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Kehidakustány, fürdő

Művészeti bemutató Zalabérben
Június 5-én a Zalabéri Általános Iskola szervezésében került sor idén is a hagyományos,
tanévet összefoglaló művészeti
bemutatóra, amely egyúttal a
Nemzeti Tehetségprogram által
támogatott, „Tevékenységek,
belső képek, fogalmi absztrakció” pályázat lezárása is volt
egyben.

A délután folyamán színpadi produkciók, színjáték, báb,
néptánc, ének és versmondás is
terítékre került, amely vonzotta
mindazokat, akik érdeklődnek
a művészetek iránt. A programsor néptánccal kezdődött,
halászi, somogyi és sárközi
táncokkal léptek színpadra az
1-8. osztályosok, Laskay Anna-

Sokféle műfajban jeleskedtek a diákok.

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

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

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont..................10 Ft
Sertés máj............................299 Ft
Sertés láb hátsó...................299 Ft
Sertés zsírszalonna.............799 Ft
Sertés csülök hátsó............999 Ft
Sertés lapocka...................1299 Ft
Sertés tarja csont nélkül...1599 Ft
Sertés szűzpecsenye.........1789 Ft

Tepertőkrém...250 g/dob...449,-/db...1796/kg
Zsír 1 kg.................................................699 Ft
Lecsókolbász........................................799 Ft
Disznósajt vcs.......................................999 Ft
Füstölt kenyérszalonna........................999 Ft
Véres-Májas hurka................................999 Ft
Debreceni............................................1399 Ft
Füstölt kolozsvári szalonna...............1999 Ft
Balaton virsli.........................................999 Ft
Szafaládé.............................................1099 Ft
Cserkészkolbász.................................1109 Ft
Soproni-Olasz-Löncs..........................1149 Ft
Virsli Sajtos.........................................1299 Ft
Vadász karikás vcs.............................1549 Ft
Nyári turista.........................................1599 Ft
Körmendi vastag paprikás.................1899 Ft
Körmendi Extra Sonka.......................2199 Ft

Csirke egészben..........................659 Ft
Csirke comb................................619 Ft
Csirke mell csontos..................1199 Ft
Érvényes:
2019. július 01 - július 14-ig

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

mária felkészítésében, majd
pedig Szeidli Katinka 8. osztályos versmondót hallhattuk.
Az ötödikesek egy vidám színjátékot varázsoltak a színpadra,
Bolondos királyság címmel,
amely után egy latin nyelvű
egyházi dal következett, felkészítőjük, Csiszárné Egyed Aliz
közreműködésével. A harmadikasok az „EGYÜTTMŰKÖD-

VE - a Zalaszentgróti térségben
a jövő nemzedékéért” című pályázat keretében készültek egy
zenés bábműsorral, őket pedig
a furulya szakkör tanulói követték. Az énekkar előadásában
két dalt is felcsendült.
A műsor végeztével képzőművészeti kiállítást tekinthettek meg a jelenlévők a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Hölgy a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Zalaszentgróton
ringbe lép az őszi választáson.
Megkeresésünkre határozottan
cáfolta ezt, ugyanakkor megjegyezte, hogy többen is szeretnék Zalaszentgróton, ha indulna polgármesterjelöltként.
Ez azonban kizárt, nincsenek
ilyen ambíciói.
Sokáig úgy volt, hogy ifj.
Veress János lesz a FideszKDNP jelöltje. Ő a jelenlegi
testületnek tagja, de mint
mondta, Zalaszentgróton a polgármesteri feladatot főállásban
kell ellátni, s családi vál-

lalkozásuk miatt ezt nem tudná
megoldani abban az esetben, ha
bizalmat szavaznának neki a
választópolgárok.
Értesülésünk szerint a Fidesz-KDNP jelöltje Gulyásné
Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője lesz, aki megkeresésünkre
megerősítette ezt a hírt.
Mint ismeretes, az önkormányzati választást 2019 októberében tartják Magyarországon.
(e)

Művészeti bemutató Zalabérben
(Folytatás az 1. oldalról)
tanulók alkotásaiból. A diákokat Cseh Németh László – a
művészeti iskola vezetője –
segítette a művek elkészítésében. A tárlaton a gyakor-

lati órákon készült munkák is
helyet kaptak, amelyek Papp
Katalin, Horváth Jánosné és
Ács Klaudia irányításával készültek.
Farkas Adél

Egyelőre két polgármesterjelölt van Zalaszentgróton.

