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Sümegcsehi,
Henry Newman templom

Csodálatos nótás hangulat
A Sümegcsehi Népdalkör 40 éves jubileumi találkozója
Népdalkörök, néptáncosok,
amatőr művészeti csoportok,
citerazenekarok köszöntötték
szeptember 22-én, délután 15
órától a 40. születésnapját ünneplő Sümegcsehi Népdalkört.
A helyi önkormányzat és a
népdalkör tagjainak anyagi felajánlásával sikerült megrendezni ezt a nagy sikerű rendez-

vényt Novák Ferenc, a népdalkör vezetőjének szervezésében.
A megnyitó után Novák
Ferencné, aki 25 évig volt a
csoport élén, majd Hujber
Ferenc (szintén volt csoportvezető) is köszöntötte a jelenlévőket. Sziva Erika polgármester asszony jókívánságai mellé
kis ajándékokkal lepte meg a

Emlékezetes találkozó volt.
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

SZÜRETI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Sertés fehércsont.................................5 Ft/kg Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................399 Ft/kg Csirke comb................................669 Ft/kg
Sertés láb első..................................599 Ft/kg Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg
Sertés máj.........................................399 Ft/kg
Zsírszalonna.....................................799 Ft/kg
Comb................................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül...........................1279 Ft/kg Tepertőkrém....250 g/dob......449,-/db......1796 Ft/kg
Karaj csont nélkül...........................1399 Ft/kg Zsír 1 kg.......................................................699 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg Lecsókolbász..............................................699 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1656 Ft/kg Párizsi..........................................................899 Ft/kg
Kenőmájas.........................949 Ft/kg Sajtos Párizsi..............................................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs......1099 Ft/kg Balaton-Virsli Műbeles...............................999 Ft/kg
Parasztmájas...................1099 Ft/kg Cserkész kolbász.......................................999 Ft/kg
Debreceni........................1199 Ft/kg Véres-Májas hurka lédig............................969 Ft/kg
Disznósajt........................1299 Ft/kg Szafaládé...................................................1099 Ft/kg
Vadász karikás................1399 Ft/kg Sajtos virsli................................................1199 Ft/kg
Vasi kolbász....................1399 Ft/kg Nyári Turista..............................................1399 Ft/kg
Körmendi Rába sonka...1499 Ft/kg Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás...1699 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka...1799 Ft/kg Parasztkolbász..........................................1699 Ft/kg

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Érvényes: 2018. október 01 - október 14-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

csoport tagjait. A népdalkör 40
éves múltját idézte fel Farkas
Zsolt, a falu előző polgármestere is. Végül Gál János, aki 3
cikluson keresztül volt pol-

gármester és jelenleg a csoport
tagja, elevenítette fel emlékeit.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség nevében Pintér Anikó
(Folytatás a 3. oldalon)
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Felújítás Zalaszentgrót és Türje között
Egy útszakasz régóta várt rekonstrukciója kezdődött meg
még a Batthyányiak ültették
őket és az országban egyedülállóan léteznek fasorként.
A fasor védetté nyilváníttatását ifj. Veress János önkormányzati képviselő már korábban kezdeményezte, továbbá
hozzátette, hogy Zalaszentgrót
erősen ki van téve a tehergép-

jármű forgalomnak, ezért ezen
út elkészültével nagyon jó lehetőségnek tartaná megnyitni a
Tüskeszentpéter felé az átkötő
utat, mely nagy mértékben tehermentesítené a várost és hozzájárulna a mindennapi élet
megkönnyítéséhez.
Aczél Zsuzsanna

Új játékok az oviban
Nagy öröm a pakodi gyerekeknek
Balról: Schlemmer Tamás, Manninger Jenő és ifj. Veress János.

Szeptember 12-én kezdetét
vette a Zalaszentgrótot és Türjét összekötő út egy 2,2 km-es
szakaszának felújítása.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóvoltából a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. részére
biztosított forrásból ered a
„Komplex útfelújítási program”. Ezen elnevezésű projekt
foglalja magába jelen 7353 j.
Zalaszentgrót-Türje összekötő
út 1+300 – 3+500 km sz. szakaszát is.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő helyszíni beszédében elmondta, hogy az igények, illetve az állapot felmérése után ennek az útnak a
felújítása bizonyult a legfontosabbnak. Valamint a térség központját, vagyis a járásszékhelyet megközelítő utak elsőbbséget élveznek, de a jövő évben
kezdődő „Magyar falvak program” keretein belül egyre több
hasonló beruházás várható
majd. A kormány célja, hogy a
kisebb településeket összekötő
utakon is meggyorsítsa a közlekedést és a munkát.
Schlemmer Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala
Megyei Igazgatóságának osztályvezetője arról számolt be,
hogy egyelőre nem a teljes
útszakasz, hanem annak legrosszabb állapotban lévő része,

A tölgyfák épségére különös
gondossággal ügyelnek majd.

