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A kánikula sem volt akadály
A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal
rendezték meg július 27-én
Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán
mérkõztek meg a helybeli csapatok, mellette asztaliteniszversenyt is rendeztek. Nagy
Lászlóné polgármesteri köszöntõje után a Zalaapáti Harmonika Zenekar mûsorát hallgatták a rendezvénysátorban

az érdeklõdõk, az udvaron
pedig a fiataloknak kínáltak
idõtöltést. Tüsi bohóc mûsorára összesereglettek a gyerekek,
akik ha bátrak voltak, apró
ajándékokat kaptak. A programról nem messze többen
egy hatszögletû állvány köré
gyûlve szorgoskodtak:
– Negyedik alkalommal jöttem, idén többféle kézmûves
munkát hoztam. Telefontokot,
pénztárcát, karkötõt, kulcstar-

Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón
Egészen újszerû kezdeményezéssel rukkolt elõ néhány,
Zalaszentlászlón nemrég letelepedett fiatal, mikor a helyi
társadalmi, gazdasági szervezõdésekre támaszkodva belevágtak a gyógy- és fûszernövényekre fókuszáló rendezvényük létrehozásába.
Bakos Péter fõszervezõnek, a Gyógynövények-völgye

Szociális Szövetkezet egyik alapítójának, valamint Fatér Balázs, a Zalaszentlászlóért Egyesület gyógynövény termesztõ
képesítéssel is rendelkezõ vezetõjének meggyõzõdése, hogy
hosszú távon a gyógy- és fûszernövényekkel kapcsolatos
foglalatosság gazdasági hatásai
is érzékelhetõvé válhatnak,
(Folytatás a 2. oldalon)

Csepregi Éva már délután is sok érdeklõdött vonzott.
tót készítenek kézzel vágva és
varrva a fiatalok, melyet ha
szép lesz, hazavihetnek. Minden bõrbõl készül, népi bõrtárgy készítõ a szakmám. Tizenöt éve csinálom, ebbõl megélni nem lehet, viszont szívesen járok különbözõ rendezvényekre – mesélte Pintér Ferenc, aki Kiskanizsáról érkezve
vezette be az érdeklõdõket

szakmája rejtelmeibe. A gyerekeket napközben még légvárral, gyöngyfûzéssel, arcfestéssel is várták.
A zalacsányi lakosok a falunap elõkészületei során már elõre megkapták az étel- és italjegyeket, melyeket a rendezvényen válthattak be. A rendezvénysátor délután négykor
(Folytatás a 2. oldalon)

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

2

Szentgrót és Vidéke

2013. július

Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Hallgatóság a Makovecz tervezte faluházban.
(Folytatás az 1. oldalról)
bevételhez segíthetik a helyben élõket.
A szociális szövetkezet égisze alatt, helyi támogatókkal,
valamint önkéntesekkel együttmûködve kialakították a rendezvény programját, megnyertek és meghívtak szakmai elõadókat, továbbá teret nyitottak
a környék kézmûves termelõinek a bemutatkozásra és termékeik forgalmazására. Gondosan megtervezték a rendezvény (igen takarékos) költségvetését is; az elõadók költségtérítésétõl kezdve, a belépõ
díjakon és anyagi ráfordításokon (pl. ebéd, szállás, anyagköltség stb.) át, a szentlászlói
fauház bérletéig bezárólag. A
komplex (szakmai tartalmi,
pénzügyi, jogi tervezés stb.)
projekt meghatározása után az
önkéntes támogatók számbavétele, majd a rendezvény
meghirdetése és a média-, valamint információs munka kötötte le a szervezõket. Mind-

ezeket azért tartjuk kiemelendõnek, mert a három napra
meghirdetett, „I. Zalaszentlászlói Nemzetközi Gyógy- és Fûszernövény Napok” igazán jól
szervezett, szinte professzionálisan elõkészített rendezvénynek bizonyult.
– Elõzetes regisztrációval ingyenes volt a rendezvény látogatása, de jó néhányan csak
azért nem kívántak hivatalosan
bejelentkezni, hogy kifizessék
a csekély, 300 Ft-os belépõt, s
így járuljanak hozzá a költségekhez – számolt be pozitív
tapasztalatairól Bakos Péter
fõszervezõ. – Bár a környéket,
a régiót céloztuk meg, Csíkszeredából, Bécsbõl, Siófokról,
Pápáról, Kecskemétrõl, Kistarcsáról is érkeztek vendégek.
Július 19-ére, péntekre, Czirbus Zoltán, a Gyógynövény
szövetség és Terméktanács elnöke, a Herbária Zrt. vezérigazgatója is elfogadta a meghívást. Ezen az úgynevezett
szakmai napon többek közt a

kiskerti és nagybani termelésrõl, pályázati lehetõségekrõl tájékozódhattak az érdeklõdõk.
Szombaton és vasárnap a
témához kapcsolódó, nagyon
széles spektrumú elõadásokat
hallhattunk magasan kvalifikált, jeles szakemberektõl. A
teljesség igénye nélkül, illusztrációként csupán néhány elõadást említünk:
Dr. Varga László gyermekgyógyász szakorvos, zalacsányi
háziorvos „Gyógynövényekkel
a betegségek ellen” címû elõadásaiban hasznos információkkal szolgált a faluházban
összegyûlt hallgatóságnak.
Szíjártó Balázs mesterszakács, a luxemburgi Culinary
World Cup (szakács világbajnokság) és a nürnbergi nemzetközi szakácsverseny aranyérmese a fûszernövények konyhai felhasználásának praktikáiba vezette be közönségét. A
sikeres séf Balatonfüreden él
és dolgozik, de Ausztriában is
vezet nívós éttermi konyhákat;
most onnan érkezett a rendezvényre.
Dr. Pális Adél fogorvos, természetgyógyász, fitoterapeuta
– maga is levendula termesztõ
–, egyik elõadásában az érzelmek és betegségek összefüggésérõl, majd a 10 legfontosabb gyógynövényünk feldolgozásáról és használatáról
beszélt.
A szõlõmag olaj sokoldalú
jótékony hatására Stiller Szilárd agrármérnök, a keszthelyi
egyetem oktatója hívta fel a
figyelmet.
Négylábú barátainknak, a
lovaknak dolgozott ki gyógynövényes recepteket a „Lóher-

ba” címû egyedülálló könyv
szerzõje, Marton Zsófia. A fiatal agrármérnöknõ Nyíregyházáról jött, hogy megossza tapasztalatait a környék lótenyésztõivel és lótartóival.
Népszerûnek bizonyult a
gyógynövénytúra, amelyen három turnusban mintegy százan vettek részt. Nem kevesebb érdeklõdõt vonzott a
szappanfõzés, természetesen
gyógynövények felhasználásával. Érdekességként még gyógynövényekkel ízesített fagylaltot
is kínáltak a faluház udvarán.
A rendezvény végén összegzést kértünk a gyógynövényes
hétvége ötletgazdáitól:
– Feltétlenül meg kell említenem, és ezúton is megköszönöm, hogy valamennyi elõadó,
kivétel nélkül ingyen, elhivatottságból vállalta az ismeretterjesztõ munkát a gyógy- és
fûszernövény napokon. Útiköltséget a jelentõsebb távolságról érkezetteknek térítettünk – mondta el a fõszervezõ.
– Egy itt élõ, külföldi támogatónk a vendégházát bocsátotta fizetség nélkül rendelkezésünkre, hogy elszállásolhassuk néhány elõadónkat. Köszönet illeti õt is és azt a 25-30
lelkes önkéntest, akik segítettek a szervezésben, lebonyolításban. Az ügy támogatói még
a facebookon keresztül is jelentkeztek, volt, aki Budapestrõl jött .
– Tehát elégedettek az elsõ
próbálkozással?
– Igen, várakozáson felül
sikeresnek minõsíthetjük a
rendezvényt – mondta egybehangzóan Bakos Péter és Fatér
Balázs.
(volantné)

