből finan-
szírozták ismertette– Nagy
Zoltán, a kft. ügyvezető igaz-
gatója.

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

Július utolsó hétvégéjén,
immáron 27. alkalommal zaj-
lott le a „Puszika-Oszika” csó-
naktúra és „fl ”úgosfutam , azaz
az „őrület napja, amely idén”
nem is egy, hanem három na-
pos volt. Ahogy azt már az
előző, „Idén újra Puszika-Oszi-
ka című cikkünkben megírtuk,”
a rendezvény egy igazi, ha-
misítatlan fesztiválhangulatot
ígért, amit be is tartott.

Az egy éves kihagyás után
arra lehetett számítani, hogy
valamelyest visszaesik az ér-

Háromnapos „őr ”ület Zalaszentgróton

deklődők száma, ám ez nem
így volt. A túrán résztvevők
száma meghaladta az ezer főt,
valamint a műsorok tekinteté-
ben a jóval mélyebb kulturális
merítés is elérte a várt hatást, és
jelentősen nagyobb tömegeket
mozgatott meg.

A számok tehát nem hazud-
nak és bizonyítják, hogy valós
igény van a Puszika-Oszikára,
ahogyan az ideérkezők megtett
kilométerei is ezt igazolják.

Csakhogy egy egészen ext-
rém példával alátámasszam

állításom volt, aki az óceánt
átszelve egészen Floridából
érkezett, hogy részese lehessen
a Puszika-Oszika életérzésnek.
De érkeztek még Németország-
ból, Ausztriából és hazánk
számos messzi pontjáról, mint
például Debrecen, Budapest,
Győr -és még sorolhatnánk, va
lamint a környékbeliek is szép
számmal képviseltették magukat.

Bangó Dezső (Oszi) a cs  -ó
naktúra „főgóréja elmondta,”
hogy soha ennyi ember még
nem szerette és tisztelte a Zalát
és idén jóval nagyobb figyel-
met fordítottak arra is, hogy a
túra alatt ne szennyezzék a
folyót.

Azt viszont sajnálja, hogy a
„Zala ”átúszás hosszában névre
hallgató program kellően bátor
jelentkezők híján elmaradt, pe-
dig nem tartja lehetetlen kül-
detésnek, hisz ő maga is leúszta
a távot tavaly. Azonban a leg-
ötletesebb járműnek, a legjobb
csapatnak és a leggyorsabb

csónaknak járó díjak sikeresen
gazdára találtak.

A legnagyobb siker talán
mégis az, hogy a futam teljesen
biztonságosan, balesetmentesen
zajlott le, köszönhetően a Le -ány
faluról és Csákánydoroszlóról
érkezett vízimentőknek.

A rendezvény egyik kiemelt
támogatója és partnere a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség,
akik képviseletében Csabai Ed-
vin, tizenhétszeres maratoni vi-
lágbajnok kenus tette tiszteletét
Zalabérben, a csónakok vízre-
bocsátásakor.

Oszitól megtudhattuk, hogy
szeretnék megérni a 30. jubi-
leumi Puszika-Oszikát, addig
továbbra is az a cél, hogy olyan
hazai előadókat vonultassanak
fel, akiket méltatlanul elhanya-
golnak, valamint olyan feltö-
rekvő zenekarokat, akik nem
kapnak kellő figyelmet. Továb-
bá szeretné, ha még nagyon
sokan megtapasztalhatnák az
„egy csónakban evezünk élet” -
érzést, mely egy életre össze-
kovácsolja a baráti társasá-
gokat.

Aczél Zsuzsanna

Nagy volt a „forgalom” a Zalán.
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A már sok-sok éves hagyo-
mányhoz híven, július utolsó
szombatján került megrende-
zésre falunapja, aZalacsány
helyi általános iskola udvarán.