egy 2,2 km-es rész kerül felújításra. Ezen munkafolyamat
tervezett átfutási ideje 120 nap
lesz, költsége pedig 201 millió Ft.
Míg a fennmaradó útszakasz
felújítására előreláthatólag a jövő évben kerül sor, így a teljes,
5,6 km-es út átadása 2019.
novemberének végére várható.
Az utat szegélyező tölgyfák
tekintetében különös gondossággal járnak majd el, hogy
azok továbbra is épségben
megmaradhassanak. Ezen piramistölgyek közel 200 évesek,

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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k
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Nagy volt az izgalom az
elmúlt napokban Pakodon, a
helyi ovisok-bölcsisek körében.
Az összevont, szép számmal
rendelkező kisgyermeknevelő
intézmény ugyanis több kültéri
játékkal gazdagodott Sándor
Szabolcsnak, az Árnyaserdő Bt.
ügyvezetőjének köszönhetően
(képünkön).
Az időjárás is kedvezett a
játszóeszközök azonnali birtokbavételéhez, így egy rövid
összeszerelést követően a pakodi kicsik máris felpattanhattak az új háromkerekű motorokra, illetve bekuckózhattak
a frissen szerzett kerti házikóba. Az intézmény mintegy 52
ezer forintos felajánlást kapott
Sándor Szabolcstól, így egy
előzetes igényfelmérést követően hamar kiderült, hogy minek örülnének leginkább a
kicsik.
Mint azt az adományozó
Árnyaserdő Bt. ügyvezetője
lapunknak elmondta, székhe-

lyükön, Pakodon rendkívül
nagy hangsúlyt fektetnek a felnövekvő generáció útjának
egyengetésére, amihez szerettek volna ők is hozzájárulni.
Így született meg az ötlet, hogy
örömet szerezzenek a kicsiknek, amit pedig mi mással
tehettek volna meg, mint új
játékok ajándékozásával.
Halek László, a település
polgármestere az átadáson elmondta, nagy segítség volt a
felajánlás, az óvodába járó 21,
illetve a 9 bölcsis kisgyereknek
rendkívül nagy örömöt szereztek az abból vásárolt játékokkal. Így mindkét korcsoport
kedvére megtalálja az udvaron
a számára legmegfelelőbb szórakozást. A bölcsöde kialakításával lehetőséget biztosítanak
a környező településen élők
számára is és várják mindazok
jelentkezését, akik bölcsődei
elhelyezést igénybe kívánják
venni.
(x)
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Mozdulj Szentgrót, mozdulj minden-kor!
Mozgalmas időszak áll zalaszentgrótiak mögött, hisz a
város idén is sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Mobilitási
Hetének programjára. Saját
költséggel kiegészítve színes
programokkal várták a lakosságot, kicsiket és nagyokat egyaránt.
A hagyományoknak megfelelően a Deák Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola alsósai feldíszített kerékpárral és rollerrel
érkeztek az iskolába. A Napközi
Otthonos Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde szelíd motorosai és nevelőik a délelőtt vonultak fel, akiket Baracskai
József polgármester rollerrel
kísért, délután a sulisokat pedig
jopper kerékpárral.
A Koncz Dezső Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény nevelői sportjátékokat szerveztek a gyerekeknek a
suli pályán és ügyességi feladatokat a Szent Gróth Termálfürdőben.
A fergeteges programokról
az „Önmagadért sportolj” program csapata gondoskodott. Általuk lehetőség volt kipróbálni
olyan nem hétköznapi moz-

gásformákat is, mint például a
gold sprint, az evezős ergométer, a teqball, a trükkös bringa, vagy az élő csocsó.
Czene Attila olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke a
programsorozat több helyszínén is jelen volt, sőt ő maga is
kerékpárra ült és végigtekerte a
helyiekkel a várost az autómentes nap alkalmából szervezett biciklis felvonulás keretein belül.
A Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának munkatársai közlekedési pályát alakítottak ki,
ahol a gyerekek játszva tanulhattak a helyi rendőrök segítségével.
Adrenalinból sem volt hiány,
hisz a Trial Duó egy fergeteges
interaktív kerékpárbemutatót
tartott, amit nem csak a gyerekek, de a felnőttek is lélegzetvisszafojtva figyeltek.
A kellemes őszi napsütésben a zalaszentgróti Nőklub
tagjai egy könnyed sétát tettek
a városban.
Az autómentes nap keretein
belül felavatták az új játszóteret
a Batthyány utcában, mely a
„Grótmaci” nevet kapta. A lur-