Az EP-választások után
ősszel még egy voksolás vár a
magyar polgárokra, ekkor döntenek arról, hogy kik legyenek
a polgármesterek és a képviselő-testületi tagok.
Zalaszentgróton 2014 októberében Baracskai Józsefet választották újra polgármesternek, aki a Szentgrót Most színeiben a szavazatok 56,24%-át
(1599 voks) szerezte meg. A
Fidesz-KDNP által támogatott

Sámel József 43,66%-ot (1239)
ért el.
A Demokratikus Koalícióval közismerten szoros kapcsolatot ápoló polgármester kérdésünkre elmondta, hogy újra
megméretteti magát, s ugyancsak annak a civil szervezetnek
a színeiben, amely 2014-ben is
támogatta.
Ugyanakkor elterjedt a városban a hír, hogy a korábbi
polgármester, Császár József is

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.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Jeep Jamboree Zalacsányban
Június utolsó hétvégéjén
került megrendezésre a Jeep
Jamboree, a Jeep Owners Club
Hungary szervezésben, a zalacsányi Batthyány kúriában.
Mintegy 50 Jeep érkezett egész

Magyarország területéről, Európa különböző országaiból, illetve angol és amerikai vendégek is részt vettek az első, több
napos rendezvényen, ahol a nevezők színes skáláját megtalál-

„Vers a falon”
Felolvasóest Baranyai Máté íróval

Balról jobbra: Bangó Balázs, Varga Ibolya, Baranyai Máté, Gergely János

Baranyai Máté immár ötödik alkalommal járt Zalában. Zalaszentgróti fellépések után most Kehidakustányra, a Hagyományőrző Mariska udvarba invitáltuk. A balatonfüredi költő nagy
népszerűségnek örvend hazájában, Veszprém megyében. Azt szerettük volna, hogy a mi szűkebb környezetünk is megismerje ezt a
tehetséges fiatalembert, ezért hoztunk össze egy nem mindennapi
irodalmi estet a Kehidakustányi Turisztikai Egyesülettel karöltve.
Lorencsicsné Horváth Csilla és Gellért Erzsébet lelkesen készült a vendégek fogadására: finom házi pálinka, saját készítésű
szörp és isteni sajtos pogácsa várta Mátét, aki egy órával a kezdés
előtt meg is érkezett. Amíg Tüsink verseket ragasztgatott a falra,
Balázs gitárját hangolta, addig „hősünk” körülnézett a környéken.
Bódi László – Cipő – képével a pólóján nagy feltűnést keltett a
helyi étteremben.
19 óra után Gergely tanár úr köszöntötte az érkezőket és egy
kis interjúval indította a programot. Máté elmesélte, hogy már kisdiák korában írogatott, folyton lázadt minden ellen, mint például a
tisztasági csomag, a matek doli és gondolatait papírra is vetette.
Ez az érzés máig megmaradt, amit a slam poetry esteken polgárpukkasztó szöveggel, fantasztikus rímekkel prezentál. A „Vers a
falon” programsorozat a közösségi oldalakon, „falakon” publikált
irományok miatt kapta a nevét, mely aztán egyik kötete címe is
lett a tizenkettőből. Mindenféle műfaj felismerhető költeményeiben, a lírai szerelmes verstől a groteszk skiccig.
A publikum hol sírásra görbülő, hol döbbenten, tátott szájjal
hallgatta a jobbnál jobb szerzeményeket, Gergely János és maga
Baranyai Máté tolmácsolásában. Tiszta szívű, szókimondó stílusával magával ragadta közönségét. Az est megkoronázását Bangó
Balázs követte el gitárjátékával és énekhangjával, aki két versét is
megzenésítette a füredi szerzőnek.
A családias, baráti hangulatú rendezvényről mindenki fátyolos
szemmel, meleg szívvel távozott. Visszavárunk Baranyai Máté!
Varga Ibolya

Úgy tervezik, hogy jövőre is megrendezik.

