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katolikus templom
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katolikus templom

SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

ZALASZENTGRÓT,
Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Érvényes: 2019. február 11 - február 24-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................619 Ft/kg
Csirke comb................................589 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1099 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!

Sertés fehércsont                                   5 Ft/kg...................................
Sertés máj                                           399 Ft/kg...........................................
Apróhús 70 %                                     899 Ft/kg.....................................
Karaj csontos                                    1099 Ft/kg....................................
Comb                                                  1129 Ft/kg..................................................
Tarja csontos                                       999 Ft/kg.......................................
Tarja csont nélkül                             1209 Ft/kg.............................
Sertés szűzpecsenye                       1656 Ft/kg.......................
Bőrős császárszalonna csontos     1069 Ft/kg.....

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém    250 g/dob     399,-/db      1596 Ft/kg.... ..... ......
Zsír 1 kg                                                      899 Ft/kg......................................................
Lecsókolbász                                             839 Ft/kg.............................................
Véres-Májas Hurka                                    899 Ft/kg....................................
Cserkészkolbász                                       999 Ft/kg.......................................
Disznósajt vcs.                                        1399 Ft/kg........................................
Körmendi Vastagkolbász 1699 Ft/kgcsípős paprikás..

Szafaládé                                                  1099 Ft/kg..................................................
Soproni-Olasz-Löncs                              1099 Ft/kg..............................
Virsli Sajtos                                              1199 Ft/kg..............................................
Parasztmájas                                            1199 Ft/kg............................................
Vadász karikás                                         1399 Ft/kg.........................................
Nyári turista                                             1499 Ft/kg.............................................
Körmendi Extra Sonka                            1999 Ft/kg............................
Füstölt tarja                                              1999 Ft/kg..............................................
Füstölt comb                                            1999 Ft/kg............................................
Kocsonya 0,3 dl/db                          669,-/db 2230/l..........................

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő és Veress János
önkormányzati képviselő tar-
tottak beszámolót minap a Za-
laszentgrót által elnyert két
jelentős pályázatról, melyek
nagyban hozzájárulnak majd a
város még élhetőbbé tételéhez.

A nagyobb volumenű be-
ruházás 410 millió forintnyi
ráfordításból fog megvalósulni,
a fenntartható közlekedésfej-

Sikeres uniós pályázatok Zalaszentgróton
lesztés jegyében, aminek kö-
szönhetően elválasztásra kerül
a gyalogos és kerékpáros for-
galom az egyéb közúti forga-
lomtól, így védelmezve a gyen-
gébb közlekedőket. A kerék-
párral való közlekedés lehető-
ségének biztosítása, valamint
népszerűsítése számos pozití-
vumot hordoz magában, hisz
jelentős hatással van a környe-
zetre, a levegőtisztaságra és az

életminőségre, amik kihatnak a
jövő generációk életére is.

A tervezett kerékpárút vo-
nalvezetésének kiindulási pont-
ja a buszpályaudvar lesz, mely
szintén korszerűsítésre kerül
majd. A nyomvonal az Eötvös
Károly utcán át a Batthyány
Lajos úton haladna, ahol ke-

rékpározható út alakítható ki.
Azt követően a régi Zala-hídon
vezetne át, mely a felújítás után
gyalogos- és kerékpárhídként
funkcionálna tovább. Végül pe-
dig a nyomvonal egészen a
lakott terület végéig, tehát a
Volán telepig halad tovább.

Manninger Jenő (jobbról) és Veress János tartott sajtótájékoz-
tatót.
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Már öt hónap eltelt ebből a
nevelési évből, mely során gaz-
dag programokkal színesítet-
tük intézményünk életét. Óvo-
dánkba ebben az évben 42
gyermek jár. Hosszú évek óta
tudatosan készültünk arra, hogy
gyermekeinkbe elültessük a ter-
mészet iránt érzett szeretet,
annak megóvását, környeze-
tünk védelmét. Nagy hangsúlyt
fektetünk továbbra is a külső
világ tevékeny megismerésére,
az egészséges életmódra, to-
vábbá a néphagyományőrzésre.