Csodálatos nótás hangulat
(Folytatás az 1. oldalról)
köszöntötte az ünnepelt csoportot.
Ezután a vendéglátók műsorával kezdődött meg a színpadi program. Felszabadult, vidám hangulatban, sokszor közös énekléssel zajlott le a délután. A zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör, a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes dalai
mellett a mihályfai színjátszócsoport, a gógánfai Csak Csajok, a sümegi néptáncosok műsora tette még színesebbé.
Nagy sikert aratott a messzebbről érkező Csesztregi Férfikórus meglepetés műsorával is. A
nagybőgő és a harmonika
hangjai közös éneklésre késztették a közel 140 fős közönséget. Messzebbről, a Vas megyéből érkezett Kekeri Citeraegyüttes és a Tavaszi Szél Citerazenekar is megalapozta a jó

hangulatát a késő estébe nyúló
vigasságnak.
A színpadi műsorok zárása
után köszöntötték 80. születésnapjuk alkalmából a két legidősebb tagjukat, Nagy Rácz
Tibornét és Gál Jánost.
A program sikerét mi sem
bizonyítja jobban, hogy az elfogyasztott vacsora után kialakult csodálatos nótás hangulat valamennyi vendég csoportot még órákon keresztül
marasztalt.
A Sümegcsehi Népdalkör
bízik abban, hogy ezt az összetartást, sikeres munkát látva
olyanok is visszatérnek körükbe, akik családi vagy egyéb
okok miatt távoztak csoportjukból, illetve akik még nem voltak részesei munkájuknak, ezen
rendezvény láttán kedvet kapnak a belépésre.
-s-

Az óvodás szelíd motorosok.

A Trial Duó bemutatója.

kók nagy örömmel vették birtokba az új eszközöket.
Szeptember 26-án szerdán
Zalaszentgrótra látogatott Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, tizennégyszeres magyar
bajnok, sífutásban hatszoros

magyar bajnok, aki előadást
tartott „Mozdulj minden-kor”
címmel. Ehhez kapcsolódva az
előadást megelőzően a Zalaszentgróti Egészségfejlesztési
Iroda elindította gyaloglóklubját.
Aczél Zsuzsanna

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához. Említést tett a gyorsforgalmi utak építéséről, amelyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanulmányról, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kommunikációs hálózat kiépítéséről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is viselniük kell, mert meg kell felelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkesedést és ihletet kívánt.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély leselkedik, mint egykor a zalavári monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem szabad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák. Gondolatait Zala megye új díszpolgárának, dr. Márfi Gyula érseknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszönésével zárta.
Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény világ érdekében folyamatosan
fellépett.
Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.
A Zala Megye Egészségügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért.
Zala Megye Szociális Gondoskodásért Díjat adományoztak Dallos Ritának, a Keszthelyi Idősek Otthona igazgatójának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.
A közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat ítélt oda Tóth Sándorné intézményvezető-helyettesnek (Lenti Lámfalussy Sándor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kulturális szerepvállalásáért.
Major Veronikának (Keszthelyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért.
Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az utánpótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.
A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elismeréséül.
Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fennmaradó fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért.
Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vonyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkásságáért.
Joóné Baranyai Tímea pedagógus (Életfa óvoda, Keszthely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzett munkájáért.
A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként.
A közgyűlés díjainak átadását követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Amikor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védelmezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszönetet mondott az elismerésért.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből gratulált a nap kitüntetettjeinek.
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea
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Táborok Türjén
A Türjei Szent László Általános Iskola és batyki tagiskolájának diákjai több ízben
vehettek részt Erzsébet táborokban, hogy egy igazán mozgalmas, élményekkel teli nyarat
tudhassanak maguk mögött és
újult erővel vághassanak neki
az újabb tanévnek.
Számos más jellegű tábor és
tevékenység mellett három napközis Erzsébet tábor is zajlott
az iskola falai között, így sem a
diákok, sem pedig a tantestület
tagjai nem unatkoztak a szünidő alatt sem.
Az első tábor a „Mozaik”
nevet kapta, melyen 28 hittanos
gyermek vett részt 5 napon
keresztül Száraz Kristian Dávid
atya és Nagyné Darabos Gabriella vezetésével. A tábor során ellátogattak a szombathelyi
csónakázó-tóhoz, mely a város
egyik legszebb természeti értéke. Majd vonattal Kőszegre
utaztak és megtekintették a
belvárost, valamint hosszabban
elidőztek a várban. Egy másik
célpont a gyöngyösfalui Hold-

fény Liget Kalandpark volt,
ahol a diákok kipróbálhatták
ügyességüket a kötélpályákon.
Az öt nap során a sportos
programok és drámajátékok
sem maradhattak el. Végül pedig Sárváron a wellnessfürdőben pihenhették ki a tábor
fáradalmait, ahol ki-ki kedvére
csúszdázhatott, úszhatott, pancsolhatott.
A „Mozaik” névre hallgató
tábor célja volt egy maradandó
mozaikkép megalkotása, mely
az iskola névadóját, a plébániatemplom freskóján szereplő
Szent Lászlót ábrázolja. Az elkészült mű pár lépésnyire a
főbejárattól, az iskola falán kapott helyét.
A következő tábor a tanév
végén, július utolsó hetében
zajlott, melyen 88 gyerek vett
részt. A tábor során a diákok
régi recepteket gyűjtöttek és
együtt főztek a helyi nyugdíjas
klub tagjainak segítségével. A
főzés során olyan hagyományos ételek készültek, mint a
prósza és a palacsinta. Az