hattuk, hiszen amatőröktől egészen profikig voltak sofőrök.
Több versenyszámban is volt
lehetőség indulni, triál, vakon
vezetés és itineres túra is
vonzotta az érdeklődőket.
A programsorozat már pénteken elkezdődött, ahol az indulóknak lehetőségük volt egy
másfél órás tájékozódási versennyel, mind terepen, mind
pedig közúton megtekinteni a
környéket. A szombat délelőtt
egy vezetett off-road túrával
kezdődött, egy rövidebb, 20-30
km hosszú távon, ezt követte
egy panoráma túra, mintegy 50
km hosszan, főként hegyi utakat érintve. A Kisszentgróti
Borházban költhették el ebédjüket, megismerkedve ezzel a
helyi gasztronómiával is, majd
pedig ügyességi feladatokban
is megmutathatták tudásukat,
amihez a zalaszentgróti bánya
tökéletes helyszínt biztosított.
A szervezők értékes nyereményekkel díjazták a legjob-

ban teljesítőket. Az összesített
versenyt a Balatonfüredről érkezett páros, Katona Gyöngyi
és Kovács Ottó nyerte. A napot
egy fergeteges bulival és vacsorával zárták, ezzel megünnepelve a klub egyéves fennállását.
A program több nagy cég
támogatásával jött létre, – köztük a Jepp Magyarország, a
győri Autófórum Riegler Kft.,
a Pappas Auto Magyarország
Kft., de köszönet illeti a
Zalacsányi Önkormányzatot,
amely segített az útvonalak
kialakításában és az infrastruktúrában.
– Bizakodóak vagyunk a
jövőt illetően, nagy érdeklődés
övezi eddig a programot, nincs
akadálya, hogy jövőben is megrendezzük. Jó a terep, gyönyörű a táj, tetszenek az útvonalak
– nyilatkozták a szervezők,
Kornyik Attila és Horváth
Balázs.
Farkas Adél
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Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában
A Zala Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó.
Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese felszólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.
Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a grémiumot a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább előtérbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kommunikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyében szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.
Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében végzett munkájáért.
Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll.
A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.
Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás
„Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” elnevezésű projekt „Adj
egy ötöst” hálózatépítő konferenciasorozat munkacsoport hatodik találkozójára került sor
június 19-én Lentiben.
A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktualitásait:
– Időarányosan jól állunk,
a vállalkozóvá válás 40 főnél
megvalósult, ennyien alapítottak vállalkozást a szakmai támogatottak közül. A megyei

paktum 2021-ben fejeződik be,
időarányosan addig kell teljesítenünk az indikátorokat.
Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munkavállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató
szempontjából is előnyös volt,
hiszen a foglalkoztatottaknál
az állam támogatja a bért és a
járulékokat. Kiderült továbbá,
hogy új elemként megtörténik
a projektben a helyi termelők,
kézművesek felmérése, róluk
adatbázis készül, amely előse-

www.zalatajkiado.hu

Pácsonyi Imre ismertette a projekt aktualitásait.

gítheti a vevők és termelők közötti kapcsolatok kialakulását.
Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere a
találkozón a Széchenyi program keretében megjelent támogatásokat részletezte.
Filó Gabriella, a vállakozásfejlesztési alapítvány lenti
irodavezetője kiemelte a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 10 millió forint keretösszegű támogatását, ahol opció, hogy 1 és 10 év között milyen futamidőre veszik igénybe ezt a vállalkozók, melyet

3,9 %-os kamattal adnak. Másik lehetőség saját forrásból
adott hitelük, amely ugyancsak
10 millió forintig igényelhető.
Itt mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások támogatására
is lehetőség van. Igyekeznek
minden fórumon tájékoztatást
adni a lehetőségekről, irodáik
a megye öt városában megtalálhatóak, a jó termék aztán
„szájról-szájra” is terjed, hiszen aki felvette, elmondja az
ismeretségi körében a lehetőségeket, kedvet teremtve ezzel
másoknak is.
dj

5

Szentgrót és Vidéke

2019. július

Pünkösd és gyereknap Tekenyén
lalkozás, mókázási lehetőség
várta még a jövő nemzedékét.
Pünkösdhétfőn került átadásra a faluban élő 60 év feletti lakosok részére a természetbeni juttatás. Az önkormányzat szociális rendelete értelmében 91 fő vette