A kánikula sem volt akadály
(Folytatás az 1. oldalról)
megtelt, ekkor érkezett a nap
sztárvendége, Csepregi Éva. A
mindenki által ismert popénekes a slágerek mellett elõadta
saját kedvenceit, kevésbé ismert zeneszámait is, természetesen nagy taps kíséretében. A
sztárvendég után a Bazsi Táncegyüttes lépett színpadra, majd
Szupkay Viktor humorista mûsorát hallgatták meg. Este felléptek a Zalacsányi Nyugdíjasok, majd a falunapot hajnalig
tartó Zserbó Duó-bál zárta.
– A mai a tizenegyedik falunapunk, az elõkészületeknek

dolgozóinkkal már napokkal
elõtte nekiláttunk, az ételt-italt
a szomszédos Wellness Villapark szolgáltatja. A lakosság
hatvan százaléka minden évben kilátogat ide, akiket minden évben meglepünk egy
ismertebb sztárvendéggel –
mondta Nagy Lászlóné polgármester.
Zalacsány következõ nagyobb
programja az októberi szüreti
felvonulás lesz.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Tüsi bohóc szórakoztatta a gyerekeket.
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Fejlõdõ zöldségtermesztés Zalabérben
Zsuppán József polgármester már 18 éves korában nekivágott a krumpli termesztésnek, a mezõgazdaságban eltöltött idõ után 2009-ben a Gazdálkodó Családok ügyvezetõje,
majd a Szociális Földprogram
térségi koordinátora lett. A kiválasztott családokat akkor haszonállatokkal, vetõmaggal próbálták segíteni és önfenntartásra bírni. Polgármesterré választásakor céljává tûzte ki,
hogy Zalabér egy öngondoskodó falu legyen. A segélyezési
rendszer is ennek megfelelõen
alakult át: inkább ágfát kapnak
az emberek, amely biztosabban célba ér, mint a pénz.
– Tavaly már volt közösségi
kertünk, idén nagyobb területet tudunk bérelni, és a közel
300 négyzetméteres fóliasátorban paradicsomot, paprikát
termesztünk. Elõzetesen becsléseket is végeztünk, hogy
mennyi terményre számíthatunk. A burgonyát alulbecsültük, mert már most elértük az
egy tonnát, de paradicsomban,
paprikában is egy tonna körüli
mennyiséget kalkuláltunk. A
jelenlegi területet gondozásra
kaptuk bérbe, amin négy közfoglalkoztatottunk
dolgozik.
Tavalyról ketten folytatják a
munkát, akik a türjei képzésen
szakmát is tanulnak. Az idén
felvettek Zalaszentlászlón kapnak képzést – számolt be Zsuppán József polgármester.
Tavaly még több terményt
osztottak ki szociális alapon,
mint amennyit sikerült eladni

Egyre többet profitálnak a közösségi kertbõl.
a helyi (csütörtöki délutáni és
szombat délelõtti) piacnapokon. Idén az arány megfordult,
több az értékesítés, melynek
bevételét a kert továbbfejlesztésére fordítanak. Jövõre a kert
1500 négyzetméteres bérleménnyel bõvül. A lakosságnak
felajánlották, hogy akinek kihasználatlan, 200 négyzetmétert meghaladó belterülete vagy
zártkertje van, azt az önkormányzat bérlésre vagy szívességi használatra átvenné. Idén
a településen és Zalavégen
látható dísznövényeket a közösségi kertben hajtatták, további terv, hogy egy melegház
építésével több helyre is tudjanak tavaszra növényeket nevelni. A télikert a település intézményi felújításából vissza-

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

maradt anyagok felhasználásával épül majd, s jövõre már
zöldségpalántákat is szeretnének árusítani.
– A zalabéri közösségi kert
terményei (gomba, burgonya,
káposzta, paradicsom, paprika) a zalaszentgróti piacon is
megtalálhatók, ahol már vannak visszatérõ vásárlók is. Terményeink iránt a környezõ településekrõl is érdeklõdnek,
így felmerült egy gazdasági társaság létrehozása, melynek létjogosultságát egy újabb sikeres
év erõsítheti meg – mutatott
elõre a polgármester.
Ugyancsak közfoglalkoztatásban zajlik a mezõgazdasági
útjavító program is, idén a déli
részen közel másfél kilométernyi út javítása történt meg. Elkezdték a csapadékos idõjárásra való elõkészületek részeként az árokrendszer karbantartását, „lentrõl felfelé” haladva eddig a Kertész és az Ibolya
utcákkal végeztek. A temetõ

bõvítésénél szintezési földmunkákkal 7-8 új terasz alakult ki, jövõre a ravatalozó felújítása a cél. Folyamatban van
a régóta húzódó Generációs
Park kiépítése, melynek földmunkái július végén kezdõdtek el és a szeptember 7-én
tartandó falunapon adják át. A
három részbõl álló terület elsõ
felén a kisebbek játszótere kap
helyet, másik felén a fiataloknak lesz lehetõségük sütögetésre, pihenésre, harmadik részén pedig a település idõsebb
lakói hûsölhetnek majd. Nyáron megújul az óvoda is: kívülrõl teljesen új arcot kap, belül
a burkolatokat cserélik le. Az
augusztus 27-i nyitásra átalakul az intézmény udvara is,
melynek munkálataiban a szülõk is sokat segítenek. Pályázat
segítségével nyert az önkormányzat támogatást gyermekétkeztetésre, melyhez kapcsolódóan vállalták a kicsik nyári
felügyeletét, programszervezését is. A közösségi rendezvényekhez kapcsolódóan a ZalabÉrték Egyesület tevékenységének köszönhetõen megszaporodott a túrák száma, a kirándulásra vágyókat szinte minden hónapban várja egy állomás, augusztus 3-án Tihanyba
utaznak túrázni. Szintén Zalabérrel kapcsolatos információ,
hogy nyári diákmunkások dolgoznak Vikár Tibor helytörténész segítségével a település
értékleltárján.
Pataki Balázs
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Ismét borünnep Hévízen
A gasztronómia és a kézmûvesség is szerepet kap
2013. augusztus 16-20 között immáron
második alkalommal kerül megrendezésre Hévízen, a belváros szívében a Hévízi
Borünnep. A rendezvény nem titkolt szándéka, hogy az idelátogató külföldi és belföldi vendégek számára megmutassa Magyarország méltán elismert borrégióit és
kiválasztott képviselõit:
Badacsony - Borbély Családi Pincészet
és Laposa Birtok Kft., Etyek - Kertész
Családi Pincészet és Szentesi Pince,
Villány - Bock Pincészet és Polgár Pincészet, Eger - Demeter Pincészet, Tokaj Royal Tokaji Borászat és Szent Tamás
Szõlõbirtok és Pincészet, Zala - Bezerics
Kft., Decsics Bt., Kiss Családi Pincészet,
Papp Bor Bt., Papp és Fiai Pincészet, Rádi
Borház, Rezi Borház - Strázsai Pincészet,
Vonyarci Pincészeti Szövetkezet
A II. Hévízi Borünnep nemzetközi
standdal, a proseccoval is bõvül. A helyszínen kizárólag Villa Sandi & Co Prosecco termékek fogyaszthatók majd, teret
nyitva ezáltal az újdonságokat kedvelõ
borfogyasztóknak is.
A rendezvényen továbbá megkóstolhatják a Brill Pálinkaház különleges és
minõségi pálinkáit, valamint gasztronómiai és kézmûves vásár is várja a látogatókat.
A rendezvény vendégborászata a Bussay Pincészet, a rendezvény bora pedig a
2013-as Hévíz Város Bora választáson
gyõztes címet szerzett Bussay Esküvé.
A rendezõk kellemes gasztronómiai
élményt szeretnének nyújtani, akár egy
ebédrõl, akár egy kimerítõ fürdõzés utáni
délutáni falatozásról vagy barátokkal, egy
jó pohár bor mellett elköltött vacsoráról
legyen szó. Kínálatukat sokféle szempont
szerint igyekeznek összeállítani, a széles
skálán megtalálható lesz a könnyû, húsmentes ételek mellett a hagyományos magyar ízvilág is, a lecsó képviseletében.
A kézmûves vásár az egyik leglátványosabb kísérõeleme az ötnapos rendezvénysorozatnak, ahol a régi magyar mesterségeket népi iparmûvészek és a nép-