Lélekharang a temetőben

A tábor résztvevői a mozaikkal.

egészséges életmódot hirdetve
méhészeti előadás és mézkóstolás is zajlott. A hagyományőrzés és kézművesség jegyében
is számos programra sor került,
hogy csak párat említsünk: kosárfonás, agyagozás, szövés,
batikolás. A homokkép készítés
nagy újdonságként került bemutatásra. A diákoknak még
egy zenés gyermekműsorral is
kedveskedtek a Brumi Bandi
Band előadásában.
A tábor során két egésznapos kirándulás került lebonyolításra. A felsősök úticélja
Győr-Mosonmagyaróvár volt,
ahol megtekintették az intézmény névadójához kapcsolható
győri Szent László Látogatóközpontot. Míg az alsósok a
veszprémi állatkertben, valamint a nagyvázsonyi várban
tettek látogatást.

A harmadik tábor a tanév
elején, augusztus utolsó hetében került megrendezésre, melyen 69 diák vett részt, kiegészülve az elsősökkel. A táborban a környezettudatosság
jegyében udvarrendezés zajlott,
mely során évelő növényeket,
hagymás növényeket és fűszernövényeket ültettek. Ellátogattak a Zalaszentgróti Termálfürdőbe is, ahol az úszáskészséget fejlesztették.
Két egésznapos kirándulásra is sor került, az első a Herendi Porcelán Manufaktúra és
a Sobri Jóska Kalandpark úticéllal valósult meg. Míg a másik Tapolcára a Tavasbarlangba
vezetett, ahol csónakázásra került sor, majd a Salföldi Majorban a lovaglást próbálhatták
ki a gyerekek.
Aczél Zsuzsanna

Az Árvácska Együttes Szentgróton

Sokak kívánsága teljesült 2018 szeptember 21-én Pacsán, amikor a kisváros temetőjében sor került a lélekharang felszentelésére.
Kelemen Tamás polgármester elmondta, hogy 2014 decemberében keresték meg azzal a kéréssel, hogy állítsanak fel a pacsai temetőben egy lélekharangot, amely elkíséri az elhunytakat utolsó útjukra.
Gombos László képviselő megemlítette, hogy a lélekharangot
Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester készítette, a
további munkálatot helyi vállalkozók végezték.
Dr. Márfi Gyula, a veszprémi főegyházmegye érseke jelenlétében
Gombos László, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke
és Kelemen Tamás ünnepélyes keretek között átvágta a szalagot,
majd dr. Márfi Gyula ünnepi beszéde után megszentelte a harangot.
Pácsonyi Imre beszédében kiemelte, hogy a harang fizikai és
szimbolikus jelentése mellett a közösségi összefogást is megtestesíti. A harang elkészítésének költségvetése körülbelül 2 millió
forint volt, melyből 1 millió forint önkormányzati támogatás, a
fennmaradó további egy millió forint pedig a társadalmi hozzájárulás által gyűlt össze.
Az ünnepséget Pacsa Város Önkormányzata és a helyi római
katolikus plébánia szervezte.
Árva Viktória

Nemrég
Zalaszentgróton
szerepelt a csíksomlyói Árvácska Együttes. Nyári zenei turnéjuk keretében Pannonhalmáról érkeztek a városba. Meseelőadást tartottak még Hévízen és Zalaegerszegen is,
valamint szentmiséken énekeltek.
Az előadások között aktívan töltötték el szabadidejüket.
Többek között az általuk nagyon kedvelt SzentGróth Termálfürdőben. Kisszentgróton
ínycsiklandó töki pompossal
üdvözölték a csapatot a barátok
és támogatók. A vacsora után a
Zalaszentgróti Ifjúsági Önkor-

Sok szeretetet osztottak.

mányzat tagjaival kipróbálták a
műfüves futballpályát. Másnap
a Zobori Kalandparkban töltötték a délelőttöt, majd Nagyradán az Ottó-pince várta őket
ebéddel.
Zalaszentgrót főterén tanulságos előadásukat Tündérmese
címmel adták elő. A mese végén elhangzott egy mondat,
melyet minden embernek érdemes megfogadnia: „A gonoszságot jóval viszonozd, s a
szeretetet mindenkinek oszd”.
Ezek a gyerekek és nevelőik
sok-sok szeretetet osztottak a
szentgrótiaknak ebben a pár
napban.
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Idősek napi ünnepség Zalacsányban
velük az ismert dalok feldolgozásait. Műsorukat vastapssal
jutalmazták a jelenlévők, láthatóan mindenki jól szórakozott.
A délután további részében
a vendéglátásra sem lehetett

panasz, hiszen a jelénlévőket a
műsor végeztével az önkormányzat egy estebédre látta
vendégül, ami közben feleleveníthették fiatal koruk emlékeit és életük szép pillanatait.
Farkas Adél

Nagy Lászlóné köszöntötte a szépkorúakat.