Már reggeltől sportprogra-
mok várták a fiatalokat, majd
délutántól a kibővülő repertoár
minden egyes korosztálynak
megpróbált kedveskedni. A
gyermekeket többek között bő-
rözés, arcfestés, körhinta, óriás-
csúszda és légvár várta, mely
programok sikerességét a hát-

Wolf Kati a zalacsányi falunapon

térből szűrődő folytonos vidám
gyermeki kacaj igazolta.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter asszony nyitóbeszédében
szeretettel köszöntötte a meg-
jelenteket, valamint kiemelt
tisztelettel köszöntötte Lovászi
Község Önkormányzatának kép-
viseletét, akiket vendégül láttak
a falunapon. Ezen vendégség
apropója az volt, hogy tavaly a
megyei önkormányzat által ki-
írt pályázaton Lovászi és Za-
lacsány együtt nyerték el az Év

Zalai Idősbarát Önkormányzata
díjat, mely ünnepségnek Lová-
szi adott otthont.

A köszöntő után Wolf Kati
énekesnő lépett színpadra. Zsú-
folásig megtelt a sátor, ülőhe-
lyet nem is lehetett találni.
Végtelen közvetlenségével és
természetesen gyönyörű hang-
jával elsöprő sikert aratott a
hallgatóság körében. Wolf Kati
egy igazán interaktív műsort
szolgáltatott, hiszen a kora dél-
utáni órák ellenére sikerült
bevonnia és megénekeltetni a
közönséget is, valamint kérésé-
re utolsó számaihoz csatlako-
zott a Népek Tánca Tánccso-
port hölgykoszorúja is, akik
az énekesnő fellépése után sa-
ját előadásukban fiatalokat
meghazudtoló módon ropták a
táncot.

Mindezek után a Lovászi
Olajbányász Klub dalkörének
műsora következett, akik az
örökzöld slágerekkel pillanatok
alatt megnyerték maguknak a

nagyérdeműt. Idősbarát köz-
séghez híven a repertoárból
nem hiányozhatott a zalacsányi
nyugdíjasok műsora sem, akik
a magyar szívnek oly kedves
népdalokat adtak elő.

Végül, de nem utolsó sor-
ban az esti bál előtt a Triász
Light adott koncertet. Tőlük el-
várható módon sikeresen fo-
kozták a jókedvet és kellő
hangulatot teremtettek a bál-
hoz, melyhez a zenét a Start
zenekar szolgáltatta és ahogy
az egy jó falunaphoz illik, fia-
talok és idősek hajnalig ropták
a táncot.

Nagy Lászlóné szerint fon-
tos, hogy megálljunk kicsit
ebben a rohanó világban, ezért
is jók, valamint szükségesek az
ilyen közösségépítő esem -é
nyek, mint például a falunap,
ahol az emberek kiszabadul a
mókuskerékből nyugodtan le-
ülhetnek, beszélgethetnek és jól
érezhetik magukat.

Aczél Zsuzsanna

Wolf Kati a közönséget is bevonta az éneklésbe.

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkult -úra reneszánszát me
gyénkben.

Minap a Gyenesdiási Bor-
napok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többiek között
Manninger Jenő országgyűlési

Hagyományőrzés és kultúra

képviselő. , aPácsonyi Imre
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról be-
szélt, megemlítve, hogy a Gye-
nesdiási Bornapok gazdag prog-
ramsorozata jelentősen hozzá-
járul ennek népszerűsítéséhez.

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

Tavalyi évben három út tudott megújulni . AkkorSümegcsehin
a utca, és utca kapott aszfalt burkolatot,Rákóczi Cifrakert Sport
illetve az utca végi áteresz lett kicserélve.

Az idén egy nagy járdaszakaszt tudott az önkormányzat
felújítani saját költségből, amire nagy szükség volt, mert a járda
töredezett, nagyon elhasználódott volt. A falu leginkább használt
járdaszakasza ez a utcai járda. A tavalyi évben 1.250.000Táncsics
forint támogatást is nyert az önkormányzat, amiből most a Kos-
suth utcai járda egy szakasza lett felújítva. A két felújításnak
köszönhetően a buszmegállótól egészen a Táncsics utca végéig
akadály nélkül el lehet jutni, illetve a gyerekek nagy örömére le-
het görkorizni is ezen az utcán.