A borünnepen fellép a Vujisics zenekar is.

A rendezvény elsõ napján a Vivat Bacchus gondoskodik arról, hogy mindenki kellõ
hangulatba kerüljön a borkóstoláshoz.
mûvészet ifjú meseterei elevenítik fel.
Helyszíni bemutatójukon bárki ellesheti
hogyan kell csipkét verni, szõni, ková-

csolni, csuhé- vagy népviseletes babát
készíteni, szalmát fonni vagy az egyedülálló kékfestõ motívumokat elkészíteni.

2013. július
Sümegcsehi Óhídtól különválva 6 évvel ezelõtt indította
el gesztorként a háziorvosi
szolgálatot, melyhez Vindornyaszõlõs, Kisgörbõ, Nagygörbõ
és Döbröce csatlakozott. 2011
áprilisa óta a háziorvosi teendõket dr. Juhász Sándor látja el.
– Budapesten szülész-, nõgyógyász szakorvosként dolgoztam. Gyermekeink megszületésekor döntöttünk úgy, hogy
szakirány módosítással családcentrikus életvitelre alkalmasabb, kiszámíthatóbb munkaidõ beosztású háziorvosi hivatást vállaljak. Különös szerencsémnek tartom, hogy döntésünkkel egyidõben Sümegcsehi körzetébe háziorvost kerestek. Korábban jó emlékeim
voltak errõl a szép vidékrõl,
ráadásul az itt élõk kedves fogadtatása mellett hamar megbarátkoztunk új helyzetünkkel
– mondja a doktor.
– Az országos tendenciának megfelelõen a szív- és
keringési betegségek mellett
mozgásszervi betegségek, daganatok és a már járványszerûen terjedõ diabetesz a leggyakoribb megbetegedés, amit
a körzetben sajnos fokozottan
érezhetõ a kedvezõtlen demográfiai tendencia – a fiatalok elvándorlása, a lakosság
elöregedése – tovább fokoz.
Valószínûleg sokat javítana a
helyzeten, ha az egészségtudatosabb életvitellel az alkoholfogyasztás, dohányzás és a felesleges táplálékbevitel mértéke
jelentõsen csökkenne. Egészségmegõrzés szempontjából
legalább ilyen fontos lenne,
hogy az ideális munkahelyi és
családi légkör megteremtésével mindennapi életünk egy jelentõs stressz faktora megszüntethetõ legyen – jegyzi
meg dr. Juhász Sándor.

A betegségmegelõzés a legfontosabb
Beszélgetés dr. Juhász Sándor háziorvossal
Kérdésünkre Juhász doktor
elmondta, hogy a háziorvosi munkában a prevenciós tevékenységet kiemelt jelentõségûnek tartja.
– A magam részérõl bátorítom a lakosságot, hogy a rendelõnkben felkínált kiegészítõ
szûrõvizsgálatokon is vegyenek részt. Immár második éve,
az úgynevezett tavaszi szûrõprogram keretén belül márciustól májusig vastag- és végbélrák kimutatására alkalmas
tesztet biztosítottunk rendelõinkben a lakosság részére.
Sõt az egy éve Sümegcsehin
mûködõ nõgyógyászati magánrendelésem is a prevenciós tevékenységem szolgálatába állítottam. Idén nõnap és anyák
napja alkalmából a praxisba bejelentkezettek számára szintén
ingyenesen biztosítottam komplex nõgyógyászati vizsgálatot,
ami méhnyakrák szûrés mellett ultrahang vizsgálatot is magába foglal. A saját költségvetésbõl kigazdálkodott, de a lakosság számára ingyenes szûrõvizsgálati lehetõséggel sokan éltek. Bízok abban, hogy
az évenkénti kampányszerû
szûrõvizsgálatok meghonosításával egyre több embert tudok
a betegség-megelõzésbe bevonni. Szintén kedvezõ fogadtatásra talált immár a rendelõben is elvégezhetõ véralvadást ellenõrzõ vizsgálat (INR
mérés), mellyel a véralvadást
gátló gyógyszereket szedõk terápia monitorizálását már helyben el tudjuk végezni.
Az orvos további tájékoztatásként említi, hogy Sümegcse-

Dr. Juhász Sándor és Balog Éva asszisztens készséggel állnak
a hozzájuk fordulók rendelkezésére.
hin iskolaorvosi ellátás is a
feladatai közé tartozik, amit
védõnõ közremûködésével lát
el. Az évfolyamok kötelezõen
elõírt fizikális vizsgálatát EKG
és vizelet vizsgálattal egészítik
ki, hogy az egyébként panaszmentes gyerekeknél akár rejtett szív- és vesebetegségek is
idejében felismerhetõk legyenek.
Rendelési idõ elõjegyzés
nélkül, a lakosság igényeihez
igazodik. 2011 novembere óta
szerdánként délután 18 óráig
van rendelés, hogy a munkába
járók ne csak a munkaidõ terhére tudják háziorvosukat felkeresni.
– A településeken rendkívül fontosnak tartjuk a megfe-

Aki már látta, vízre száll és kipróbálja

Idén is voltak ötletes jármûvek.
A nagy meleg ellenére sem
csökkent a népszerûsége, így
július 27-én már 22. alkalommal rajtoltak el a Puszika
Oszika csónaktúra résztvevõi.
– Idén 1370 nevezést regisztráltunk, az ország minden
részérõl érkeztek érdeklõdõk,
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Isaszegrõl, Szolnokról, Szegedrõl, Kazincbarcikáról, Pécsrõl,
Budapestrõl és még sorolhatnánk. Egyre többen vagyunk,
egyre többen szeretik a programot, s fõleg a flúgos futam a
népszerû. Aki tavaly még csak
nézõ volt, idén már nevezõ-

ként szállt vízre. Sok munkánk
van a rendezvényben, így ezúton is köszönjük támogatóink, barátaink segítségét! –
mondta Bangó Dezsõ, vagy
ahogy mindenki ismeri, Oszi.
A szervezõk célja, hogy az
elhanyagolt Zala folyót megtisztítsák, rendben tartsák, és
felhívják a figyelmet a folyópart elhanyagoltságára. A csónaktúra elõtt két héttel végigjárják, megtisztítják a hajózni
kívánt szakaszt, a túra után
ugyancsak átnézik a használt
területet, hogy sehol se maradjon hulladék, szemét. A versenyen ötletes tutajokból, vízijármûvekbõl idén sem volt hiány.
Egy nagy tojáshéjból kibújó
csibéknek öltözött be a Kerkaszentkirályról érkezõ négy
fiú, akik tudatosan készültek a
programra:
– Édesapám itteni barátjától hallottunk a versenyrõl, az
útvonalat nem néztük, de szeretnénk végigmenni a teljes

