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Régészeti leletek kerültek elő a türjei templomban
Régészeti leletek kerültek
elő Türjén, az Árpád-kori
templom felújítását megelőző
régészeti ásatások során, többek között egy középkori sírkamra, amelyben nők, papok és
egy gyerek földi maradványai
feküdtek.
A Csornai Premontrei Prépostsághoz tartozó türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban tartott régé-

szeti bemutatón Orha Zoltán, a
Göcseji Múzeum régésze elmondta: az Árpád-kori templom középkori padlószintjének
feltárása során került elő a váratlan sírlelet. Nem volt írásos
említés arról, hogy a templom
főhajójának közepén, a padozat
alatt egy boltíves sírkamra
található, ahol a 18. század
közepéről származó koporsók
fekszenek.

A felújítás utáni átadás várhatóan jövő szeptemberben lesz.

A 2018 óta tartó régészeti
feltárás keretében bukkantak rá
az üregre, amelyben három előkelő hölgy, két papi személy és
egy kisebb koporsóban egy gye-

rek földi maradványai voltak. Szokatlan módon a csontok nagyobb
részt elporladtak, de a fa és a
textil viszonylag épen maradt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Régészeti leletek kerültek elő a türjei templomban
(Folytatás az 1. oldalról)
A koporsó felirata alapján
sikerült azonosítani az egyik
férfit, aki az 1757-ben elhunyt
Nolbeck Rafael prépost volt, a
másik férfi pedig szintén papi
személy lehetett. A papi sírokból stóla, bőrkesztyű és lábbelimaradványok kerültek elő, a
három előkelő hölgy maradványai között viszonylag jó állapotban maradtak meg rózsafüzérek, illetve előkerült egy selyemkendő is – sorolta a régész.
Orha Zoltán elmondta, hogy
a 13. századi premontrei templom nagyjából a jáki templommal azonos időben épülhetett,
de annál épebben maradt fenn
és sokkal inkább jellemzi a kor
építészeti stílusát. Annak ellenére, hogy a 18. században barokk stílusban bővítették és
díszítették.
A közelgő rekonstrukció
előtt sikerült rábukkanni a
templomtoronyba vezető lép-

cső egykori belső ajtajára, a
pillérek másfél, sőt csaknem
háromméteres mélységbe nyúló
bazalt alapjaira. A török korban
erődítményként is szolgáló
templomban valószínűleg helyben öntött, de soha ki nem lőtt
puskagolyókat is találtak, de
több középkori pénzérme, valamint bronzolvadék is előkerült,
utóbbi egy tűzvész nyomán
lezuhant és megolvadt harang
maradványai lehettek.
A Csornai Premontrei Apátság közleménye szerint a türjei
Árpád-kori templom és a szomszédos majorság épületének
műemléki helyreállítása és turisztikai célú fejlesztése 3,17
milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatással zajlik.
A régészeti kutatások lezárultak, a kivitelezők megkezdték a templom alapozását és
szigetelését, majd a gépészeti
és elektromos hálózatot építik

Régészeti feltárás keretében bukkantak rá az üregre.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

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

Kormányzati támogatással zajlik a felújítás.

ki. Májustól két nyáron keresztül a festő-restaurátorok a
rossz állapotban levő freskók
helyreállítását is megkezdik.

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

Az átadás és a templom
szentelése várhatóan 2021
szeptemberében lesz. (Forrás:
MTI)

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

2020. március
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Tekenyét célozta meg és telibe talált
Egy német íjász a zalai faluban
Thomas Fischer 2017 októbere óta lakik Tekenyén.
1962-ben látta meg a napvilágot Backnangban, az egykori
NSZK-ban. Édesanyja Magyarországon született, ezért könnyű
volt visszatérnie a magyar gyökereihez. Hazánkban kedvenc
hobbiját, a tradicionális íjászatot szakmaszerűen szeretné űzni.
– Pillanatnyilag egy kis
íjász iskolát és egy íjász shopot
üzemeltetek. Legnagyobb álmom, hogy az itt élő tekenyei
embereknek is átadjam az íjász
sport szeretetét. Nagyon sok
kérést kapok osztrák és német
íjász sportért rajongó barátaimtól, hogy Tekenyén egy 3D
íjász tanfolyamot indítsak. Talán egyszer ez az álom valóra
válik és egy olyan íjászbázist
tudunk felépíteni barátommal,