A Zöld óvoda 2017-ben és a
Madárbarát óvoda 2018-ban
elnyert címeivel elköteleztük
magunkat e programok megva-
lósítása mellett. Kiemelt fel-
adatunk, hogy óvodásaink játé-
kos és közvetlen tapasztalat-
szerzései során ismerjék meg
az őket körülvevő világot, fe-
dezzék fel a természet szépsé-
geit, tevékenység közben tanul-
hassanak. Ennek érdekében sé-

Gazdag program a sümegcsehi óvodában
tákat, kirándulásokat szerve-
zünk környezetünk hatéko-
nyabb megismeréséért, felfede-
zéseket teszünk, továbbá sokat
kísérletezünk az óvodában.

A gyermekek részt vehet-
nek az évszaknak megfelelő
kerti munkákban, udvarrende-
zésben, a szelektív hulladék-
gyűjtésben is. Egész évben
nagy figyelmet fordítunk a ma-
darak etetésére, itatására, köz-
ben elmélyítjük ismereteiket a
madarakról, azok életmódjáról,
viselkedéséről. Az erdő közel-
sége miatt a séták során lehe-
tőségünk nyílik az erdei állatok
élőhelyeinek megfigyelésére, ed-
digi tapasztalataik elmélyítésére.

Nagy hangsúlyt fektetünk a
néphagyományok, népszoká-
sok, a népi kultúra átadására,
népi játékokat tanítunk, néptán-
colunk, megtartjuk a jeles ün-
nepek hagyományait: Mihály-
napi vásár, szüret, Márton-nap,
advent, medvemonda, farsan-

golás, kiszebáb égetés, lako-
dalmas, pünkösdölés. Népi kis-
mesterségekkel ismertetjük meg
őket, például szövés, fonás,
agyagozás.

A mesék világa nagyon fon-
tos szerepet tölt be óvodánk
életében, hiszen mesés dráma-
játékokkal, mesés matematikai
foglalkozásokkal adunk lehető-
séget az ismeretek, tapasztala-
tok megszerzésére. Nagyon sok
bábbal, szerepjátékokhoz szük-
séges eszközökkel rendelke-
zünk, melyek közül, a mesék-
hez illő szerepeknek megfele-
lően változhatnak át a gyerme-
kek tündérekké, varázslókká,
manókká és más mesebeli lé-
nyekké. A szerepeken keresztül
könnyebben megfogalmazzák
gondolataikat, érzéseiket, ezál-
tal oldódik feszültségük, szo-
rongásuk. A drámajátékoknak
és szerepjátékoknak köszönhe-
tően sokat gazdagodik szókin-
csük, kifejezésmódjuk, kreati-
vitásuk és együttműködésre is
nevelnek. A kreatív gondol-
kodásmódnak köszönhetően
megvalósíthatják saját elképze-
léseiket.

Az idei évben is részt ve-
szünk az Energiakuckó prog-
ramban, mely a környezet meg-
ismerésére, védelmére neveli a
gyermekeket. Megtudhatják,
mi az az energia, és miért fon-
tos, hogy ne pazaroljunk.
Mindebbe segítségünkre van
Energia Manó, aki ezeket a
gyermekek nyelvén meséken,
beszélgetéseken keresztül adja
át az érdeklődőknek.

A tehetséggondozás keretén
belül a következő tevékenysé-
geket kínáljuk a tehetséges
gyermekek számára. A Süni
csoportban a Sünis zenebona, a
Maci csoportban kétféle tehet-
séggondozást végzünk, egy
környezettel kapcsolatosat, a
Mindentudó Tudorka, és egy
kézműves tehetséggondozást, a
Mackó kuckó tevékenységeket.