lelõ egészségügyi ellátást, így
minden falu fenntartja az orvosi rendelõjét és fizeti annak
rezsiköltségét. A doktornak Sümegcsehiben szolgálati lakást
biztosítunk, melynek csak a rezsiköltségét kell fizetnie. Örülünk neki, hogy a doktorunk
Budapestrõl családjával ideköltözve minket választott. Komoly gondot okoz számunkra
a központi orvosi rendelõ
felújítása, akadálymentesítése,
amelyhez sajnos jelenleg nincs
megfelelõ pályázati forrás, pedig már minden engedélyt
megkaptunk hozzá – tette hozzá Farkas Zsolt, Sümegcsehi
polgármestere.
P.B.
szakaszon. Szabadidõnkben két
hétig délutánonként dolgoztunk a jármûvön, melyet egy
bányatavon ki is próbáltunk.
Alapul egy tûzoltósági utánfutó fedelét vettük, a tojáshéjat
hungarocellbõl készítettük el.
Idén vagyunk elõször, eddig
csak interneten követtük a programot, ott néztük meg milyen
ötletekkel szálltak vízre a többiek – árulta el Pál Kristóf szószóló a vízre szállás elõtt, aminek köszönhetõen a jármûvük
„tojáshéjai” berepedeztek.
A zalabéri indulás után a
versengõknek csónakban kellett maradniuk a tûzoltófecskendõ vízsugarával szemben
is. Tüskeszentpéternél kicsit
megpihentek a vízitúrázók,
ahol a rájuk szórt liszttõl, korpától rájöhettek, hogy a malom környékén haladtak el. A
futam szokás szerint a zalaszentgróti hídnál ért véget, ahol
az eredményhirdetés után közös mulatsággal zárták a napot.
- pb A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Erdei óvoda és kézmûves tábor

Pincepaprikásra is „hivatalosak” voltak…
A kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda
az idei tanévet is mozgalmasan
zárta. Hagyomány az intézmény életében az erdei óvoda
és a külsõsök számára is meghirdetett kézmûves tábor.
Az erdei óvoda elnevezés a
gyermekek látókörét, érdeklõdését, tudását bõvítõ egy hetes

programot foglalja magában az
épített és természetes környezetrõl. A hét elsõ napján a temetõkápolnát látogatták meg
és a helyi Új-hegyen kóstoltak
cseresznyét, majd a következõ
két nap a vendéglátás jegyében telt. Kedden Horváth
Milán ovis társ családjának
szõlõhegyére sétáltak a gyere-

kek, ahol a méhészkedéssel
foglalkozó nagypapa – Horváth Károly – elõadással egybekötött bemutatót és kóstolót
tartott. Pincepaprikásra volt a
Horváth-család vendége a gyermekcsapat és megcsodálhatták
a kustányi szõlõhegyen található védett berkenyefát is.
Szerdán Volán-busszal a közeli
Gyülevészre vezetett az út, a
Vajda-család házához. Vajda
Dávid és édesanyja finomságokkal és játékokkal várta a társakat. A csütörtök igazán izgalmas volt, hiszen szintén
busszal utaztak Zalaszentgrótra, és körbenézhettek a piaci
forgatagban. Az izgalmas hetet
egy kis helyi történelem zárta.
A Deák-kúria meglátogatása
minden alkalommal nagy élmény a gyermekeknek.
A kézmûves tábor a Kehidakustány Óvodájáért Egyesület szervezésében került

megrendezésre. A hét minden
napján más-más szép portéka
készült el. Az intézmény részérõl Schulcz Béláné, Bitai Zoltánné és Subák Erika alkotott,
a munkában segítségükre volt
Szaló Árpádné, Ica néni és Sümegi Tímea általános iskolai
tanító. A táborban bárki részt
vehetett, az óvodástól a nagyobb gyermekekig mindenkinek akadt különbözõ nehézségû alkotni való: petpalackból
repülõgép, gyöngyfûzés, spatula karkötõ, hímzés.
A hét utolsó napján, a tábor
zárásaként az alkotásokból rendezett kiállítás keretében a
hozzátartozók is megcsodálhatták a munkákat. A gyermekek és a dajkák keze munkáját dicséri még az az isteni
sajtos-tejfölös lángos, amit aztán mindenki jóízûen fogyasztott.
H.K.

HIRDETÉSÉT

feladhatja a
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havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben
– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelentõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájékoztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami jelentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénzben és idõben egyaránt. Rövidebb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakképesítést, ami a munkavégzésükhöz szükséges – mondta
Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az eddigi kisteljesítményû kazánfûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktattuk. Az új OKJ szerint a szakképesítés
megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.
Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. A munkaerõpiacra visszatérni szándékozó munkanélküliek és pályakezdõ fiatalok részére kedvezményes OKJ-s szakmai kép-

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támogatott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt öszszesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Zalaegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városaiban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztusban szeretnék indítani Zalaegerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi székházában kaphatnak felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak
a www.titzala.hu honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak fontos feladata az egyesületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012014 kódszámú támogatott projektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszínen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig közel 300 gyermek különbözõ ismeretter-

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.
jesztõ foglalkozásokon vett tovább nõtt látogatottságuk.
részt. A program a 2013/2014- Folyamatosan szervezzük a
es tanévben is folytatódik.
megyében az „ismeretek a tuRózsás Csabától megtud- dás pontjait”, a TIP-eket (Tutuk, hogy új kezdeményezés- dományos Ismeretterjesztõként július közepén egyhetes és Információs Pont). 2013.
kosárlabda, szabadidõsport és november 29-én a Zalai TIT
ismeretterjesztõ nyári napkö- megalakulásának 60. évforzis tábort szerveztek a zala- dulóján pedig egész napos isegerszegi kosárlabdaklubbal meretterjesztõ rendezvényegyüttmûködve, melyen 19 ál- nyel, kulturális programokkal
talános iskolás vett részt a za- ünnepeljük meg e jeles dátulaegerszegi Ady-iskolában.
mot. A helyszínen szeretnénk
Folytatódnak a 60 éves év- átadni aktív tagjainknak az elfordulóval összefüggõ ismeret- ismeréseket és a megalakuló
terjesztõ programok és ren- 20. TIP emléklapját – árulta
dezvények.
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
– Ismeretterjesztõ elõadá- igazgató.
saink továbbra is népszerûek,
Németh Diána

2013. július

Jó hangulatú falunap Batykon

Csokoládét is kaptak ajándékba a gyermekmûsor résztvevõi a
batyki falunapon.
Érdeklõdéssel és izgalommal várták a rájuk váró feladatokat a batyki falunap délelõtti programjának résztvevõi, a
helyi gyerkõcök. Patakfalvi Pálné pedagógus és Gergely János vezényletével színes programon vehettek részt a legkisebbek és a kicsit nagyobb
lurkók.
A délutáni óráktól a kulturális mûsorokon már a szülõk és nagyszülõk is szép számban képviseltették magukat –
számolt be örömmel Adorján
Péter, Batyk polgármestere.
Pusztai Gabi fellépése után
egy tréfás vetélkedõ részesei
lehettek a résztvevõk, melynek
lebonyolításában ugyancsak

Értesüljön híreinkrõl,
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.