Pünkösdnek jeles napján dalospacsirták jártak házról házra
Tekenyén. Hirdetve azt a nemes
eszmét, hogy hagyományainkat
nem ápolni kell, hisz nem
beteg, hanem sokkal inkább
megélni mindennapjainkban.
A délutáni gyereknapi programon elsöprő sikert aratott

Lassán Evelyn énekes-színésznő gyermekkoncertjével, melynek során együtt ziki-zakazakatoltak kicsik és nagyok
egyaránt.
Mindemellett kézműves foglalkozással kedveskedett Hidegné Ilike néni a lurkóknak,
továbbá számos színes fog-

át a csomagot – számolt be
Sinka Imréné polgármester
asszony.
Végül közös szalonnasütögetéssel, nagy beszélgetésekkel
és sok-sok kacajjal zárult e
jeles nap.
Aczél Zsuzsanna

Tekenye - Lassán Evelyn is fellépett.

Évzáró a sümegcsehi Lurkó Óvodában

Mozgalmas és eredményes évet zártak.

Június 5-én volt a sümegcsehi Lurkó Óvoda Maci csoportjának évzáró és ballagási
műsora. Minden évben nagy
izgalommal készülünk erre az
ünnepségre, melyen részt vehetnek a szülők, rokonok is.
Nagyon mozgalmas és eredményes évet zártunk, tele élményekkel, programokkal. A
mindennapok vidám pillanatai

örökre emlékezetesek maradnak számunkra. Az év során
sokat ügyesedtek, bátorodtak a
gyermekek, és nagyon sok vidám percet töltöttünk el együtt
az óvoda falain belül és kívül.
Színessé tette mindennapjainkat a Lurkó iskola-előkészítő program, mesés drámajátékaink, Boldog Óvoda, a
Madárbarát, a Zöld Óvoda, és

az iskolával közös programjaink.
A gyermekekkel az év során
tanult évszakokhoz kapcsolódó
versekkel, énekekkel készültünk, szerettük volna megmutatni a szülőknek, rokonoknak,
hogy milyen ügyesek a gyermekeink, és mennyi mindent
tanultunk az egy év alatt. A
versek között táncokkal színesítettük a műsort, majd a
ballagó nagycsoportos gyermekekkel jelmezekbe öltözve előadtuk a Hófehérke című mesét.
A mese után kezdődött az
óvodai ballagásunk, ahol 13
gyermektől vettünk búcsút, hiszen szeptembertől az iskola
falai között folytatják életüket.
A ballagást a gyerekekről készült videóval zártuk, mely bemutatta az óvodában töltött
éveiket. A búcsúzás csak pillanatnyi, hiszen az óvoda és az

iskola nagyon közel van egymáshoz, így rendszeresen találkozhatunk majd.
A Süni csoportban június 6án volt az évzáró, melyen a kisközépső csoportosok is megmutathatták ügyességüket. Bátran elmondták verseiket, majd
a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét adták elő a
szülőknek, akik nagyon hálásak
voltak, büszkén figyelték gyermekeiket. A mindennapok vidám pillanatai örökre emlékezetesek maradnak. A legnagyobb ajándék azonban az év
során a gyermekektől kapott
sok-sok szeretet, figyelmesség,
kedvesség, és a szülőktől kapott rengeteg dicséret, elismerő
szó és pillantás.
Nagyon büszkék voltunk a
sümegcsehi Lurkó Óvodába
járó gyermekekre.
(sz)

www.zalatajkiado.hu
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Háromszor született újjá
A 300 éves pakodi római katolikus templom ünnepe
ja van. Az első búcsút az áldozócsütörtök utáni vasárnapon, a Margit búcsút a július
13-a utáni vasárnapon tartják.
1957-ben a templomon kisebb javításokat végeztek, belsejét újrafestették, míg 1999ben nagyobb renoválást kapott.
E sok viszontagságot megélt templom fennállása 300.
évfordulójának megünneplésére készül a falu.
Az ünnepség szervezését a
Margaréta Kulturális Egyesület
– amely a templom egykori védőszentjének Antióchiai Szent
Július 13-án a pakodi templom harangja szól délben a Kossuth
rádióban.