Tóth Zoltánnal (Hunting BT
Keszthely), ami vendégeket
csábít a faluba. Biztos vagyok
benne, hogy ez az álom teljesülhet a tekenyei emberek és

Sinka Imréné polgármester
asszony támogatásával. Az
elmúlt években nagyon sok
versenyen vettem részt, ahol
mindig dobogós helyet szereztem. Az idén szeretnék részt
venni a történelmi íjász világbajnokságon, mely Tatán kerül
megrendezésre augusztus 1723 között. Hagyományos íjász
versenyre Tekenyén április 13án 11,00 órától várjuk az érdeklődőket. Már közel 40 fő
jelezte részvételi szándékát. (A
program Tamás Bows Tekenye
szervezésében az alábbi linken érhető el: https://www.face
book.com/events/5085254431
33822/?__mref=mb)
Thomas Fischert szorgalmas, munkaszerető embernek
ismerték meg. Jelenleg értékesítőként dolgozik az IPS tec

Hungary Kft.-nél, amely napelemes rendszerekkel foglalkozik, továbbá az ajkai Firma
Clearwatec Group cégnél, amely
biológiai szennyvíz tisztító telepek területén tevékenykedik.
Az egyetlen problémát a
nyelvismeret hiánya jelenti számára. Mint mondja, egyedül
nehéz tanulni, de a fordító gép
és a jóbarátok segítségével
azonban minden helyzetben
boldogul. Nagyon jól érzi magát Tekenyén, szerencsésnek,
mondja magát, hogy itt élhet.

Ha elolvasta,
adja tovább!

Szentgrót
ésVidéke
Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A NAV nem kér igazolást a tervezethez

Az idei év már a negyedik,
amikor a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) külön kérés
nélkül készíti el több millió
ember személyijövedelemadóbevallási tervezetét. A folyamat
tehát automatikus, éppen ezért
nem kell a kedvezményekre
jogosító igazolásokat beküldeni

a NAV-hoz és nem kell kérni a
hivatalt a bevallás tervezetének
elkészítésére sem.
Az szja-bevallási tervezet a
tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amit a
munkáltatók, kifizetők által év
közben megadott adatokból
állít össze a NAV. A hivatal

kiszámítja a jövedelmet terhelő
adót, számításba veszi az év
közben levont adóelőleget és az
év közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március
16-án éjfélig kérheti, akár
SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet
adataival egyetértenek és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb
olyan adattal, ami az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve –
ugyanis a tervezetből 2020.
május 20-án automatikusan bevallás lesz.
Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet

(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre
(első házasok kedvezménye,
betegségek után járó személyi
kedvezmény, családi kedvezmény), amit év közben nem
érvényesítettek és ezt most a
bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló
igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-áig.
A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi
igazolást, nem kell beküldeni a
NAV-hoz, azt az adózónak kell
megőriznie az elévülési idő
végéig.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

LOMTALANÍTÁS

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Zalaszentgrót külterületi városrészeiben (Aranyod,
Csáford, Zalakoppány, Tüskeszentpéter, Zalaudvarnok)
esetében a lomtalanítás időpontja

Zalaszentgrót Város és
Kisszentgrót városrész
esetében a lomtalanítás időpontja

2020. március 28. Szombat

2020. március 21. Szombat

A lomhulladékot kérjük reggel 6,00 óráig a portálok elé, a hidakra
kihelyezni szíveskedjenek.