7

Szentgrót és Vidéke

Gergely János és az egyik helyi
képviselõ, Egyedné Varga Katalin, továbbá Patakfalvi Pálné
valamint segítõ helyi lányok
vállaltak szerepet. A jó hangulatú vetélkedõt követõen a
szomszédos faluból, a Zalabérbõl érkezõ Búzavirág népdalkör adott mûsort a közönségnek. A népdalkört – teszi hozzá a falu elsõ embere – nagy
büszkeségükre Csiszárné Egyed
Alíz vezeti.
Óriási sikert arattak produkciójukkal a zalaszentgróti
néptáncosok, és ugyancsak vastapssal jutalmazták a zalaszentgróti Fõnix Gitárcsoport elõadását is. A kulturális mûsor
zárásaként ismét a zalabéri Búzavirág népdalkör lépett a színpadra – tájékoztatott Adorján
Péter. A programkavalkádot
követõen ízletes halászlé mel-

lett harmonika zenére mulathatott a batyki falunap közönsége.
Az évtizedes hagyományokra visszatekintõ batyki falunapot minden esztendõben július második szombatján rendezik meg. A polgármester azt
is elárulta, hogy nem véletlen
az idõpont kiválasztása sem,
mivel testvértelepülésük, Sopronnémeti, ahonnan 15 vendég érkezett és számukra a korábbiakban is ez a dátum felelt
meg a falunapi látogatás
ürügyén.
Adorján Péter szerint örömteli, hogy a falunap több száz
fõs tömeget mozgat meg annak ellenére, hogy a környezõ
településeken is számos programot, fesztivált és falunapot
tartanak a batyki rendezvénynyel azonos idõben.
A polgármester kihangsúlyozta: támogatóik nélkül nem
lenne sikeres egyetlen falunap
sem. Külön köszönetét fejezte
ki a Balatoni Halgazdaságnak
és a Tógazda Kft.-nek, valamint
Halász Bélának. Emellett ugyancsak megköszönte a képviselõtestület nevében azoknak a
munkáját, akik tevékenyen
részt vettek a rendezvény szervezésében és annak gördülékeny lebonyolításában, egyebek mellett a sátor állításában,
a rend fenntartásában, a fõzésben, valamint a takarításban.
Odonics Zsuppán Beáta

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Tükröm, tükröm …
Hajnalka imádja a ruhákat, ezért egybõl kiszúrja a
jó darabokat. Mindig egy halom ruhával megy a próbafülkébe, azzal a szent meggyõzõdéssel, hogy ezek mind
jól fognak mutatni rajta. A
férje ilyenkor mindig aggódva figyeli az eseményeket. Hajnalka felpróbálja
õket sorban. A tükör mindig
segít dönteni. Ha a méret, a
fazon, vagy a szín nem mutat tökéletesen a tükörben,
akkor már teszi is félre.
Ezért a halom ruhából általában csak 1-2 darabbal
megy a kasszához. Közben
mindig elcsodálkozik azon,
hogy miért csak a tükörben
vette észre a többi ruhán,
hogy azok nem lesznek jók.
Hajnalka egyre nehezebben talál helyet a sok ruhának, ezért sikerült meggyõznie férjét, hogy a nappaliban keressenek erre megoldást. Méretekkel felszerelkezve elindultak egy lakberendezési áruházba. Hajnalka egybõl kiszúrta a jó darabokat. Férje aggódva gondolt arra, hogy ezek hogy
fognak mutatni a lakásban.
Hajnalka minél több tároló
szekrényt szeretett volna,
míg férje nem akart bútorraktárt. Én így nem tudok
dönteni – fakadt ki a férj –,
ha otthon látnám egyben,
mint te a ruháidat a tükörben, nem kellene itt most
veszekednünk. Nekem is egy
tükörre lenne szükségem!
Ezért most felhívom az mxm
lakberendezést. Elmondjuk,
mit szeretnénk. Õk számítógépen megmutatják, hogy
fog kinézni a nappalink. Ha
mind a kettõnk vágya teljesült, legyártják és beszerelik.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kehidakustányi juliális
2013 júliusának elsõ hétvégéjén ismét megrendezésre
került a település falunapjaként ismert juliális. A lakók körében méltán kedvelt operett
elõadás most sem hiányozhatott a péntek estébõl. Az Orfe-

um Színpad egy új, igen színes és változatos mûsorral érkezett. Ezt követõen a Malomkõ Vendéglõnek köszönhetõen
zenés mulatság vette kezdetét.
A szombati program Lázár
István polgármesteri köszön-

A „Virágos Kehidakustány” pályázat résztvevõi Lázár István
polgármesterrel.

Az Orfeum Színpad mûvészei.

Tüsi bohóc…

tõjével indult déli 12 órakor.
Az ebédidõt nótaszó és babgulyás töltötte ki, amit a Kehidakustányi Hagyományõrzõ Mozgalom tagjai készítettek el,
mind a falu lakói, mind a vendégek részére. Segítségükre
volt Kovács Lászlóné és Kasza
Györgyné.
A színpadi produkciók sorát a Nayra hastánc indította,
majd a zalakomári Péczely Attila Népzenei Csoport tagjai
énekeltek és citeráztak a színpadon. A gyermekekre is gondolva Tüsi bohóc ismét nagy
sikert aratott, és nem csak az
apróságok körében! A település büszkeségei, a Kehidámák
fellépése következett, majd a
zalaszentgróti Fõnix gitárcsoport tagjai szórakoztatták a közönséget. Kehidakustány Község Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület második alkalommal hirdette meg a ,,Virágos Kehidakustány” pályázatot. A tele-

pülés hölgyei közül hatan mutatták meg kertjüket, kertjük
büszkeségét, ezzel nevezve a
pályázatra. A szervezõk részérõl egy-egy tag, valamint Gergely János bírálta a pályamunkákat. A szebbnél szebb kertek
közül három került kiválasztásra, ezek elnyerték a ,,LEGvirágosabb porta” címet, de természetesen a többi jelentkezõ
is ,,Virágos porta” minõsítést
érdemelt ki, az oklevelek és
ajándékok mellett.
Az est sztárvendége a
Capuccino együttes volt. A fellépõk igazán jó hangulatot teremtettek, érdemes volt táncra perdülni. Az idei juliális is
hajnalig tartó bállal zárult, a
Fair zenekar jóvoltából.
A délutánt állandó programok tarkították: quad motorozás,
íjászat, légvárak, lovaglás, játszóház. A rendezvényen megtalálhatóak voltak a helyi iparmûvészek által készített termékek is.
H.K.

Szennyvíztelep felújítási és bõvítési pályázatot nyert Kehidakustány
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0008 számú, „Kehidakustány
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat elemek rekonstrukciós bõvítõ fejlesztése” címû pályázattal a község önkormányzata jelentõs forráshoz jutott. A pályázatban megvalósuló
beruházás nettó 466 300 996 Ft összköltségvetésû. A projekt a
Kehidakustány területén található központi szennyvíztisztító
telep kapacitásbõvítését, a település belterületét érintõen a
szennyvízcsatorna hálózati átemelõk rekonstrukciós munkálatainak megvalósítását tûzi ki célul.
– A projekt nagy elõrelépés a település fejleszthetõ képességének szempontjából. Az elõkészítés már 6 éve elkezdõdött, de az elmúlt 18 hónap intenzív munkájának a végeredménye a nyertes pályázat - mondta Lázár Roland, a projekt felelõse. A közremûködõ szervezettel 2013. május 27-én
aláírásra került a támogatói szerzõdés, jelenleg a közbeszerzés
zajlik, kiválasztásra kerül a projektszervezet, a megfelelõ referenciákkal rendelkezõ kivitelezõ cégek köre. Idén a tervezés

befejezése, az engedélyek áttekintése és a kivételezõi szerzõdéskötések valósulnak meg. 2014. januárjában az elõkészítõ
munkálatokkal megkezdõdik az építkezés, melynek végén,
2015. június 30-ig a próbaüzemnek is be kell fejezõdnie. A lakosság az építkezésbõl terveink szerint nem fog észlelni semmit, a telep mûködése biztosított lesz – zárta a tájékoztatást Lázár Roland.
A szennyvíztisztító telep korszerûsítésével párhuzamosan
zajlik a Zalavíz Zrt.-be történõ betagozódás, melyet törvényi
kényszer miatt kellett végrehajtani. A telep továbbra is Kehidakustány tulajdonában marad, de az üzemeltetést a továbbiakban a Zalavíz Zrt. végzi. A tárgyalások során olyan megállapodást kötött az önkormányzat, a Zala-Parti Kft. és a Zalavíz Zrt., hogy helyben megmarad az ügyfélszolgálati iroda és
a meglevõ dolgozókat tovább foglalkoztatják – foglalta össze
rö-viden a jelenlegi helyzetet Nagy Dávid, a Zala-Parti Szennyvízkezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