Pakod 860 lakosával a Zala
folyó bal partján fekszik. 1211ből származik a községről az
első írásos megemlékezés.
Nyelvészek szerint a község
nevének eredete személynévre
vezethető vissza, első ismert
birtokosa Pakodi Balázs után
nevezték el.
A templom és a plébánia
létezéséről fennmaradt okirat
1333-ból való. Egy másik okirat 1418. október 18-án kelt,
ebből világosan kitűnik, hogy
Pakodnak van temploma és
papja.
Egy 1496-ban kelt pápai
leiratból azt tudjuk meg, hogy
Pakod temploma Szent Kozma
és Domján tiszteletére volt
szentelve és a benne lévő oltára
pedig a Boldogságos Szűzanya
tiszteletére. Az írások szerint ez
volt a környék legszebb temploma, ezért „Egyházaspakod”nak nevezték el.
1592-ben a törökök a falut
és a templomát is teljesen
lerombolták. A hit, remény és
szeretet erőt adott az itt élőknek, hogy új életet kezdjenek.
A törökök elöl menekülve a
Zala folyó mocsaras területein
kezdtek az újjáépítéshez, egyben elhatározták, hogy új templomot is építenek.
Nem volt más anyag, mint
fa, sár, és egy kevés kő, ezekből kellett építkezni. Szegény
népnek szegényes temploma
lett, idejárt imádkozni a falu
apraja és nagyja. Ez a fatemplom a szájhagyomány szerint
éppen ott állt, ahol a mai.
1707-ben a dunántúli császári sereg áldozata lett a falu

fatemploma, felgyújtották. Pakod népe nem nyugodott bele
mostoha sorsába, ezért 1717ben új templomot kezdett építeni, mely ma is áll. 1719-ben
fejezték be. Az új templomot
Antiochiai Szent Margit tiszteletére szentelték fel.
1783-ban a faluban hatalmas tűzvész miatt a templomot
is kár érte, a plébánia épülete
teljesen tűz alá került. 1795.
augusztus 19-én árvíz pusztított, a víz a templomba is
befolyt.
A templom eredetileg fazsindelyes volt. 1894-ben villámcsapás érte, ekkor felújították és a kórust megnagyobbították. Mindezt a hívek adományaiból fedezték és még egy
új orgonára is futotta, amit
1900 január 1-jén szenteltek fel.
Egy igen érdekes és szinte
egyedülálló dolog volt, hogy
1903-ban Takács plébános
megváltoztatta a templom címét. Az addigi Szent Margit
vértanú helyett a mennybemenetelről nevezte el. A változtatást az egyházhatóság is
elfogadta és 1903. 08. 26-án
kelt, 2691.sz. iratával engedélyezte is. Ezek után egész évben olyan rossz időjárás volt,
amilyenre még a legöregebbek
sem emlékeztek. A határt teljesen elverte a jég, a Zala
folyón hatalmas áradások jöttek
és nagy károkat okoztak. A
pakodiak mindezt Isten átkának
tulajdonították azért, hogy a
plébános megváltoztatta a
templom címét. A „Margit búcsút” ezért továbbra is megtartották, így a falunak két búcsú-

Margit nevét viseli 2009 óta –
vállalta Horváth Zsolt plébános, a helyi egyházközség és az
önkormányzat támogatásával.
Az ünnepséget a pakodi
római katolikus templomban
2019. július 13-án, szombaton
17 órai kezdettel tartják. E
napon, délben a pakodi templom harangja szól a Kossuth
rádióban.
Minden pakodi és elszármazott lakost sok szeretettel
várnak.
Margaréta Kulturális
Egyesület Pakod

Hatvan év…
„Minél kevesebb a jövő, annál drágább a múlt”
1959-ben tizenhárman végeztünk a zalavégi általános
iskola 8. osztályában. Azóta
sajnos négyen meghaltak. A
még élő kilenc hajdani diák
közül hatan jelentünk meg a
zalabéri Szent Antal Fogadóban
2019. június 18.-án tartott, a
szép évfordulót ünneplő összejövetelen.
Ezt jó ideje, talán már a 40
éves évforduló óta több-kevesebb rendszerességgel tartjuk, mert „minél kevesebb a jövő, annál drágább a múlt”.
Sokat beszéltünk a régi
időkről, társakról, tanárokról,
akiknek köszönhetően szinte

Hatan a 60 éves találkozón.