A lomhulladékot kérjük reggel 6,00 óráig a portálok elé, a hidakra
kihelyezni szíveskedjenek.

Fontos, hogy a hulladékok rendezett módon kerüljenek kihelyezésre, így vagy kötegelten, vagy zsákokban helyezzék el
azokat, kollégáink a földről ömlesztet formában hulladékot
nem szállítanak el! A kihelyezésre kerülő tárgyak esetében
jelezni kívánjuk, hogy a hulladékgyűjtő gépjármű méreteit
(hosszúságát) nem haladhatja meg, azok elszállítását nem
tudjuk vállalni.

Fontos, hogy a hulladékok rendezett módon kerüljenek kihelyezésre, így vagy kötegelten, vagy zsákokban helyezzék el
azokat, kollégáink a földről ömlesztet formában hulladékot
nem szállítanak el! A kihelyezésre kerülő tárgyak esetében
jelezni kívánjuk, hogy a hulladékgyűjtő gépjármű méreteit
(hosszúságát) nem haladhatja meg, azok elszállítását nem
tudjuk vállalni.

Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)

Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)

Műszaki cikkek (Tv, hűtő), ruhaneműk, bútorok stb
elszállítását társaságunk elvégzi.

Műszaki cikkek (Tv, hűtő), ruhaneműk, bútorok stb.
elszállítását társaságunk elvégzi.

Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat a forgalom
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat a forgalom
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!

Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.

Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.
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Ahová szívesen járnak a gyermekek
A sümegcsehi óvoda Süni
lakjában nyugodt, meghitt csoportszobába várják a kis- és
középső csoportos gyermekeket. Nagy gondot fordítunk a
beszoktatásra, a szülők felkészítésére, hiszen fontos, hogy
gyermek és szülő feszültség
nélkül élje meg ezeket a napokat. A Süni lakból a Maci lakba
költözhetnek át a gyermekek,
ahol már intenzívebb, változatosabb programok várják őket.
Ebben a csoportban valósul
meg a saját Lurkó iskolai előkészítő programunk. Ennek célja, hogy minél nagyobb esélyt
adjunk a problémamentes iskolakezdésre. Játékos módon fejlesztjük azokat a területeket,
amelyek szükségesek az iskolaérettség eléréséhez. A program
megvalósításába a szülőket is
bevonjuk.
A Lurkó iskola előkészítő
program mellett valósítjuk meg
a Közösen-könnyebb óvodaiskola átmenetet segítő programot a Fazekas József Általános
Iskolával, melyben közös programokat és tevékenységeket
szervezünk. Fő célunk, hogy a
családok nevelésével összehangoltan, sokoldalúan fejlesszük
a gyermekeket, figyelembe vé-

ve életkori sajátosságaikat, és
az egyénenként változó testi és
lelki szükségleteket.
Pedagógiai programunk három kiemelt területe: néphagyományőrzés, környezet megismerésére nevelés, egészséges
életmódra nevelés. E célok
megvalósítását segíti elő, hogy
kapcsolódtunk több országos
környezetvédő
programhoz:
Zöld óvoda, Madárbarát óvoda
program, Energia kuckó, ÖKO
program, szemétszedés, autómentes nap…
A faluban a gyermekek közvetlen környezetükben figyelhetik meg a virágokat, gyönyörködhetnek szépségükben;
a fákat, melyeknek megízlelhetik gyümölcseit; szedhetnek
mezei virágokat, mellyel a csoportszobát díszíthetik. Megismerkedhetnek a háziállatokkal,
továbbá a mókussal, mezei
nyúllal, őzzel, szarvassal, esetleg a rókával is. A kiskertekben
megtekinthetik hogyan lesz az
elültetett magból gondos ápolás
után virágzó, majd termő növény. Séták, kirándulások során
megfigyelhetik az évszakok
változásait, jellemzőit, hatását a
növényekre, állatokra. Részt
vehetünk szőlőszüreten, gyü-

Nagy figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra.