Bíznak benne, hogy jövőre folytatni tudjuk a j -árdák, utak fel
újítását, amit a képviselő-testület egyik fő céljának tart.

Újabb fejlesztés Sümegcsehin
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255.900 Ft255.900 Ft

Az akció a megjelenéstől augusztus 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõZalatáj

nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.

Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkonfacebook
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

A közelmúltban a zala-
csányi Csány László Általános
Iskola kéthetes, napközis tá-
borában vehettek részt a diá-
kok. igazgatónőTóth Istvánné
sz -ívesen mesélt erről az idő
szakról.

– Hogyan jött ez a le-
hetőség?

– E pályázat keretein belül
a gyerekek két hétig ingyenes
foglalkozásokon vehettek részt.
A programok a tankerület jó-
voltából valósulhattak meg. A
kétéves projekt biztosítja a
diákok négyszeri étkeztetését
és nappali, 8-4-ig tartó elhe-
lyezését.

– Hogyan telt ez a két hét?
– Mindkét héten egy, az

élethez fontos téma köré cso-
portosítottuk a programokat.

Kéthetes nyári tábor Zalacsányban

Első témánknak a családi életre
való nevelést választottuk, ez-
zel kapcsolatban rajzoltak, ra-
gasztottak és színeztek a gye-
rekek. A hét egyik napja ki-

rándulással telt, jártak Sopron-
ban és megnézték a fertődi
Esterházy-kastélyt is. Ez a túra
remek lehetőséget biztosított a
gyerekeknek, hogy kimozdul-
janak a megszokott környezet-
ből. A második hetet a sporttal
összefüggésben terveztük meg.
Az idő sajnos nem volt kegyes
hozzánk, ennek ellenére sike-
rült rengeteg sportos feladatot,
játékot szerveznünk. Ezek mel-
lett még elméleti oktatással is
foglalkoztunk.

– Kiknek volt lehetőségük a
táborba jelentkezni?

– Egy-egy periódusra 25-25
diákot tudtunk fogadni, akik 1-
6. osztályból kerültek ki. Kez-
detben aggódtunk, hogy a fel-
sős -ök és a kicsik közti kor
különbség gondot fog okozni,
de a gyerekek felügyeletével
megbízott nevelők remekül
megoldották ezt a problémát.

Az ő szellemi munkájuknak
köszönhetően jöhetett létre ez a
programsorozat. A közösen el-
töltött napok emlékeit a szülők
is megtekinthetik majd az új
tanév kezdetekor, az iskola
folyósóinak falain.

– Mit várhatunk a jövő
évtől?

– A szülőktől rengeteg po-
zitív visszajelzést kaptunk,
ezért joggal remélhetjük, hogy
a jövőben még nagyobb ér-
deklődés fogja övezni az álta-
lunk szervezett nyári napközis
táborunkat. A legnagyobb örö-
münkre a gyerekek nagyon jól
érezték magukat, várják a
folytatást. Augusztus 6-13.-áig
„ címszóVakáció a Mecsekben”
alatt egyhetes tábort terve-
zünk, majd még egy három-
napos biciklis túrával zárjuk a
nyarat.

Farkas Adél

Jól érezték magukat a gyermekek, a szülőktől is kedvező
visszajelzéseket kaptak.
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„Mit ad a Családok éve a
magyar családok számára? A–
válasz egyszerű: még több
megbecsülést és figyelmet...”
(Novák Katalin család- és if-
júságügyért felelős államtitkár).

Nincs ez másképp Zalakop-
pányban sem, ahol július 14-én,
szombaton a helyi futballpályá-
nál került megrendezésre a te-
lepülésrész falunapja, mely ese-
mény már harmadik éve viseli
a „Gyermek ”és családi nap
elnevezést.