valamennyien rendszeresen olvasunk. Persze, szó esett a
családról, a szabadban töltött
tevékenységekről, kiskertről,
szőlőről is, mert még néhányan
közülünk ott is dolgoznak.
A legaktívabb társunk, Márkus Ferenc kérésére országgyűlési képviselőnk, Manninger Jenő szép, személyre szóló
emléklapot küldött. Nagyon
szépen köszönjük!
Végezetül a megjelentek:
Hideg Józsefné, Rajki Valéria,
Skribáné Weisz Erzsébet, Márkus Ferenc, Nagy Kálmán,
Vincze József és aki e sorokat
bejegyezte: Adorján Péter.
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Energiaudvar létesült Lentiben

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.
Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és takarékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a projekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.
Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m2 déli tájolású felületre a nyári
hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasznosítani. 1 m2 napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek
0
50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható napenergia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m2 hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.
2
A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt
hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.
Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos energiát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üzemeltetni vele.
A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte korlátlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasztót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.
A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil növényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm3-es
mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.
Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhasználóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Ballagás Pakodon
Pakodon a helyi 1-4. osztályos általános iskola 4. osztályosai 2019. június 17. napján
tartott tanévzáró ünnepségen
elballagtak. Az ünnepély fő
szervezője a délelőttös tanító,
Simon Katalin nyugdíjazott pedagógus volt. A rendezvényen
beszédet mondott a Pókaszepetki Festetics Általános Iskola
igazgatója, Kovács Árpádné is.
Megnyugtatta a jelenlévő elsős
diákok, valamint a leendő elsősök szüleit is, hogy a
2019/2020-as tanévben is lesz
Pakodon iskola.
Az évzárón részt vett a település polgármestere, Halek
László is, aki szintén búcsúzott

a 4.-es diákoktól. Elmondta,
hogy az idei évben elballagó 5
diák helyett 5 első osztályos
iratkozott be a következő tanévre, míg a jelenlegi első osztályosok itt tudják folytatni a
második osztályt. Megerősítette
az igazgató asszony kijelentését, miszerint az elmúlt években is azon dolgozott, és jelenleg is azon dolgozik a képviselő-testület, hogy maradjon
az általános iskola Pakodon a
lakosság nagy örömére.
Simon Katalin tanító az
egész év során szorgosan dolgozó kisdiákok kiemelkedő
eredményeit könyvekkel jutalmazta. A gyerekek a tanév so-

Simon Katalin jutalmat ad át.

rán az ünnepségeken és foglalkozásokon készült képekből a
legjobbakkal az iskola aulájának épületét díszítették.
A jó tanulmányi eredményeknek köszönhetően megin-

dult ismét az érdeklődés a helyi
iskola iránt. A beiratkozott – és
növekvő – gyereklétszám is
igazolja a tantestület és az
önkormányzat ezirányú törekvéseit.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

Emlékezetes napok voltak.

Már több éve hagyomány a
kehidakustányi óvodában, hogy
nagyobbacska gyermekeinkkel
június első hetében jobban
megismerjük a természeti és
épített környezetünket. Ebben a
tanévben is volt élményünk
bőven. Hétfőn a sportpályától
gyalog a Romtemplomhoz kirándultunk, miközben nyomokat kerestünk, növényeket, bogarakat azonosítottunk, majd
miután a Romtemplomhoz értünk, a gyerekek tudtak egy
elrejtett kincsesdobozról, ami
bizonyítja, hogy többen már
kirándultak oda a szüleikkel.
Mi is hagytunk ott egy rajzot
emlékbe.
Hazafelé a pályán egy kis
játékra is volt idő! Kedden a
Tájházat és a Mariska udvart
látogattuk meg. Gyalogosan útközben a Zala folyót is megfigyeltük. A Tájházat Gellért
Erzsi néni mutatta meg nekünk,
csodálattal ittuk szavait. A
Mariska udvar gyógy-és fűszernövényeivel ismerkedtünk,
akác- és bodzaszörpöt kóstol-

hattunk. Hazafelé Klári néni
vendégei voltunk egy fagyira is.
Szerdán a könyvtárba tettünk látogatást, ahol élő társasjátékot játszottunk Sándorné
Kovács Nikolett és Kutnyák
Márió segítségével, majd az
emeleten a Baba kiállítást is
megtekintettük.
Csütörtökön a Szenvedélybetegek Otthonába tettünk látogatást, megörvendeztettük az
ott élő lakókat a gyerekek körjátékával, majd a kézműves műhelyükben több felnőtt segítségével gombákat készítettünk.
Pénteken a szülők is velünk
tartottak, reggel a Deák kúthoz
kirándultunk, útközben megtekintettük a Kerékgyártó-család
jóvoltából a Szent László kápolnát. Délután sok segítő szülővel pár óvodai játékot készítettünk.
Köszönjük mindenki önzetlen segítségét, aki hozzájárult
ahhoz, hogy az Erdei óvodában
a gyerekek rengeteg élménnyel
gazdagodjanak.
Salamon Renáta