Az eddig eltelt időszakban
színes programokat kínáltunk a
gyermekeknek, de az elkövet-
kezendő hetek programjait is
nagyon várják már a gyerme-
kek: Maci hét, farsang, télűzés
vár rájuk. Nagyon vidám per-
ceket töltöttünk együtt óvodá-
sainkkal!

Nagy hangsúlyt kapnak a kézműves foglalkozások is.

Elválasztásra kerül a gyalogos és kerékpáros forgalom az
egyéb közúti forgalomtól.

Sikeres uniós pályázatok Zalaszentgróton

Négy új gyalogátkelő is fel-
festésre kerül majd a város for-
galmasabb pontjain, az iskolák
és nagyobb élelmiszerboltok
vonzáskörzetében.

A másik jelentős pályázat a
szegregált településrészen élők
felzárkóztatását célozza meg,
annak érdekében, hogy a hát-
rányos helyzetű lakosság integ-
rációját elősegítse társadalmi
hátrányaik kompenzálásával. A
projekt akcióterülete a Gyár
utcai szegregált település-
részt teljes egészében magába
foglalja.

Legfőbb cél az életkörül-
mények javítása, a helyi kö-
zösség kohéziójának erősítése
érdekében. A program magába
foglalja a szociális, oktatási,
mentálhigiénés, kompetencia-
fejlesztő, foglalkoztatási, egész-
ségügyi, antidiszkriminációs,
szolgáltatásszervezési és köz-
biztonsági elemek megvalósu-
lását. Továbbá a lakófunkció
erősítését és szociális, közös-
ségi tér, valamint közösségi
kert kialakítását, illetve to-
vábbi infrastrukturális beavat-
kozásokat.

Aczél Zsuzsanna
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35 éve szerezte vissza vá-
rosi rangját , a vá-Zalaszentgrót
ros melynek gyökerei egészen
a középkorból erednek. Az idei
évfordulós esztendő számos al-
kalmat tartogat a visszate-
kintésre a város büszke múltjá-
ba, mely alapján az tovább
építkezhet a jövőbe.

Január 18-án tartották a ha-
gyományos évértékelő újévi ál-
lófogadást, melynek nyitánya-
ként József Attila Ars poetica
című költeményét hallgathatta
meg a nagyérdemű, Zsohár Ve-
ronika előadásában.

„Szilveszter éjjelén van egy
pillanat, amikor egyszerre va-

Évértékelés és újévköszöntés Zalaszentgróton
gyunk a múltban és a jövőben,
amikor végérvényesen lezárul
egy év és egyúttal megnyílik
egy újabb esztendő. 2019 lehe-
tőséget biztosít mindannyiunk
számára arra, hogy visszate-
kintsünk a múltba, büszkék le-
hessünk a megtett útra és erőt
merítsünk a jövő építéséhez.” –
ezen gondolatokkal kezdte ün-
nepi köszöntőjét Baracskai Jó-
zsef polgármester.

Beszédében a 2018-as esz-
tendőt úgy jellemezte, hogy a
tervezés és építkezés éve volt.
A beruházások idén is folyta-
tódnak, amik remélhetőleg a
város gazdasági potenciálját

előre lendítik, mindazon túl a
polgároknak jövőt és lehető-
séget adnak.

Az óév történéseit egy han-
gulatos vetítés foglalta össze,
melyet a Városmarketing Iroda
munkatársai készítettek. Meg-
lepetésként a Koncz Dezső
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény vezetője,
Czilingerné Antal Edina, vala-
mint a gyerekek és tanáraik egy
megható kisfilmen keresztül
köszöntötték a várost születés-
napja alkalmából.

„Amikor Zalaszentgrót si-
keréért szurkolok, akkor őszin-
tén és szívből azt kívánom,
hogy az előttünk álló új esz-

tendő mindenkinek jót hozzon,
hogy továbbra is jó legyen Za-
laszentgróton élni és büszkén
lehessünk zalaszentgrótiak!” –
zárta beszédét Baracskai József.