Régóta hagyomány Zalacsányban, hogy a szépkorúakat
egy idősek napi ünnepség keretein belül, Zalacsány Község
Önkormányzata jóvoltából vendégül látják. A hagyományokhoz híven idén is a közösségi
házban került ez megrendezésre szeptember 21-én.
A programsor kezdeteként
Nagy Lászlóné polgármester
köszöntötte a jelenlévőket,
majd a család és a kölcsönös
segítségnyújtás fontosságáról
beszélt. Beszédében kiemelte,
hogy mennyire fontosak az
idősebb korúak élettapasztalatai, valamint ezen tapasztalatok
továbbadása a jövő generációi
számára, hiszen általuk tanulják meg az életüket felelősségteljesen megtervezni. A nyugdíjas kor egy olyan időszak
életünkben, amikor előtérbe kerül ami igazán számít, az
egészség, a család, a béke és a
harmónia, ezért nagyon fontos,
hogy az idősebb korosztály is
érezze az év minden napján a
családi és a társadalmi megbecsülést. Az időskor is lehet
szép, csak meg kell őrizni ifjúságunk tüzéből a szeretet melegítő fényét.
A köszöntő után az általános iskola kisdiákjai léptek
színpadra verses, zenés műsorukkal. A sorokban ülő nagymamák és nagypapák közül
sokan figyelhették meghatódva
unokáik előadását. A szívhez
szóló versek után magyar népdalok csokrával készültek a
gyerekek, amit furulyán adtak
elő. Egy tanulságos bábmese
keretein belül a segítségnyújtás
fontossága is megjelent. A ki-

csik zenés műsorát egy ismert
népdal feldolgozásával zárták.
Egy korosztályváltást követően a zalacsányi nyugdíjasok
műsora következett. A kórust
harmonikaszó kísérte, sokan a
közönség soraiból énekelték

A diákok szívhez szóló műsort adtak.

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

2018. szeptember

7

Szentgrót és Vidéke

Türjei diákok „Határtalanul”

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Tiboros…
A felvétel Kassán készült a zalai diákokról.

A Türjei Szent László Általános Iskola és a Sümegcsehi
Fazekas József Általános Iskola
sikeresen pályázott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghírdetett Határtalanul!
névre hallgató programra.
A program többek közt hetedik osztályosok számára hirdet tanulmányi kirándulást,
melynek célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése.
A két iskola évek óta szervez közös kirándulásokat, a
korábbi években már jártak a
Felvidék nyugati részén, valamint Erdélyben. Idén július első hetében pedig ismét a Felvidékre – most a keleti felére –
látogattak el. A hatnapos kiruccanáson 40 diák vett részt.
A Felvidékre vezető út során megálltak Budapesten,
hogy megtekintsék a Budai

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

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

várat, majd felültek az óriáskerékre, melyről szemet gyönyörködtető látképe tárul elénk
a fővárosnak. Mindezek után a
Nógrád megyei palóc falut,
Hollókőt ejtették útba.
A határt elhagyva következtek a Felvidék gyöngyszemei,
mint például a füleki vár, illetve Krasznahorka vára, mely
2012-ben tűzvész martaléka
lett, így sajnos belülről még
mindig nem látogatható.
A következő megálló a
betléri Andrássy-kastély volt, a
kastély után pedig a „világörökség jégcsodáját” a Dobsinai-jégbarlangot fedezhették
fel a diákok. Mivel Tátralomnicon szálltak meg, így adott
volt, hogy a Magas-Tátrában
tegyenek egy tartalmas gyalogtúrát, valamint felvonózzanak a
Kő-pataki-tóhoz.
Lőcsén szemügyre vették a
főteret és a templomot, majd
bejárták a környéket is. Lőcse
belvárosa után következett a
településtől nem messze található Szepesi vár, mely KözépEurópa legnagyobb vára és
nem mellesleg a Világörökség
része.
Hazafelé jövet a mély merítésből nem maradhatott ki
Eperjes és Kassa sem, ahol az
utolsó szállásuk volt a kirándu-

ló fiataloknak. Végül, de nem
utolsó sorban pedig megtekintették a Vizsolyi Bibliát és a
Muhi csata emlékhelyét, melyet a vereség 777. évfordulója
alkalmából pont az idén újítottak fel.
Pacsi Krisztián, a türjei iskola igazgatója elmondta, hogy
földrajz-történelem szakos tanárként nagy örömére szolgál,
hogy nem csak az épített látnivalókat, de a természet értékeit is sikerült belecsempészni a tartalmas kirándulásba.
Elmondása szerint a hat nap
alatt talán az egyik legnagyobb
vállalkozás az volt, amikor a
gyerekek egyórás szabad programot kaptak Kassán, de úgy
véli, hogy ebből tanulnak a
legtöbbet. A kirándulások során
mindig próbálják önállóságra,
valamint az alapvető viselkedési normák elsajátítására nevelni a diákokat.
Az ilyen jellegű kirándulásokat mindig megelőzi egy előkészítő szakasz, melyben megismertetik a diákokkal, hogy
hova fognak menni, illetve miket fognak megtekinteni. Majd
a kirándulást követi a lezáró
szakasz, mely során felidézik
és rögzítik, hogy merre jártak
és mit tanultak.
Aczél Zsuzsanna