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.
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A későbbi bajnokot is megverték
Szép sikert értek el a türjei leány focisták

Méltóképpen képviselték Zala megyét.

A Türjei Szent László Általános Iskola leány labdarúgói
évek óta meghatározó szerepet
játszanak Zala megye diáksportjában, azon belül is a női labdarúgásban. A lányok ezúttal a
gyöngyösi országos döntőben tették le névjegyüket a IV. korcsoportban. A csapat tagjai közül Major Brigitta, Balázs Fanni és Polgár Kornélia beszélt
élményeiről.
– Milyen út vezetett az
országos döntőig?
– Természetesen a megyei
döntőn kellett először eredményesen szerepelni – mondta a csapat tagja, Balázs Fanni. – Már
ott is nehéz ellenfelekkel kerültünk szembe, mint például a
ZTE vagy a Nagykanizsa, de
végül bajnokok lettünk, így készülhettünk az országosra.
– Mióta van együtt a
csapat, s kik irányították a felkészüléseteket?
– Tulajdonképpen négy éve
vagyunk együtt, Majdán Nim-

ród testnevelő és Károly Alex
edző irányítása alatt – válaszolta Major Brigitta. – Heti kétszer edzettünk, alkalmanként másfél órát. Nagyon szerettük az
edzéseket, és a focit is. A felkészülés során sok edzőmecscset is lejátszottunk, elsősorban
Pápán.
– Hol volt az országos döntő, s ott hogyan szerepeltetek?
– Gyöngyösön volt az országos bajnokság, nekünk azonban Mátraházán volt a szállásunk. A csoportkörben négy
csapatot – Szombathelyt, Szigetvárt, Szentkirályt és Felcsútot – kaptunk ellenfélül, s mindegyiket meg is vertük 2-3 góllal. Talán a legszebb siker a
Felcsút elleni volt, amely ellen
5-3-ra nyertünk. Ez azért érdekes, mert végül ők lettek az
országos bajnokok – mesélte Polgár Kornélia. – Aztán következett a középdöntő, Győrrel és
Pátrohával. Utóbbitól a rendes
játékidőben szenvedtünk vere-

séget, míg a Győrrel 1-1-es
döntetlent játszottunk, de hétméteresekkel alulmaradtunk. A
hetedik helyért aztán Tiszaföldvár következett, s az a meccs is
1-1-re végződött, de ott a hetesekben mi voltunk jobbak!
- Milyen élmény volt részt
venni egy ilyen tornán?
– Óriási! Mindenki nagyon
jól érezte magát, együtt izgultunk, nevettünk, küzdöttünk.
Nagyszerű volt az egésznek a
hangulata, de a szálláson is
nagyon jó volt – értékelt Balázs
Fanni.
– A csapat tagjainak többsége a foci mellett számos
egyéb dolgot is csinált, legyen
szó akár zeneiskoláról, vagy
más elfoglaltságról. Mennyire

fért bele mindezek, és a tanulás
mellett az életetekbe a foci?
– Nagyon szerettük a labdarúgást, az edzéseket, ezért
nem éltük meg megerőltetésként. Nagyon összekovácsolódtunk az elmúlt évek alatt, és ez
is sokat nyomott a latban – vélekedett Major Brigitta, aki aztán a megszólalók közül egyedüliként elmondta: – Most ballagtam, de a focit nem hagyom
abba, Pápán folytatom tovább,
ahol a tanulmányaimat is.
A csapat tagjai: Majdán
Nimród Pál (testnevelő, edző),
Talián Virág, Balázs Fanni, Kilinkó Nóra, Major Brigitta, Király Csilla, Polgár Kornélia,
Németh Angelika, Károly Alex
(segédedző), Koronczi Melissza.