2013. július
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A pogácsa és a fröccs ünnepe Tekenyén
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a tekenyei pogácsa és fröccsfesztivált a festõi
szépségû településen. A rendezvényt még akkor kezdeményezték, amikor Tekenye Zalaszentgróthoz tartozott. A két
ötletgazda a helyi részönkormányzat és az Összefogás Tekenyéért Alapítvány volt.
Tarsoly Róbert, Tekenye
polgármestere elmondta, hogy
az alapötlet szerint egy olyan
jellegzetes és népszerû dolgot
kerestek, ami a településre
jellemzõ. Így esett a választás a
pogácsára, melynek számos
változatát készítik a faluban az
asszonyok. Még 2006-ban nyert
az alapítvány egy pályázaton,
aminek köszönhetõen a falunap mellé tudták illeszteni a
pogácsa ünnepét. Már az elsõ
pogácsa fesztivál akkora sikert
aratott a helyiek és a vendégek
körében, hogy azóta minden
esztendõben várják és elvárják
annak megrendezését.
Három évvel ezelõtt úgy
döntöttek, hogy egy kis reklámot csinálnak a helyben és
környéken termelt boroknak
és így egészítették ki a rendezvénysorozatot a fröccsel – avatott be a részletekbe Tarsoly
Róbert. Véleménye szerint az
elmúlt években, évtizedekben
ez az ital méltatlanul a háttér-

Idén is óriási érdeklõdés volt a tekenyei fesztivál iránt.
be szorult és amolyan lenézett
kategóriába tartozott a borfogyasztók körében is. A fröccs
népszerûsítése mellett a fesztivál nem titkolt célja a helyi
borászatok megismertetése is.
És hogy milyen pogácsa készítése is jellemzõ Tekenyére?
A polgármester mosolyogva
azt válaszolja a kérdésre: mint
a Pom Pom címû mesében
Gombóc Artúr esetében, aki
köztudottan mindenféle csokoládét szeret, náluk a pogácsára is ez értendõ, ugyanis a
túróstól a krumplison át a sajtosig mindenfélét sütnek a helyi asszonyok.

A fesztivál egyik népszerû
programjának számít a helyi
óvónõ, Kissné Edve Zsuzsa
által írt színdarab, amely mindig a pogácsáról szól és kizárólag helyiek adják elõ a színmûvet. A darab megírása elõtti
hetekben egyfajta közvélemény
kutatást tartanak a faluban, hogy
kiderítsék ki milyen pogácsával készül az aktuális fesztiválra és ennek alapján születik
meg a jó hangulatú, vidám mû.
A pogácsákat korábban a
bíráló bizottság szemléje alapján kategorizálták és kiválasztották az adott fesztivál legjobbját. Tarsoly Róbert el-

mondta: ezzel a hagyománnyal
azért szakítottak, mert a helyi
asszonyok olyan finom pogácsákat hoztak, amikbõl képtelenek voltak kiválasztani a
legjobbat. Az utóbbi fesztiválokon ezért sorsolással dõl el,
hogy melyik finomság készítõje veheti át az elismerést.
A tekenyei pogácsa és
fröccsfesztiválra évek óta több
százan látogatnak el; nem csak
helyiek és környékbeliek, de a
megye minden pontjáról rendszeresen várnak vendégeket,
sõt a közeli üdülõhelyeken
nyaraló külföldiek is gyakori
résztvevõi a rendezvénynek –
teszi hozzá a polgármester.
A 8. alkalommal megrendezett pogácsa és fröccsfesztiválon egész napos programmal várták a pogácsa és fröccs
szerelmeseit és természetesen
a gyermekeket is, akiknek számos
érdekes elfoglaltságot találtak
ki. A fiatalok a pogácsa készítés titkaiba is betekinthettek.
Idén is megválasztották a
fröccskirályt, de számos sportprogrammal és színvonalas hagyományõrzõ és kulturális mûsorral, valamint az elmaradhatatlan, hajnalig tartó bállal tették feledhetetlenné a tekenyei
pogácsa és fröccsfesztivált a
szervezõk.
Odonics Zsuppán Beáta

Az Országos Széchenyi Kör közgyûlése Zalaszentgróton
Július 5-tõl 9-ig Zalaszentgrót adott otthont a határon
innen és túl közel ezer fõs tagsággal rendelkezõ, nagy múltú
Országos Széchenyi Kör több
mint 60 képviselõjének. A legutóbbi, 2011-es, Szatmárnémetiben megtartott összejövetelen Szalay Csaba a következõ közgyûlésre Zalaszentgrótra hívta meg a tagságot. Ezt a
meghívást a kör elnökének,
Péchy Máriának tavaly szeptemberi látogatásán Baracskai
József polgármester megerõsítette.
Ilyen alkalmakkor a résztvevõk a településsel, a térséggel is ismerkednek, erre tekintettel állította össze Szalay Csaba az öt nap programját,
amelynek lebonyolításához nagy
segítséget kapott Tarsoly Balázstól, Beke Lászlótól, Lovász
Gábortól, Varga Istvántól,
Györkös Dezsõnétõl és Takács
Tibortól.
Az elsõ napon délután rövid zalaszentgróti városnézés
során megkoszorúzták gróf
Széchenyi István mellszobrát.
Szombaton elõször meghallgatták a zalaegerszegi diák,
Kintli Dóra Széchenyi István
zalai kapcsolatairól szóló díj-

nyertes dolgozatát, majd a
közgyûlésen többek között állást foglaltak a nagycenki Széchenyi kastély állapotának és
rangjának helyreállítása mellett, mert a „legnagyobb magyar” nagycenki kastélyának
mûködtetése (az évi kb. harmincezer látogató ellenére!)
egyre nehezebb, állaga romlik.
A délutáni kiránduláson
emléktáblát avattak Széchenyi
István tiszteletére egykori birtokán, Zalaszentlászlón, majd
az édesanya, Festetics Julianna
emléke elõtt tisztelegve felkeresték a keszthelyi kastélyt. Hévízen megkoszorúzták a Marton László alkotta Széchenyiszobrot és az egykori birtokközponton, Szentgyörgyváron
át tértek vissza Zalaszentgrótra.
Este a VMK mûvészeti csoportjai, a Gróti Betyárok, a
Rouge énekegyüttes és a Cinege-Kisbojtár néptánccsoport
adtak fergeteges sikerû bemutatót tudásukból. Vasárnap délelõtt a Zalaszentgróti Városi
Kamarakórus aratott nagy elismerést az összefogással szépen felújított tekenyei templomban elõadott Rossini-misével.
Délután a vendégek egyik
csoportja a termálfürdõ szol-