mölcs betakarításon, kukoricatörésen. A valóság felfedezése
során érzelmi viszony alakul ki
a természethez, az emberi alkotásokhoz, megtanulják azok védelmét, az értékek megőrzését.
Folyamatosan megújulunk,
továbbképzéseken gyarapítjuk
tudásunkat. Megismerkedünk
új módszerekkel, lehetőségekkel, melyek segítségével eredményesebben tudjuk az óvodánkba járó gyermekeket fejleszteni. Ennek keretében valósulnak meg a mesés dráma-

játék, matematika, jógafoglalkozások is.
Nagy figyelmet fordítunk
mindkét csoportban a tehetséggondozásra, a Sünis zenebona,
Mindentudó Tudorka, Mozgó
Lábak, Ügyes Kezek fejlesztő
tevékenységeink révén. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők
megismerjék munkánkat, így
minden évben nyílt napot szervezünk, ez ebben az évben
március 18-án lesz.
Papp Jánosné
óvodavezető

Farsang a Sümegcsehi Lurkó Óvodában
a szülők segítségével helyeztünk el.
A farsangi mulatságot február elsején tartottuk. A gyermekek nagy izgalommal érkeztek a szüleikkel, testvéreikkel, nagyszülőkkel, kísérőikkel.
Először a Süni csoport gyermekei vonultak fel, majd a
Maci csoportosok mutatták be
jelmezeiket a farsangi hangulatú zenékre.

Most sem maradt el a farsangi mulatság.

Hagyományainkhoz híven
ebben az évben is megrendezésre került óvodánkban a
farsangi mulatság a gyermekek
számára. A nagy nap előtt
néhány héttel elkezdtük csoportjainkban a felkészülést.

Készítettünk bohócokat, különböző mintás maszkokat és farsangi díszeket is. Vetélkedővel,
cirkuszi mutatványokkal hangolódtunk rá az ünnepre. A bál
termébe az óvónők és dajkák
készítették a díszeket, melyeket

Szokásunkhoz híven ebben
az évben is megvendégeltük a
gyermekeket szendvicsekkel, üdítővel, majd finom süteményekkel. Utána mindenki mehetett
táncolni. A program zárásaként
következett a tombolasorsolás,
melyre idén is rengeteg tárgyat
gyűjtöttünk, így sok kisgyermek
részesülhetett nyereményben.
Papp Jánosné
óvodavezető

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Husz Ferenc Emléktorna
– és „Kézilabda a családban” program Zalaszentgróton
A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség támogatásával a
Zalaszentgróti Női Kézilabda
Club nagyszabású kézilabda
gálát szervezett 2020. február
15-én (szombaton) a Városi
Sportcsarnokban.
A több éve megrendezésre
kerülő „Kézilabda a családban”
program mellett tisztelegtünk és
megemlékeztünk Husz Ferencről, aki a szentgróti kézilabdasport meghatározó alakja volt.
Először a 2-3. osztályos
szivacskézilabdások tartottak
bemutatót Sziklai Helga tanárnő vezetésével. Ezután a ZKC
U11-es leány csapata magabiztosan legyőzte Páterdomb csapatát. Később a ZKC U14-es
leányok játszottak Hévízzel,
akik szintén szép győzelmet

mondhatnak magukénak. Ez a
csapat az országos gyermekbajnokságban is remekel, hiszen
veretlenek a korosztályukban.
Mindkét utánpótlás csapat felkészítő tanára Császár Renáta.
Majd következett a családi
vetélkedő, ahol több mint 20
pár (anya, apa, gyermekkel
együtt) játszott és küzdött az
élvezetes sorversenyen.
13.30-kor a ZKC felnőtt
csapata is pályára lépett, ellenfele a Pacsa volt. A találkozót a
házigazdák nyerték. Itt sporttörténeti pillanatnak is tanúi lehettünk a Zalaszentgróti Kézilabda Club életében, hiszen a
felnőttcsapatban szerepet kaptak az U14-es játékosok is. Jó
volt látni, hogy a fiatalok milyen örömmel játszanak a fel-

Az U11-es korosztályú csapat.