Zalakoppány is, mint sok
más környékbeli kis település
az elöregedő lakoss -ág problé
májával néz szembe, ezért is
tartja a részönkormányzat veze-
tője, , valamintifj. Veress János
a részönkormányzat tagjai fon-
tosnak, hogy habár kis közös-
ség lévén szűkös keretekből is,
de megpróbálják a falut minél
élhetőbbé, minél vonzóbbá ten-
ni a fiatalabb generáció és a
családok számára.

A rendezvényen kicsik és
nagyok egyaránt megtalálhat-

Gyermek és családi nap Zalakoppányban
Egy nap, amikor a család szentségéé a főszerep

ták a számukra legideálisabb
programot, hogy egy önfeledt,
szórakozással teli vidám napot
tölthessenek el családi és baráti
körben.

A gyermekeket színesebb-
nél színesebb programok vár-
ták, mint például kerékpáros
ügyességi pálya Kovács Attila
vezetésével a zalaszentgróti
rendőrs -égtől, kézműves foglal
kozás a Szociális és Gyermek-
jóléti Központ jóvoltából, rend-
őr- és tűzoltóautó bemutató,
íjászat, foci és ugrálóvár. Vala-
mint külön kiemelendő Tüsi
bohóc, aki bohókás interaktív
műsorával egyértelműen elsöp-
rő sikert aratott a lurkók kö-
rében.

A helyiek összefogásának
köszönhetően ételnek, italnak
sem volt híján. Panker Gyöngyi
220 db palacsintát sütött és azt
kérésre baracklekvárral vagy
kakaóval töltötte és nagy-nagy
szeretettel tálalta. Gájer Aladár
és , valamintCsarmasz Henriett
csapata pedig vaddisznópör-

költtel kedveskedett nem csak a
helyi lakosok, de a betérő ven-
dégek számára is.

Az „Eg -észséges Zalakop
pány elnevezésű program ke” -
retein belül a Zalaszentgróti
Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársai végeztek állapotfelmé-
rést és állítottak fel egy gyors
diagnózist az önjelölt pácien-
seknek. A kísérletező kedvűek
pedig a finomságok elfogyasz-

tásának hatását is tesztelhették
szervezetükön egy gyors előtte-
utána méréssel.

Estefelé pedig a felnőttek
együtt nótázhattak Szabó Lajos
harmonikással, akit évről-évre
szeretettel fogadnak a falube-
liek. A Gyermek és családi
napon tiszteletét tette Mannin-
ger Jenő országgyűlési képvi-
selő is.

Aczél Zsuzsanna

Tüsi bohóc nagy sikert aratott.
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Mint az ország számos te-
lepülésén, isKehidakustányban
megszervezték a múzeumok
éjszakája programot. A nap fo-
lyamán este nyolcig látogatható

Kehidakustányi éjszaka örökségünk nyomában

kallósdi kerek templomban
Gergely János, a Kehidakustá-
nyi Tájházban Gellért Erzsébet
és a Deák Kúria és Múzeumban
Kertész Imréné segítségével a

vendégek tárlatvezetésen ve-
hettek részt. Este fél tíztől a
De -ák Múzeum konferencia
termében az érdeklődők „Ne-
vető Deák-kúria címmel „tör” -
ténelmi bohózatot tekinthet” -
tek meg , GergelyPál Imre
János és előPawlik Marcell -
adásában.

A műsorra a településen
élők, az oda látogató vendégek
egyaránt szép számmal érkez-
tek. A 70 fős terem zsúfolásig
megtelt. A nézők Deák Ferenc
életéből vett történelmi jelene-
teket a műsorban különböző,
mulatságos feldolgozásban lát-

hatták. A közönség remekül
szórakozott. A műsort hangu-
latos, korszakhoz illő zenék
színesítették. Az előadást vas-
taps zárta, de ezzel az este nem
ért véget. A Kúria előkertjében
gyönyörű rózsák, fáklyák fo-
gadták a vendégeket, a szerve-
zők zsíros kenyeret, házi ször-
pöket, borokat, pálinkát kínál-
tak. Fakultatív programként
fáklyákkal, lámpásokkal kisebb
csapatok kisétáltak a Deák kút-
hoz. A Kúria kertjében a csil-
lagos ég alatt hangulatos be-
szélgetéssel zárult a nap.