A ráadást hallgatják Tekenyén, elõtérben Györkös Dezsõné
helyi szervezõ.
gáltatásait vette igénybe, míg a
többiek Szalay Csaba vezetésével Türje és Sümeg nevezetességeivel ismerkedtek.
Hétfõn a sényei emléktáblát Fölföldi Vilmos ny. polgármesterrel együtt koszorúzták
meg. Kehidán Lázár István
polgármester mutatta be a Deák-kúriát, amit Széchenyi István, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévõ Deák Ferencen
segítsen, vásárolt meg Ödön fiának. Az emléktábla megko-

szorúzása után a kallósdi kerektemplomban Megtért Eszter csodálatos énekét hallgatták, majd zárásként a pakodi
Martincsevics-szõlõben Széchenyi Ágnes szõlõtõkéjét kokárdával jelölték meg és zalai ételek és borok mellett harmonika kísérettel nótáztak.
Kedden zalaegerszegi városnézés és a skanzen meglátogatása után búcsúztak
Zalától.
-sc-
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Aranyos délután Türjén

Beérett a befektetett munka

Türje bajnokcsapata 2013-ban.
A megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi-csoportjának 2012-2013-as szezonját a Türje nyerte, úgy, hogy
a bajnokság gólkirályát is adták, Vasas Gergõ 41 gólt szerzett. A vetélkedés szoros hajrában dõlt el, végül 32 mérkõzésen 77 pontot sikerült szereznie a bajnoknak, és mellette 107 góllal terhelték az ellenfelek hálóját. Június 29-én
így a sportnap mellett örömteli eseménynek adott helyet a
türjei sporttelep: a bajnokok
átvették megérdemelt érmeiket és a gyõztesnek járó serleget.
– Tavaly nyáron több játékost igazoltunk, így a játéklehetõség miatt célszerû volt két
csapatot indítani, ezért a Keleti után, akkor a tartalékbajnokságos Északi-csoportba neveztünk. Ez mindenki számára
szerencsésebb volt így. Olyan
célokkal jöttünk ebbe a csoportba, hogy szerettünk volna
feljutni a megyei II. osztályba,
melyhez itt az elsõ két hely
egyike kellett. Végig az élmezõnyben voltunk, és sikerült
teljesíteni a célkitûzést, így
szeretnénk erõsíteni, és a felsõbb osztályban egy jó középcsapat lenni – mondta Nagy
Ferenc alelnök.
Az önkormányzat kiemelten segíti az egyesület finanszírozását, az utazási költségeket
a játékosok maguk állják, de a
következõ bajnokságra tervben van egy névadó szponzor
felkutatása. TAO-s pályázatnak
köszönhetõen készült el a labdafogó háló, sportszerekkel,
melegítõkkel gazdagodott az
egyesület, melynél az Élsped
és a ZAL-AGRO támogatta a
csapatot.

Nagy Tamás csapatkapitány vette át a serleget Józsi Györgytõl.
– Az évek óta itt játszó csapatoknak mi is újdonság lehettünk, s jól játszó együttesek ellen focizhattunk, akikkel jó
kapcsolatokat alakítottunk ki.
Sokat edzettünk, dolgoztunk
ezért a sikerért, s úgy gondolom, hogy 17 csapat közül nem
lehet szerencsével nyerni. Riválisaink – Zalacséb, Salomvár,
Andráshida – a végén botlottak, mi meg éppen akkor voltunk erõsek, amikor szükség
volt rá. A sikerhez kellettek az
edzések, amiket este fél nyolckor
villanyfénynél tartottunk, és
25-30 játékos mindig kint volt.
Több húzóembere is volt a csapatnak: Vasas Gergõ 41 góllal
lett gólkirály, csapatkapitányunk
Nagy Tamás, s Zalaszentgrótról
jött vissza hozzánk Vasas Roland – összegzett Guitprecht
László, a csapat trénere.
A legjobb mérkõzésüket talán hazai pályán az Andráshida
ellen vívták, amikor a vendégeknek esélyt sem adva 2-0-ra
nyertek. Szintén emlékezetes
volt a Zalacséb elleni hazai 1-1-

es döntetlen. A csapat fõtámogatója, vezérszurkolója évek
óta szívén viseli a türjei futball
sorsát:
– Ebben az osztályban volt
tartalékbajnokság, de a legnehezebb és a tizenhetes csapatszám miatt a leghosszabb bajnokságot választottuk, úgy érzem ezáltal a gárda is összeszokott. 32 mérkõzésbõl 25 alkalommal gyõzelmet arattunk.
Amikor a Zalacséb ellen az utolsó pontot elvesztettük, tudtuk, hogy hátravan 9 mérkõzés, amit meg kell nyerni, és
akkor biztosan bajnokok lehe-

tünk. Megcsinálták ezek a fiatal fiúk, fantasztikus teljesítmény volt, a gólkirályunk még
nincs 19 éves! Jók a körülmények is, bízunk benne, hogy
megállják a helyüket feljebb is.
50 év alatt háromszor nyert az
itteni csapat aranyat, a hatvanas, nyolcvanas években, és
most – összegzett Gál Imre.
Hozzátette, hogy Türje mindig
befogadó volt, így a környékbeliek közül is többen szerepelnek náluk, és az utánpótlásukkal a Bozsik-programban is
részt vesznek.
– Amikor annak idején átvettem az elnökséget, leszállóágban volt a csapat, ez a
mostani eredmény két és fél
év fáradságos munkájának köszönhetõ. Az elsõ évben ki is
estünk a másodosztályból, de
most olyan csapatot sikerült
összehozni, melynek méltó helye lesz feljebb is. Egyszer már
megünnepeltük az elsõséget,
ma a Türjei Juniálissal egybekötött éremátadó mellett sporttal, fõzéssel, májusfa-kitáncolással ünneplünk – mondta
Pacsi Krisztián elnök.
A nyolc csapat részvételével megrendezett tornán a
türjei és szentgróti gólkirály
vezette Bajnokok gyõzedelmeskedtek. A csapat munkahelyi elfoglaltságok miatt ritkán tudott a legjobb összeállításban pályára lépni, de a keretben nem várható változás, a
sikerélmények viszik õket tovább a magasabb osztályba.
Az aranyérmet az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje, Józsi György adta át,
aki kifejtette, hogy erõs és
hosszú bajnokságban gyõzedelmeskedett Türje, ahol végig
kiélezett küzdelem volt a dobogós helyekért. A megyei II.
osztályt érintõ változás, hogy
õsztõl a második csapatok U19-es bajnokságban szerepelnek, ahol 7 túlkoros nevezhetõ
és szerepeltethetõ.
Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu
A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

2013. július
2013. június 29-én került
sor a türjei sportpályán a hagyományos májusfakitáncolásra. Az eredeti elképzelésnek
megfelelõen a májusfa kitáncolása, fõzõverseny baráti társaságok részvételével és éjszakában nyúló bál megrendezése volt a terv.
Idõközben aranyérmet szerzett a megyei III. osztályú bajnokság Északi-csoportjában a
türjei labdarúgócsapat. A szervezõk úgy gondolták, hogy ezt
a két eseményt célszerû lenne
összekapcsolni és közösen ünnepelni.
A rendezvényt az önkormányzat kulturális, -sport és
környezetvédelmi bizottsága
szervezte a mûvelõdési házzal
és a község civil szervezeteivel,
valamint önszervezõdõ cso-