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidő minden idejét felemészti. Beköltözése óta
alig változott valami az otthonában. Nem is csoda, hiszen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén megbetegedett, otthon kellett
maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni, hogy mi a
fontos. Eszébe jutott, hogy a
beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni,
azonban ezekből nem lett
semmi. Mindig közbejött valami nagyon fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
időt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy lakberendezési áruházba, vett
pár dolgot. Otthon már nem
volt elégedett az eredménynyel. Ő ennél többre vágyott. Tibor is, mint minden
igényes ügyfél, csak azt tudta, hogy min szeretne változtatni, de azt hogyan lehet
megvalósítani, már nem.
Nem akart csak trendi lenni.
Tibor egy Tiboros otthont
akart magának, ami tükrözi
az egyéniségét. Kénytelen
volt beismerni, hogy segítségre van szüksége. Olyan
céget keresett, amely nem
csak tervez, de gyárt is.
Ezért találkoztunk. 3 D-s látványterveken mutattuk meg,
milyen lesz az otthona. Így
minden részletet át tudtunk
beszélni a gyártás és a beszerelés előtt. Amikor elkészültünk, hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Programgazdag vakáció volt…
A nyári vakációban idén is
6 hetet tölthettek a település és
a környék gyerekei a kehidakustányi önkormányzat által
szervezett nyári táborban.
Összesen 46 gyerek vett részt a
programokon, átlagosan 25-35
fő naponta. Idén sok kirándulás, sportos kinti program
került megrendezésre. Gyalogtúra keretében elmentünk a
nemesbüki kilátóhoz, a zalaszentlászlói faluházhoz, ahol
langallót sütöttünk kemencében. Kustányban Horváth Imrénél is jártunk, megismerhettük
a mezőgazdasági életet és mindenki örömére a traktorokat is.
Biciklivel is útra keltünk: a
kicsik a sportpályához, míg a
nagyok Zalaszentlászlón át tettek egy 17 kilométeres kört.
Mivel nagyon tetszett a gyerekeknek, ezt a túrát ismételtük

meg, útba ejtve a szentmihálypusztai lovardát és Zalaszentlászlón Targuba Miklóst, akinél
emukat és magyar szürke marhákat láttunk. Egy harmadik
túra keretében pedig a Vörösmajorba tekertünk, majd megnéztük hogyan készül az almalé. A túráink során biztonságunkról a rendőrség és a kehidakustányi polgárőrség gondoskodott.
A mozgás, a sport a kehidai
kultúrházban és környékén is
folytatódott: volt interaktív
aerobic és táncóra, „Ezek megőrültek nap”, valamint ügyességi játékok.
Minden szerdán a hagyományőrző Mariska udvarban
vártak bennünket: a gyerekek
bőr karkötőket, fonal képet,
hűtőmágnest, gyógynövénylétrát, kishajót készítettek. Meg-

Mezőgazdasági ismereteik is bővültek.

ismerhették a paraszti életet:
kukoricát morzsoltak, amivel
megetették a tyúkokat. Kaptak
is érte tojást, amiből finom langallót sütöttek a kemencében. A
szennyes konyharuhát kimosták mosóteknőben, kútvízben
szappannal, majd népi karikadobó játékot is készítettek.
A legkedveltebb napunk a csütörtök volt, hiszen ekkor a termálfürdőbe mentünk és mindenki
kedvére úszhatott, pancsolhatott.

Ezúton köszönjük a tábor
pedagógusainak, diákmunkásainak, a programokban résztvevőknek a segítségét!
A gyerekek igazi élményekkel, játszva szerzett tudással
köszöntek el, mert: „Ameddig
gyermekek vagyunk, legfontosabb dolgunk a játék. Akinek
volt gyermekkora, csak az
mondhatja el magáról, hogy
neki játék a munka.”
Nagy-Krónert Ildikó

Nyárbúcsúztató Kehidakustányban
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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Lázár István szegte meg a közel 3,5 kg-os kenyeret.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

rik

ga

zett, majd Gellért Erzsébet
olvasott fel helytörténeti összefoglalót.
Amíg a polgármester megszegte és szétosztotta a Gellért
Erzsébet által kemencében sütött közel 3,5 kg-os kenyeret,
Julcsi és Attila csodás Szent
István dalokat énekelt. A műsor
végén a vendégek visszasétáltak a Mariska udvarba.
Az útközben folytatott beszélgetéseket csodás környezetben, két tűzrakó hely mellett
folytatták. Szalonnát sütöttek,
helyi szörpöket, pálinkát kóstoltak. Új ismeretségekkel, szép
emlékekkel tértek haza.
S.K.N.