LoHoCsi

Zsúfolásig megtelt a terem.

A Magyar Szabadidősport
Szövetség Tekenye(MSZSZ) és
Község Önkormányzatának
együttműködésében került meg-
rendezésre a „Példakép sport-
rendezvény” július 27-én, pén-
teken a Tekenyei Sport Park-
ban. A példaképek részvé-
telével zajló sportprogram a
„Magadért Sportolj!” elneve-
zésű EFOP-1.8.6-17 projekt
(Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program) része. A
községben olimCzene Attila -
piai bajnok úszó és Hajmási
Éva ezüstérmes paralimpiai
kerekesszékes vívó motiválták
a nagyközönséget.

A „Magad ”0132 ért sportolj
névre hallgató programsorozat
célja a prevenciós, azaz meg-
előző egészségfejlesztés, mely
program Magyarország ke-
vésbe fejlett régióiban szeretné
megmozgatni az embereket,
elvinni az életükbe a rendszeres
testmozgást, valamint felkelteni
az igényt rá, sőt nem csak fel-
kelteni, de felmérni is azt, hogy
segíthessék az adott térség
sportéletének beindítását, majd
annak gondozását.

A programsorozat több szá-
lon fut az országban, az érintett
települések többségén a „Ga-
rant ”ált sportprogramok tré-
nerek segítségével zajlanak,
míg a kiemelt helyszíneken
„Példaképek részvételével zajló
sportprogramon vehet részt a”
közérdemű.

Példakép sportrendezvény Tekenyén
Czene Attila, a Magyar Sza-

badidősport Szövetség elnöke
hozzátette, hogy az elnyert
pályázattal 850 helyszínre sze-
retnének eljutni a három év
során, ebből 42 kiemelt hely-
szín van, melyek egyike Te-
kenye is, ezen helyszínekre
érkeznek a fő szervezők, illetve
példaképek. Míg a többi 808
helyszínen a szövetség rekreá-
ciós kollégái, valamint kiváló
szakemberek fogják a fizikai
aktivitást szervezni. A cél tehát
az, hogy minél többen, minél
rendszeresebben sportoljanak,
ennek az eszmeiségét próbálja
a „Magadért sportolj szlogenű”
program a kistelepülésekre
elvinni.

A Hajmási Évával folytatott
beszélgetés során megtudhat-
tuk, hogy jelenleg is aktívan
sportol, tanul, valamint gőz-
erővel készül a 2020-as tokiói
paralimpiára, de mindemellett
is nagy örömmel vállalta, hogy
járja az országot a programmal
és megismertesse a para sport-
ágat az emberekkel. Nagyon jó
kezdeményezésnek tartja, hogy
a turné tartalmaz egy ilyen kü-
lönlegességet, mint a kerekes-
székes vívás, ezáltal úgy érzi,
tud adni valami pluszt a fia-
taloknak, akik esetleg még
nincsenek tisztában az ilyen
jellegű para sportágakkal. El-
mondta még, hogy nagyon jó
érzéssel tölti el, amikor a gyer-
mekek csillogó szemekkel né-

zik a műlábát és példaképként
tekintenek rá, továbbá reméli,
hogy legalább annyit tud adni
ezeknek a gyermekeknek, mint
amennyit ő kap tőlük.

Az MSZSZ meghívására
csatlakozott a tekenyei prog-
ramhoz ésHaide Éva Szamosi
Katalin meridián torna szak-
értők, valamint a zalaszentgróti
klubvezető, , kidr. Tóth Mária -
egészülve gyakorlótársaival és
bemutatták a 3-1-2 meridián tor-
nát, mely mozgásforma mottó-
ja: „Élj 100 évet egészségesen!”