Farsang Sümegcsehin
Iskolánkban
hagyományainkhoz híven megrendeztük
a diákok jelmezes felvonulását
és farsangi bálját.
Az alsó tagozatosok egyéni
jelmezeik bemutatása után zenés-táncos előadással is szórakoztatták a közönséget. A felsős diákok az osztályonkénti
produkcióikban nemcsak a táncos, hanem a humoros oldalukat is megmutatták. A gyerekek műsorát nagy érdeklődés
kísérte, a kultúrház nézőtere
teljesen megtelt szülőkkel,
nagyszülőkkel, vendégekkel.
A szülői munkaközösség
pogácsával, szörppel vendégelte meg a megjelenteket. A
jelmezbe öltözött gyerekeket

megjutalmazták. Sok gyerek
örömét fokozta a tombolasorsoláson elnyert rengeteg
ajándék.
A programot lezáró diszkóban táncolt az iskola aprajanagyja, szüleikkel, nevelőikkel
együtt. A zenés mulatságot a
kertészeknek öltözött tantestület tagjainak felvonulása szakította meg, ami a hangulatot
még tovább fokozta.
Köszönet illeti a szervezőket, a szülői munkaközösséget
és az iskola vezetését, hiszen a
sümegcsehi Fazekas József
Általános Iskolában idén is
felejthetetlen farsangot sikerült
megrendezni.
Sz.N.E.

Idén is felejthetetlen volt a farsangi mulatság.

Az U14-es szentgróti együttes.

nőttekkel egy csapatban. Először fordult elő, hogy két édesanya a lányával lépett pályára a
mérkőzésen. (Császár Renáta –
Pál Kata, Lászlóné Horváth
Krisztina – László Evelin). A
fiatalok szebbnél szebb góljait
is láthattuk, s Albert Zoé (U14)
védéseit a közönség nagy ovációval és tapssal jutalmazta.
Öröm volt minden szülőnek,

nagyszülőnek és szurkolónak
ezeket a pillanatokat átélni. A
mérkőzés szünetében 7 m-es
verseny volt amatőrök (többségben anyukák) számára, de
nagypapa és unokája is együtt
vettek részt a büntető dobáson.
Úgy érezzük, hogy egy hangulatos, vidám tornát sikerült
megszerveznünk.
ZKC vezetősége
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Immár hatodik alkalommal
VI. TDM amatőr csocsó és asztalitenisz gála
Hatodik alkalommal került
megrendezésre a TDM amatőr
csocsó és asztalitenisz gála a
Deák Ferenc Kulturális- Rendezvény és Közösségi Házban
a Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület szervezésében, Kehidakustány Község Önkormányzata és a Malomkő étterem
támogatásával. Az idei rendezvényen az induló csapatok és
az egyéni sportolók létszáma
sokszorosa volt a korábbiaknál. A nevezési díj idén is egy

tábla csokoládé volt. A rendezvényt Penhoffer Péter nyitotta meg.
A győztesek a támogatóktól
felajánlott nyereményeket Lázár István polgármestertől vehették át. A rendezvény megmozgatott minden generációt,
fiatalokat és idősebbeket egyaránt, hozzájárulva ezzel a közösségi, családi kapcsolatok
erősítéséhez, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez is. A
visszajelzések azt igazolták,