n
Hu

A kehidakustányi romtemplomnál került sor a nyár utolsó
programjára. Az alsó- kustányi
falurészben található, Szent
István nevét viselő kis templom
búcsújáróhely volt. A környékből, de még Sümegről is zarándokoltak oda hívek.
Ezt felelevenítve a Kehidakustányi Hagyományőrző Mariska udvarból indulva sétáltak le a szervezők és a
programon részvevő vendégek
a közel 2 km-re, az erdőben
található romtemplomhoz. Ott
Lázár István polgármester köszöntője után Johanné Székely Júlia és Johann Attila ének
és furulya műsora követke-

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
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Újra lehet számolni a ZVFC-vel
A partvonalon innen és túl, avagy ismerjük meg kicsit jobban a klubot
2014-ben 40 év után újra
megyei bajnok lett Zalaszentgrót focicsapata, majd az óriási
sikert egy hirtelen mélyrepülés
követte. A klubra, illetve játékosaira nehezedő nyomás következtében kis híján megszűnni látszott a csapat. A mélypont
óta négy év telt el, mely idő
alatt apró lépésekben építették
újjá a helyi futballt. Mára már
vidám, családias hangulat uralkodik az egész klubban, valamint az idei évtől lehet arról
beszélni, hogy mit lehet elvárni
ettől a csapattól. A témában a
klub elnökével, Kardos Rolanddal beszélgettünk.
– Teljesen laikusként, focihoz
nem értőként szeretném kicsit
jobban megismerni a ZVFC-t.
Hogyan épül fel a klub?
– A Bozsik-program keretein belül óvodás korosztálytól
kezdve indítjuk el a gyerekeket
a képzésben, jelenleg úgy épül
fel a klub, hogy utánpótlás
szinten U7-tel kezdődően két
évente lépnek felfelé, ami azt jelenti, hogy U9, U11 és U13-as
korcsoport létezik még. Serdülő, illetve ifi csapataink pedig
az U16-os és U19-esek. A lánc
vége, valamint a klub vége pedig a felnőtt csapat. Összességében közel 90-en sportolnak
a klubnál.
– Nemrég kezdődött el az
ovi, illetve suli szezon, ezzel
együtt az edzés is. A nyári
szünidő alatt is volt lehetőségük a gyerekeknek sportolni?
– Természetesen nyárra sem
szeretnénk, ha edzés, illetve
mozgási lehetőség nélkül maradnának a gyerekek, ezért is
szerveztünk táborokat már egészen ovis korosztálytól kezdve
az iskolásokig. A gyerekek foglalkoztatásának élharcosa Jankovics Péter vezetőedző, akinek szívügye a jövő nemzedékének felkarolása és képzése.
– A mai világban nehéz lehet megragadni és megtartani
a fiatalokat, ezzel kapcsolatban
mik a tapasztalatok?
– Más ez a világ, 10-15 éve
nem igazán volt más lehetőségük a gyerekeknek vidéken,
minthogy focizzanak, most már
a modern technika vívmányai
meggátolják őket abban, hogy
kijöjjenek a pályára és mozogjanak, de azon vagyunk, hogy
minél több fiatallal megismertessük a mozgás és a sport
szeretetét.

– Szembetűnően magas a
helyiek aránya, ez egyfajta tudatos törekvés?
– Büszkék vagyunk rá, hogy
nagyon magas a csapatban a
helyi játékosok aránya, több
mint 90%-uk helyi, illetőleg
helyi nevelés. Úgy gondolom,
hogy egy klub életében nem
biztos, hogy egy bajnoki cím
fontosabb, minthogy helyiek
focizzanak Zalaszentgróton. Mi
úgy döntöttünk, hogy inkább
szembe megyünk az árral és
megmutatjuk, hogy helyi szinten is lehet minőségi futballt
csinálni, nem feltétlenül csak
pénzzel.
– Eddig edzőhiánnyal küzdött a klub, ha jól tudom nemrégiben bővült az edzői gárda?
– Igen, az edzői gárda bővülése utánpótlás szinten valósult meg, két fiatal hölggyel lett
gazdagabb, illetve színesebb
csapatunk Király Lili és Sopronyi Kíra személyében. Ezáltal az idei évtől megoldódni
látszik az edzői probléma kérdése is, ami remélhetőleg pozitívan fog kihatni az utánpótlás képzésre. A klub másik
nagy értéke Németh Jenő, aki
„társadalmi munkában” nyírja a
pálya füvét, valamint koordinálja a pénzügyeket. Jenő bácsi
munkássága legalább olyan fontos, mint az, hogy milyen szakmai munka folyik az edzésen.
– Az utánpótlás képzésre
nagy hangsúly kerül, mi ezzel
kapcsolatban a cél?
– A képzés maga arról szól,
hogy ha minél nagyobb létszámmal tudunk dolgozni, annál nagyobb arányban kerülhetnek ki tehetségek és remélhetőleg a későbbi felnőtt csapat
tagjai. Az utánpótlás képzés
sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy idén is voltak
átigazolásaink például a ZTEbe, vagy a méltán híres Illés
Akadémiához. Akik olyan kvalitással rendelkeznek, hogy túllépnek ezen a szinten, azokat
természetesen elengedjük és
büszkék vagyunk rá, hogy nálunk nevelkedtek. Nem állunk
útjába senki fejlődésének, de
természetesen az a cél, azért
dolgozunk, hogy ezek a srácok
itt maradjanak.
– Az anyagiak tekintetében
milyen jellegű forrásokkal rendelkezik a klub?
– Azzal együtt, hogy Zalaszentgróton nagyon szeretik a