Végezetül pedig kifejezte
köszönetét mindazoknak, akik
építő munkájukkal segítették a
város fejlődését, továbbá min-
denkit arra buzdított, hogy tűz-
zük ki továbbra is legfőbb
célként a még élhetőbb Zala-
szentgrót megteremtését. Ahol
mindenki szabadon, függet-
lenül alkothat és teheti dolgát,
hisz pont ebben rejlik a város
eredményeinek és sikerességé-
nek kulcsa.

Aczél Zsuzsanna

A hagyományos újévi állófogadás résztvevői.

H
ungarikum
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Zala Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„A mobil várhat?!” címen,

három kategóriában:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.

A rajzoknak kiemelten a (pl.mobiltelefon és kiegészítőinek
fejhallgató) biztonságos, szabályos használatát kell a
közlekedésben bemutatnia.

Az egyéni alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret
lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

Az első fordulóban a (Zala megyei) pályamunkákat, 8900.
Zalaegerszeg Balatoni út 4. címre a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz
kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével.

A beküldési határidő: 2019. április 26.

A második forduló: Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság az általa zsűrizett és kiválasztott legjobb zalai alkotásokból
2019. május 10-ig kategóriánként 6-6 pályaművet küld meg a
második fordulóra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz.

Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott pályaművek
alkotóinak – a díjátadó ünnepségről (időpontról és helyszínről)
– később küld értesítést a gyermekrajz pályázat kiírója.
Kizárólag az országos díjazottak kapnak értesítést az
eredményről!

Az országos fődíj: 1. díj: kategóriánként 1-1 táblagép, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Baleset-megelőzési Bizottság titkárától Horváth László r.
alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019. január



4 201 .9  januárSzentgrót és Vidéke

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájé-
koztató hangzott el a Bakony-
erdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. er-Váradi József
dőgazdálkodási főmérnök ki-
emelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonke-
zelőjeként megvalósítja a fenn-
tartható erdőgazdálkodás min-
den elemét úgy, hogy érvénye-
síti a természet- és környezet-
védelmi szempontokat, nyere-
séges gazdálkodási tevékeny-
ségen keresztül messzemenő-

A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

kig igazodik a közjó szolgá-
latához. Elhangzott, hogy ki-
emelten kezelik a közjóléti fe-
ladatokat, melyek egyik fő szín-
tere megye, ahol aZala Kis-
Balaton Balatonés a környéke
tartozik hozzájuk. Ezen a terü-
leten az elmúlt években is szá-
mos fejlesztést valósítottak meg,
több kilátót építettek vagy újí-
tottak fel, létrehozták a Fes-
tetics Imre Állatparkot, s továb-
bi pályázatok révén kívánják
megvalósítani a Festetics örök-
ség „Ba-bemutatását, illetve a

laton madártávlatból” című pro-
jekt által újabb turisztikai att-
rakció fejlesztéseket kívánnak
megvalósítani a Keszthelyi-
hegység térségében, melyekhez
kérte a Zala Megyei Közgyűlés
támogatását és együttműkö-
dését.

A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről, mely-
nek bevételi és kiadási fő-
összege 724 027 000 Ft.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve, va-
lamint az idei évre vonatkozó
összesített közbeszerzési terv.

Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Auto-
nóm Terület Kormányzóságával
2001-ben megkötött együttmű-
ködési megállapodáson alapuló
2019-2020. évekre vonatkozó
tevékenységi tervet, amely a
két térség között megvalósí-
tandó közös programokat és
projekteket foglalja magában,
kiemelten kezelve az oktatás,
innováció, egészségügy terüle-
tét, valamint a néprajzi, nem-
zeti és népi értékek gyűjtésének
és megőrzésének módszertani
tapasztalatainak megosztását. A

dokumentum aláírására a térség
kormányzójának 2019. február
4 -7. között sorra kerülő zalai
látogatása keretében kerül sor.