www.zalatajkiado.hu
Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Kültéri pályát avattak Zalaszentgróton
Nagy élményben volt része
a Zalaszentgróti Kézilabda
Club U13-as leány kézilabdacsapatának. A magyar női kézilabda-válogatott Zalaegerszegen játszotta VB-selejtező mérkőzését Ausztria csapatával, de
a találkozót megelőző napon a
szövetségi kapitány és a technikai vezető engedélyével a csapat zártkapus edzésen vehetett
részt, s azt követően pedig a
magyar női kézilabda-válogatott csapattagjaitól autogrammot kaphattak és közös képeket
készíthettek. Az U13-as leánycsapatból többen is könnyes
szemmel fotózkodtak a sztárokkal. Majd másnap a zalaszentgróti club szervezésében 125 fős, egyenpólós zalaszentgróti szurkolótábor érkezett a magyar női kézilabdaválogatott mérkőzésére. Nagy
élmény volt élőben látni játékukat.
A Zalaszentgróti Női Kézilabda Club 2018-ban a kültéri
pályák felújítására pályázatot
nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez, amelyet a Zala
Megyei Kézilabda Szövetség is
támogatott. A program keretében országos szinten több mint
100 kültéri pálya készült el a
Magyar Kézilabda Szövetség
100%-os
finanszírozásában,
ami kb. 30.000.000 Ft-ba került. Ilyen kültéri pálya megépítésére került sor a Deák
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI udvarán is.
Ennek ünnepélyes átadása a
napokban történt meg, ahol az
U13-as leánycsapatok (Zalaszentgrót, Söjtör és Egervár)
mérkőzéseivel avatták fel, s
mellette az U10-es leánycsapatok (Zalaszentgrót és Zalaegerszeg) mérkőztek meg. Az ünnepélyes avatón a Magyar Kézilabda Szövetséget Gyömörey
István utánpótlás szakágigazgató képviselte, aki ajándékokkal kedveskedett a résztvevő
csapatok számára. A megyei
szakmai koordinátor, Budai Ferenc is jelen volt az ünnepségen. A Zala Megyei Kézilabda Szövetséget Varga Sándor
elnök képviselte, aki örömét
fejezte ki, hogy Zala megyében

Fõzni jó!
Ezt nem így kell mondani…

3 kültéri pálya készült el,
amely szolgálja a kézilabda
sportágat és az intézményben
tanulókat is. Ezt követően a
Megyei Kézilabda Szövetség a
csapatok számára 20-20 db
labdát adott át használatra.
Baracskai József polgármester
köszönetet mondott a Zalaszentgróti Kézilabda Clubnak,

valamint elnökének, Császár
Józsefnek, hogy egy újabb pályázatot sikerült a sport területén megvalósítani.
A kültéri pályát képletesen
Dufkáné Vincze Mária intézményvezető asszonynak adták
át, aki szintén megköszönte a
közreműködő szervek és személyek munkáját.
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A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben része, itt az ideje, hogy bepótolja.
A grillezett húsoknak és
a zöldségeknek van egy
utolérhetetlen ízük, amit
csak a szabadtéri tűzön lehet
elérni. A hangulatról, a sok
ökörködésről nem is beszélve, mert ez a férfiak sportja.
De figyelem, a feleségeknek
is lesz bőven tennivalójuk,
mert az előkészítésből és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli előrehaladtával egyre nagyobb
mennyiségben elfogyasztott
alkoholnak, mert hát ugye a
tűz mellett egyre melegebb
van, és mi, férfiak csak nem
száradhatunk ki. Egy ilyen
bulin voltunk mi is a családdal a Balatonon.
Vendéglátónk a régi magyar vendéglátási tradíciókat
vallotta:
– Inkább több legyen,
mint kevés. Maradt is étel
rendesen. Barátunk felesége,
Tünde felismerte a problémát: ennyi étel nem fog beférni a hűtőbe a buli után.
Megoldást keresve, többször
kínált bennünket: egyetek
még!
– Dugik vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz.
Ekkor szinte mentőövként ismerősök tűntek fel a
nyaraló előtt. Tünde kapott
is a lehetőségen. Gyertek be!
Maradt még egy csomó kaja.
Felesége szavait hallva, férjéből kitört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így
kell mondani: Gyertek be,
mert a legjobb falatokat tettük félre nektek!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
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