Közös ünneplés Türjén
portjaival és a lelkes segítõkkel
közösen, az önkormányzat
anyagi támogatásával. A szervezést lázas készülõdés elõzte
meg. A ktv jóvoltából a község
hivatalos honlapján, és a hirdetõtáblákon kihelyezett plakátokból tájékozódhattak érdeklõdõk az eseményrõl. A programot megelõzõ pénteken
Türje utcáin hangosbemondó
buzdította a falu „víg kedélyû,
derék polgárait”, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt.
A program délután egy órakor kezdõdött. Mulatós zene
mellett a baráti társaságok lázasan készülõdtek a fõzéshez. 12

Eredményes szereplés a VB-n

Sági Dávid a képen balról.
A WUKF karate világszövetség 2013. június 5-9. között
Bukarestben rendezte a felnõtt
és veterán világbajnokságát.
A versenyen 38 nemzetközi
szövetség 480 versenyzõje vett
részt. A Shotokan Dojok Szövetsége 10 versenyzõt, 4 bírót
és 1 edzõt delegált a versenyre, köztük a zalaszentgróti
Shotokan Karate Egyesület
legeredményesebb versenyzõjét, Sági Dávidot és az egye-
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sület vezetõjét, Komáromy
Józsefet.
Eredményesek voltak a szentgrótiak, hiszen Sági Dávid csapat formagyakorlatban két válogatott társával bronzérmet
nyert, egyéni küzdelemben
(32 induló) a legjobb nyolc között esett ki, Komáromy József
pedig egyéni formagyakorlatban a veterán mesterek (21 induló) között a rangos 8. helyezést érte el.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

lelkes csapat mérte össze fõzõtudományát. 3 óra tájban
már a bográcsokban javában
fõtt a finomabbnál finomabb
gulyás, lecsó, pörkölt, baboskáposzta, pincepörkölt, de sült a
finom prósza is. A fõzõverseny
eredményhirdetésére 17 órakor került sor. Az 5 tagú zsûri
(ebbõl három szakácsnõ) nem
volt könnyû helyzetben. Hoszszú tanácskozás után úgy
döntött, mindenki megérdemli, hogy aranyérmes legyen a
fõztje, de a 12 csapatból ötöt
külön is kiemelt. Érdemes
megemlíteni a nyugdíjas klub
tagjait, akik sertéspörköltet készítettek kapros galuskával. Õk
a zsûri különdíját, a Stekli Ilona által készített kerámia dísztárgyat vehették át elismerésként. Rajtuk kívül Kolompár
Ferenc vargányás lecsója, Kolompár Árpád sertéspörköltje, Pál Zoltán és lelkes csapata
által készített baboskáposzta,

valamint a polgárõr egyesület
sertéspörköltje kapta a zsûri
különdíját, egy-egy üveg pezsgõt.
Amíg fõttek a finomságok,
a sportpályán mérkõzések zajlottak, 2 órától ingyenes légvár
várta a gyerekeket, 15 órakor
szabadtéri ringató volt a babák
számára Székely Julcsi vezetésével, Szabó Levente és Benedek pedig lufit hajtogatott a kicsiknek.
17 órakor kezdõdött a labdarúgók díjátadó ünnepsége
(errõl a 10. oldalon számolunk
be részletesen).
18 órakor lépett színpadra
a Mihályfai dalkör, tagjai operettrészletekkel szórakoztatták
a közönséget.
A felfokozott hangulatban
– mint mindig – Jambi szolgáltatta éjfél utánig a talpalávalót.
A kitûnõ hangulatú rendezvényen igazán jól érezte magát
a szépszámú vendégsereg (képünkön).
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Trükkös csalók járják a környéket

Pakodi utcakép hétköznap délután.
Az utóbbi idõben a környezõ településeken ismét megjelentek a trükkös lopások, betörések. Írásunkkal a lakosság
(fõként az idõsek) figyelmét
szeretnénk felhívni arra, hogy
fokozottan figyeljenek értékeikre, saját és környezetükben élõk biztonságára és háztartásaikba ne engedjenek be
idegeneket! Katona Levente,
törzsõrmester Pakod, Dötk,
Zalavég és Zalabér körzeti
megbízottja az alábbi tapasztalatokat osztotta meg velünk:

– Az elkövetõk számos trükkel próbálkoznak. A legelterjedtebb, hogy közmûszolgáltató emberének adják ki magukat és víz-, gázpénzt jöttek beszedni, amihez visznek is egy
fiktív számlát. Másik átverésük,
hogy egyedülálló idõseket néznek ki maguknak és elõadják,
hogy a lakó gyermeke karambolozott Ausztriában, akinek
az autója összetört. A kopogtató ekkor 3-400 ezer forintot
kér azzal az indokkal, hogy a
lakó gyermekének elviszi a

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

mutassa meg az arcképes igazolványát. Ugyanez a megoldás a közmûszolgáltató emberénél is, akinek kollégái megerõsíthetik a helyszínre küldést. A családtagot megemlítõ
balesetnél viszont a családon
belül érdeklõdjünk, ne hagyatkozzunk idegenekre. S fõleg
ne adjunk ismeretleneknek
pénzt! – emelte ki a körzeti
megbízott.
A csalók gyakorta a telefonkönyvet veszik segítségül,
ahonnan kigyûjtik az özvegyeket, és célzottan õket keresik
fel. Idegeneket ne engedjünk
be a házba, inkább a kerítéskapuban beszéljük meg velük,
hogy miért is jöttek.
Amennyiben gyanús jelenséget, történést tapasztalnak,
úgy tárcsázzák a 107-es, illetve
a 112-es hívószámot, ami a legközelebbi kapitányságra kapcsolja a hívást. Katona Levente
pakodi körzeti megbízottat a
0630/6507571-es telefonszámon érhetik el, Zalaszentgróton Gángó András, törzsõrmester a területi illetékes,
telefonszáma: 0620/257-9408.
Pataki Balázs

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
LAST MINUTE
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
37.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
41.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
61.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
75.500 Ft/fõ
Délvidéki magyar emlékek nyomában
Szept. 26-29.
43.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)
Szept. 28-Okt.7.
172.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Toszkán varázslat-Elba szigete
Szept. 13-17.
81.500 Ft/fõ
Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc
Okt. 10-13.
49.900 Ft/fõ
Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)
Okt. 4-6.
41.500 Ft/fõ
Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa
Okt. 4-6.
45.900 Ft/fõ
(Az akció visszavonásig érvényes)
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

pénzt, amibõl megcsináltatják
az autót és kifizetik a büntetést – példálózott Katona Levente törzsõrmester.
Szintén elterjedt trükk, hogy
elõadják a lakónak, hogy tartoznak a gyermeküknek 10
ezer forinttal, de csak húszezresük van és fel kellene váltani.
Ekkor a gyanútlan nyugdíjast
bekísérik a ház azon részébe,
ahol a pénztárcáját tartja. Amikor a váltás megtörtént, a lakó
kikíséri a váltatót, akinek társa közben hátul már belopózott a házba, és ki is fosztja a
pénztárcát.
– Elõfordul, hogy egyesek
álrendõröknek adják ki magukat. A rendõröket viszont nagyon könnyen fel lehet ismerni. A rendõrt intézkedése során az egyenruhája és az azonosító jelvénye, polgári ruhában szolgálati igazolványa és
azonosító jelvénye igazolja.
Amennyiben felmerül a gyanú,
hogy álrendõrnek adja ki magát valaki, akkor fel lehet hívni
azt a kapitányságot, ahonnan
elmondása szerint érkezett. A
rendõrt nyugodtan meg lehet
kérni, hogy igazolja magát,

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ nyitva naponta 9.00 - 20.00 óráig!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