A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar kapcsolatok ápo-
lását és fejlesztését célzó együtt-
működések támogatását szolgá-
ló be-Bethlen Gábor Alaphoz
nyújtott „A végvidék nem al-
kuszik” című pályázatot, mely-
ben a megyei önkormányzat
partnere Kovászna Megye Taná-
csa lesz, középpontjában pedig
a két térség, Zala és Három-
szék, határrégiós adottságaiból
eredő fejlesztési lehetőségei-
nek, jó gyakorlatainak megis-
merése és átadása áll, különös
tekintettel a korábban elzárt te-
rületeken fekvő objektumok,
történelmi emlékhelyek hasz-
nosítási lehetőségeire.

Ezt követően pedig részle-
tes tájékoztatást kaptak a kép-
viselők a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatal által 2018-
ban végzett feladatokról, me-
lyek között a testületi munká-
hoz kapcsolódó tevékenységek
mellett jelentős arányt képvi-
seltek a pályázatokkal kapcso-
latos térségfejlesztési és pénz-
ügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pá-
csonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

Zala megyében 4 százalék-
kal csökkent tavaly a nyilván-
tartott álláskeresők száma: a ki-
rendeltségek nyilvántartásában
december végén 6 481 álláske-
reső szerepelt, csaknem 300-al
kevesebb, mint 2017 utolsó hó-
napjában – tájékoztatta a kor-
mányhivatal az MTI-t.

A hivatal adatai szerint az
elmúlt évben havonta átlagosan
6 850 álláskeresőt regisztráltak,
több mint 500-al kevesebbet,
mint 2017-ben.

Zalában 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskere-

sők aránya 2018 decemberében
4,9 százalékra mérséklődött Za-
la megyében, a mutató értéke
0,4 százalékponttal volt alacso-
nyabb az előző évinél. Éves szin-
ten tavaly 5,2 százalék volt az
álláskeresési ráta átlagos ará-
nya, 0,6 százalékponttal alacso-
nyabb, mint 2017-ben.

A nyilvántartott álláskere-
sők több mint egyharmada szak-
képzetlen, 6 százaléka rendel-
kezik felsőfokú képzettséggel.

A regisztráltak csaknem 30
százaléka tartós álláskereső: leg-
alább egy éve, minden hónap-
ban szerepeltek a nyilvántar-
tásban.

A pályakezdők száma és
aránya az elmúlt évben tovább
mérséklődött. December végén
428 pályakezdő, az álláskere-
sők 6,6 százaléka keresett mun-
kát a kirendeltségek segítségé-
vel. 2018-ban 670 pályakezdőt

regisztráltak első alkalommal,
80-nal kevesebbet, mint egy év-
vel korábban.

Decemberben 1100 álláskere-
ső került nyilvántartásba, a regisz-
trációból 1255-en kerültek ki. A
kilépők közül 600-an váltak fog-
lalkoztatottá, közel 400-an támo-
gatás nélkül jutottak munkához.

Az év utolsó hónapjában
400 nem támogatott álláshely
volt Zala megyében.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A zalacsányi Csány László
Általános Iskola 8. osztályosai
idén is saját tevékenységük
alapján tapasztalhatták meg a
felvételi vizsgák légkörét.

Félévi vizsga és felvételi a zalacsányi iskolában

A felvételire való úgymond
„formába hozás” tizenhét éves
múltra tekint vissza ebben az
iskolában, mely természetesen
óriási munka, mind a tanárok,

mind pedig a diákok részéről,
de a hozadéka sosem marad el.
A sok éves tapasztalat tehát
mindenképpen pozitív, ezért a
jövőben is folytatni szeretnénk
– számolt be az elvégzett mun-

káról , az is-Tóth Istvánné
kola intézményvezetője. To-
vábbá hozzátette, hogy a kis
létszámú csapattal idén is na-
gyon jó munkát végeztek a
tanárok.