„Minden évben van egy
hét ,” ezzel a szlogennel em-
legetik a július végi NaturAqua
Életmódtábort, mely idén egy-
be esett a „Magadért sportolj”
rendezvénnyel.

– És valóban van egy hét,
amikor egymásra találnak a fa-
luban a fiatalok, a kötött és
szabadprogramok során még
közelebb kerülnek egymáshoz,
erősödnek a baráti kapcsolatok.
Öröm látni pénteken este a
fáradt, de mosolygó arcokat,
ahogy a versengés utáni mara-
dék erejükkel a méta játékra
készülnek. Épülnek a sátrak,
készül a tábortűz, szól a zene és
az esti órákra a felhők közül
előbújt a nap. Az esővert hétfői
túranap után igazán szép zárása
volt a hétnek a példakép
sportrendezvény – így gondolt
vissza polgárSinka Imréné -
mester asszony az esemé-
nyekre.

Aczél Zsuzsanna

Czene Attila a gyermekek körében.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A női kézi-zalaszentgróti
labda csapat ebben az évadban
három fordulóban mérte össze
erejét a megyei bajnokságban
induló együttesekkel. Mérkő-
zésről mérkőzésre javult a lá-
nyok teljesítménye, köszönhe-
tően a csapat egységének,
amely a rutinos játékosok mel-
lett a csapatba beépülő fiatal
játékosokkal egészült ki. Az
utolsó fordulóban sikerült a
bajnokcsapat legyőzni,Lentit
és idegenben a második he-
lyezett csapatától is kétVasvár
pontot szerezni. A Zalaszent-
gróti Kézilabda Club bronz-
éremmel zárta a 2017/18-as
szezont. A csapat legeredmé-
nyesebb játékosa Lászlóné
Horváth Krisztina 105 lőtt gól-
lal, akit januárban Zala megye
legjobb játékosának választottak.

Sikeres évet zárt a Zalaszentgróti Kézilabda Club
A kézilabda club U11-es

csapata is sikert sikerre hal-
mozott ebben az évben. Az or-
szágos gyermekbajnokság Zá-
kányi Bálint régiójában arany-
érmet szerzett. 14 mérkőzésből
11 győzelem volt a csapat mér-
lege. A megyei kézilabda diák-
olimpia bronzérmes csapata lett
ebben a tanévben. A strand-
kézilabda bajnokság első for-
dulójában Vonyarcvashegyen
nem találtak legyőzőre. Ér-
tékelte a csapatok munkáját
Császár Renáta játékos-edző,
aki kiemelte a klub stabil mű-
ködését, amit az elnökség ma-
gas szinten biztosított.

A mérkőzések mellett sok
más program színesítette a ké-
zilabdások életét a közelmúlt-
ban. A Papp László Sportaréná-
ban a Magyar Kupa elődön-

tőben szurkolhattak kedvenc
csapataiknak, két busszal utaz-
tak Győrbe a zalaszentgróti
szurkolók a Győri Audi ETO
KC - Alba Fehérvár KC baj-
noki mérkőzésre és Bódi Ber-
nadett látogatott Szentgrótra. A
Magyar Kézilabda Szövetség
szakmai napján két korosztály

is bemutatkozott. A zalaszent-
gróti szurkolók elismerő pla-
kettet vehettek át Varga Sándor
megyei elnöktől.

A Zalaszentgróti Kézilabda
Club köszöni mindenkinek a
támogatást és a lelkes szurko-
lást! Találkozunk következő
bajnokságban, ősszel!

A bronzérmes női csapat.

Az aranyérmet szerző U11-es együttes.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

mxm lakberendezés rovata

Anno a Magyarországra
érkező turistákat, amikor
hazánkról kérdezték, a gu-
lyáson és csikósokon kívül
nem tudtak többet megem-
líteni. Pedig egy országot,
egy népet a turista látvá-
nyosságokon túl az ételein
keresztül lehet igazán meg-
ismerni. Így tudjuk meg, ho-
gyan gondolkodnak és vi-
szonyulnak az országukhoz.