Mesemondó verseny Kehidakustányban
Immáron 5. alkalommal került megrendezésre a mesemondó verseny a kehidakustányi
óvodában. A korábbi évekhez
hasonlóan idén is középső - és
nagycsoportos gyerekek jelentkezését vártuk, hogy majd a két
korosztály legjobbja képviselhesse óvodánkat a zalaszentgróti térségi mesemondó versenyen. Akadt is szép számmal
lelkes mesélni vágyó gyermek.
Február 17-én délután csinosan
felöltözve, izgatottan várta
mindenki a kezdést. Ezúton is
köszönjük a zsűri tagjainak –
Gergely Jánosnak, Schulcz Béláné, Erzsi néninek, Makkné Illés Mártának és Szabóné Gerebics Anikónak –, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az óvoda
vezetője, Salamon Renáta köszöntötte a zsűrit, a szülőket és
hozzátartozókat, valamint a

résztvevő gyerekeket is. Kiemelte: nagyon fontos, hogy a
felnövekvő generáció minél
több mesét halljon a szülőktől.
A zsűri a következő döntést
hozta:
Középső csoport: 1. Szaló
Mátyás (A kismalac és a farkasok), 2. Horváth Zoé (A só),
3. Boros Dániel (A szállást kérő róka).
Nagycsoport: 1. Radics Emese (A diákot erővel királlyá teszik), 2. Lózsy Kristóf (A kismalac és a farkasok), 3. ifj. Baturin Tamás (A kakas és a pipe).
Minden kisgyermek ajándékban részesült. A zalaszentgróti
megmérettetésen
–
lapzárta után – Szaló Mátyás és
Radics Emese képviselte óvodánkat.
Tóth Enikő
óvodapedagógus

Egyre nagyobb az igény az ilyen rendezvényekre.

hogy minden résztvevő jól
érezte magát.
A versenyt magas színvonal, komoly küzdelmek, sportszerű magaviselet jellemezte; a
jelentkezők száma is mutatja,
hogy egyre nagyobb az igény
az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre.
A rendezvény fő támogatói:
Malomkő Vendéglő, Triász
Aparthotel, Vadászcsárda Zalacsány, Hunguest Hotel Helios,
egyéni vállalkozók: Horváth
Károly és Tar Tibor méhész,
Horváth Norbert, ifj. Lázár István, Orcziné Kecskés Éva,
Keszthelyi Egry József Általános Iskola és Lázár István, Kehidakustány polgármestere. Ezúton is köszönjük a támogatóknak és az önkénteseknek a
nagylelkű felajánlásaikat és segítségüket!
Helyezések. Darts felnőtt
kategória: 1. Huber Ádám, 2.
Tóth Attila, 3. Kovács Attila.