A felnőtt csapat edzésén… Egy kis taktikai megbeszélés.

focit és igény van a jó futballra,
sajnos nem tudunk olyan helyi
vállalkozókat bevonni, akik támogatnák a klubbot, jelenleg
névadó szponzorunk sincs. Az
önkormányzat támogatásán kívül nem rendelkezünk más
bevétellel. Megyei szinten talán
az egyik legkisebb költségvetéssel dolgozunk. A TAO rendszerű támogatásoknak köszönhetően pályázatok útján tudjuk
finanszírozni például az eszközöket, vagy a mezeket.
– A zalaszentgróti focidrukkerek mindig is híresek voltak
lelkesedésükről. Napjainkban
mennyire élvezheti a csapat
a szurkolók támogatását, szeretetét?
– Való igaz, Zalaszentgrót
nagyon el van kényeztetve
szurkolói szempontból, idegenbeli meccseken is a lelkes szurkolótábornak köszönhetően otthon érezheti magát a csapat.
Ezúton is köszönjük szurkolóinknak, hogy mindig mellettünk állnak!
– Csapatépítő tréningek megvalósítására van esetleg kapacitás?
– Sajnos jelenleg pénz hiányában nem kivitelezhetők a

felkészítő táborok, pedig nagyon jó lenne, ha nem csak
edzéseken találkozhatnának a
focisták, hanem a pályán kívül
is, hogy jobban összekovácsolódjanak. Viszont kisebb mértékben léteznek ezzel kapcsolatos törekvéseink. Lukács Zsolt,
a serdülő együttes edzője például közös horgászatra vitte a
fiatalokat. A felnőtt csapat háza
táján szerencsére különösebb
törekvések nélkül is nagyon jó
a hangulat, hisz abból kifolyólag, hogy jórészt helyiek, így
baráti társaságnak nevezhető a
csapat.
– Végezetül pedig a klub
rövid, illetve hosszú távú terveire, törekvéseire lennék kíváncsi!
– A város támogatását egy
minél jobb helyezéssel próbáljuk majd meghálálni, rövid
távon tehát az idei bajnokság
tekintetében a 3-6. hely a célkitűzés. Hosszú távon pedig
mindenképpen az utánpótlásra
szeretnénk koncentrálni, valamint nagy segítség lenne egy
biztos támogatói háttér kialakulása, de természetesen minden megélt évnek örülünk.
Aczél Zsuzsanna
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Nagy volt a lendület a dombokon
„Tőkétől a Pohárig” Tekenyén

Elstartolt a futam.

Nem csak a lendület, de a
nyüzsgés is nagy volt szeptember utolsó szombatján Tekenyén. A települést ellepték a
lelkes sportolni vágyók, még a
hideg, szeles idő sem tartotta
vissza őket a szabadban való
aktivitástól. A „Tőkétől a Pohárig” elnevezésű terepfutó verseny és sportnap immáron 9.

alkalommal került sikeresen
megrendezésre.
A terepfutás a tekenyei
Mórhegyen található Tóth pincétől rajtolt. Először a legkisebbek, igazi futók, igazi futó
gyermekei mérték össze tehetségüket, majd elstartoltak a
felnőttek is. A 6,5 km-es
szakaszon 65 fő indult, míg a

21 km-es távnak 32 fő vágott
neki egyedül és 9 csapat, azaz
23 fő váltóban. Jórészt profik
és tapasztalt futók vettek részt a
versenyen, de voltak lelkes
amatőrök is, sőt olyan is volt,
aki négylábú hű társával teljesítette a futamot.
A futókat követően a kerékpárosok is útnak indultak, hogy
kétkeréken barangolják be a
környéket. A szépkorúak pedig
könnyed sétát tettek a „Látóút”
nevű túrán, közelebbről is
szemügyre véve a természet
adta helyi értékeket.
A sportpálya területén található célban mindenkit frissítő

ital, alma és meleg étel várt,
hogy gyorsan regenerálódni
tudjon a kimerítő megpróbáltatások után. Az eredményhirdetést sportbemutatók követték.
A délutáni program a szüreti felvonulással folytatódott.
A résztvevők feldíszített kocsikról hangos énekszóval járták be az utcákat, köszöntötték
a lakosokat. A vidám csapat a
kultúrházban folytatta az ünneplést. Itt a Jump Rock Band
szolgáltatta a talpalávalót, jó
levezetést biztosítva az izmoknak. A koncert remek zárása
volt a tartalmas napnak!
A.Zs.

Szüreti vigadalom.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