István, amikor külföldön
nyaral a családdal, mindig
főz. Ez neki pihenés és szó-
rakozás egyben, mert imád
új dolgokat kipróbálni, helyi
alapanyagokból, helyi étele-
ket főzni. Ehhez nem csak
főzni kell tudni, de alaposan
meg kell figyelni a helyi
szokásokat, amelyek több
száz éven keresztül alakul-
tak ki.

István áll a helyi piacon
a hűtőpult előtt, tanácstalan,
mert egy jó sonkát szeretne
vásárolni a reggelihez a csa-
ládnak. Már korábban hal-
lotta ismerőseitől, hogy a
helyi sonkát ki kell próbálni.
Leveszi azt a fajtát, amit a
legtöbb turista választ, ekkor
veszi észre, hogy a mellette
álló azt figyelte, vajon me-
lyiket fogja választani. A
helybéli sajnálkozó mosoly-
lyal konstatálja a választást,
majd tört angolsággal ma-
gyarázza, nem ez a legjobb
és átad egy másikat.

István elgondolkodik. Ő
vajon megtette volna ezt egy
turista kedvéért? A Balato-
non megmutatta volna a leg-
jobb lángossütőt egy tu-
ristának?

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Nem elég turistának lenni…

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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 BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND

„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!

Munkaidő: hétfőtől péntekig

Munkabér: megegyezés szerint

Tel: 30/2276-636

Július 21-én, szombaton a
zalaszentgróti Szent Gróth
Termálfürdő -és Szabadidőköz
pont adott otthont az immá-
ron második alkalommal
megrendezésre került jótékony-
sági főzőversenynek és családi
napnak. Mindeközben a Kék-
lámpás Ördögök Motoros
Egyesületének háromnapos ta-
lálkozója is a fürdő területén
zajlott.

Tóth István fürdővezető el-
mondta, hogy a családi nap
célja minél több embernek va-
lamiféle plusz juttatást bizto-
sítani. A családi napon tehát az
árakat különböző kedvezmé-
nyekkel alakították ki.

A jótékonysági főzésből
befolyt összeget a fürdő egy
életmentő készülékre, defibril-
látorra szeretné fordítani.

A főzőverseny és családi
nap kiváló alkalom csapatépí-
tésre. A rendezvény védnöke a
Magyar Vöröskereszt Zala-
szentgróti Területi Szervezete,
de több helyi és környékbeli
szervezet, önkormányzatok, bo-
rászatok is támogatói a kez-
deményezésnek. A zalaszent-
gróti Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai, dr. Al-Yari Mo-
hamed Turós Dóraés egész-
séges finomságokkal kedves-
kedtek az állapotfelmérésre je-
lentkezőknek.

Baracskai József, Zala-
szentgrót polgármestere na-
gyon jó kezdeményezésnek
tartja a nemes cél érdekében

Főzőverseny,  jótékonysági családi nap, motorostalálkozó

A jótékonysági főzés elérte célját.

született rendezvényt és bízik
benne, hogy hagyomány lesz
belőle. -Örül, hogy ennyien ki
látogattak a fürdőbe, támoga-
tandó, valamint köszönet illeti
a fürdő vezetőségét, hogy egy

ilyen remek programot hozott
létre.

Tóth István kitérve a moto-
rostalálkozóra elmondta: örö-
mére szolgál, hogy a fürdő ott-
hont biztosíthat a Kéklámpás
Motoros Ördögök Egyesülete
találkozójához, akiknek ked-
vezményes helyárat biztosítot-
tak. Szeretnének hagyományt
teremteni a kéklámpásokkal,
megmutatni, hogy lehet kultu-
ráltan motorozni, szerinte erre
az egyesület nagyon jó példa.

A főzőverseny -és jótékony
sági családi nap sikeresen zá-
rult, hiszen összegyűlt a szük-
séges összeg az életmentő ké-
szülékre. A főzőversenyt Kis-
szentgrót Gecsapata nyerte, -
lencsér István vezetésével.

Aczél Zsuzsanna