Asztalitenisz, női kategória:
1. Ódor Judit, 2. Kaszás Judit,
3. Sabján Hajnalka, 4. Boros
Zita. Asztalitenisz, férfi kategória: 1. Károly Alex, 2. Várszegi
János, 3. László Attila. Asztalitenisz, junior kategória: 1.
Laczi Tamás, 2. Vajda Benedek, 3. Horváth Milán, 4. Szabó Balázs.
Csocsó, felnőtt kategória: 1.
Csipetcsapat (Kiss Ádám, Horváth Tamás), 2. M&P (Mersics
Péter, Torday Márió), 3. Bia és
Viki (Huber Ádám, Kovács
Attila), 4. Peti és Viki (Horváth
Péter, Horváthné Bándli Viktória). Csocsó, junior: 1. Fc. csapata (Hosszú Olivér, Kacsirek
Alex), 2. Main Fc. (Németh
Mátyás, Kaszás Péter), 3. Sólymok (Szabó Balázs, Lózsy Barnabás).
Polgármesteri különdíj: Várszegi János, X-box: Hegedűs
Attila.
Kutnyák Márió Ferenc
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Apa és fia már 5 éve együtt a Coca-Cola gyárban
Öt éves kora óta hallgatta otthon Róbert, hogy milyen munkát végez az édesapja a Coca-Cola HBC
gyárában. 23 évvel később már ő maga is a vállalat
technológusa – sőt egy ideig a testvére is itt dolgozott. Ez nem egyedi a cég történetében: rengeteg munkatárs csábítja ide rokonait, mert úgy érzik, jó helyen
vannak itt.
Lebacs György 1998-ban Fia eredetileg számítógépgépkezelőként kezdte pá- karbantartó, élelmiszeripari
lyáját a Coca-Cola palacko- középiskolát nem végzett,
zójában, rengeteg jelentke- ebbe a szakmába jórészt
ző közül esett rá a választás. helyben kellett beletanulGyörgy mérnöki végzett- nia. A technológusi munka
séggel rendelkezik, így táv- 60%-a fizikai, 40%-a szá- Lebacs György és Lebacs Róbert azzal a jó érzéssel megy
lati célja már akkor is az mítógép mellett végzett te- be dolgozni, hogy nincsenek magukra hagyva, a csapat
tagjai mindenben segítik egymást.
előrelépés volt: 2000-ben már vékenység.
csoportvezető, 2004-től pe„Minden egyes csap ki- gyon sokukat már korábbról sokszor Róbert már előre
dig műszakvezetőként foly- nyitásakor pontosan kell ismerte, hiszen évek óta értesül a nagyobb karbantatta karrierjét a cégnél. 2008 tudnom, hogy mi fog tör- összejártunk családosan több tartásokról, ha történik vaóta mérnöki pozícióban dol- ténni, ismernem kell a csö- kollégámmal is, és a válla- lami különleges esemény a
gozik, karbantartja a gépe- vek útját, hiszen a felelős- lat családi napjain is mindig műszakján kívül, akkor
ket, alkatrészeket rendel hoz- ség óriási. Rengeteg nagy- részt vettünk, így nem volt édesapja otthon elmeséli.
Édesapjához hasonlóan
zájuk, irányítja a tervezett értékű koncentrátum érke- ismeretlen a fiam előttük.”
György egy ideig azon a Róbert is szeretne majd a
karbantartási munkákat.
zik be a gyárba nap mint
Fia, Lebacs Róbert 5 éve nap, ezek kezelése nagy fe- gyártósoron volt karbantar- vállalat jól működő karrierkerült a céghez junior tech- lelősséggel jár” – mesél tó mérnök, ahol a fia is dol- programjának köszönhetően
nológusként – az álláslehe- munkájáról Róbert, akinek gozott – ekkor többet talál- előrelépni, szeretne továbbtőségről természetesen édes- feladata a szirupok előké- koztak. „Most nem találko- tanulni, hogy belőle is műapjától értesült. „Új dobo- szítése, a kész italok keve- zunk minden nap, mert nem szakvezető, csoportvezető
zos gyártósor került a csar- rése, a vízmennyiség meg- áll a két munkakör közel lehessen – úgy érzi ehhez
nokba és megtudtam, hogy felelő adagolása. „Sok min- egymáshoz, mégis jó érzés, minden támogatást megad a
felvétel van. Robi pálya- dent megtanítottam neki, hogy tudom, hogy sokszor cég, hiszen felettese is trékezdő volt, megkérdeztem, amikor belépett, megmutat- ő is itt van, amikor én dol- ningprogram keretében kehogy nincs-e kedve itt dol- tam a gyártási területeket, gozom” – mondja Róbert. rült kiemelésre. Az összegozni. Így jelentkezett” – bemutattam a kollégáknak” Az információáramlás meg- tartó csapat, a jó légkör, a
emlékszik vissza György. – mondja György. „Bár na- maradt a családon belül: biztos, közeli és megbízható
munkahely az, ami hatalmas pozitívumot jelent számára. Az is előny, hogy
csapatában mindenféle korú
emberrel dolgozhat együtt:
igazi csapatjátékossá vált a
gyárban töltött közel 5 év
alatt. Mindketten azzal a jó
érzéssel mennek be dolgozni, tudják, hogy nincsenek
magukra hagyva, a csapat
tagjai mindenben segítik
egymást.
Ha Te is szívesen dolgoznál a Coca-Cola HBC
csapatában, keresd Gorda
Csengét a +36 30 220 1511
számon. (x)
Rengeteg dolgozó csábítja a gyárba a rokonait.