A felkészítés a tanév fo-
lyamán heti egy-egy órában
zajlott, majd a központi írásbeli
hetében a félévi vizsga követ-
kezett. A vizsga során magyar
nyelv és irodalom, matematika
és német nyelvből adtak szá-
mot tudásokról, mind írásban,
mind szóban. Az írásbeli vizs-
gák három egymást követő
napon zajlottak, majd két nap
szóbeli számonkérés követke-
zett, a vizsgabizottság előtt.

A félévi vizsga bankettel
zárult, ahol a nyolcadikosok
kézhez kapták bizonyítvány
formájában a vizsgaeredmé-
nyeket, majd kötetlenebbül el-
beszélgethettek oktatóikkal.

Az országban összesen 70
ezer diák írta meg január 19-én
szombaton, a középiskolai köz-
ponti írásbeli felvételit. Remél-
hetőleg a zalacsányi iskola házi
vizsgája eredményesen segítet-
te az ott résztvevő diákjait.

A kimerítő megpróbáltatá-
sok után a vigadalomé lesz a
főszerep, hisz a február be-
köszöntével kezdetét veszi a
farsangi maskarádé időszaka.

Aczél Zsuzsanna

Megismerték a felvételi vizsgák légkörét.

Idén is jó munkát végeztek a tanárok.
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Az év elején rendszerint visszatekintünk, számot vetünk az
elmúlt esztendő történéseivel, de egyúttal felkészülünk az új célok
megvalósítására is. polgármeste-Lázár Istvánnal, Kehidakustány
rével beszélgettünk.

– Mik voltak a 2018-as év legfontosabb önkormányzatiságot
érintő feladatai?

– Tovább kellett folytatnunk az előző évben megkezdett, a
központi kormányzat elvárásainak, előírásainak megfelelő mun-
kát. Az önkormányzatnak egyre több olyan feladata van, amit már
saját apparátussal (önkormányzati, közalkalmazotti) nem tud el-
látni. Ezeket a feladatokat jellemzően a fejlesztéspolitikai dönté-
sek okán nem tudjuk elvégezni megfelelő hatékonysággal. A költ-
ségvetési összeg rendelkezésre áll, de az apparátus és a struktúra
nem tudja elvégezni a feladatokat. Ez persze nem azt jelenti, hogy
a hivatali állomány már nem elég a település működtetéshez, ha-
nem azt, hogy egyes feladatok végrehajtása rugalmasabb időbe-
osztást és menedzsment szemléletet igényel. Az önkormányzat a
feladatok elvégzésében különbözõ formában és mértékben vesz
részt. A település üzemeltetés legfontosabb feladatai: település-
fejlesztési, rendezési feladatok, igazgatási, hatósági feladatok,
szolgáltatások, kommunikációs feladatok, közüzemi szolgáltatá-
sok, kommunális szolgáltatások, közoktatás, sport, kultúra, egész-
ségügyi ellátás, szociális ellátás, közbiztonság, kereskedelmi szol-
gáltatások.

– Ez komoly lista. Hogyan tud ennyi mindent ellátni a
település?

– Vannak ellátandó feladatok, amelyeket hatékonyan saját
szervezeten belül nem lehet megoldani, külső partner bevonása
szükséges. Van olyan feladat, ahol jogszabályi előírás teszi
szükségessé az együttműködést a külső partnerrel, mint például a
pályázatok, területfejlesztés-rendezés turizmus, sport, kultúra,
egészségügy, közbiztonság.

– Azt állítja, hogy „itt gazdálkodni kell a pénzzel és a humán
erőforrással is”.

– Sokan nem követik a körülöttünk zajló, akár naponta változó
követelményrendszert. Ez nem feltétlenül mindig a digitális
eszközök használatát jelenti. Számtalan esetben előfinanszírozzuk
a feladatokat, amit csak hónapokkal, vagy évekkel később kapunk
vissza. Itt kell megemlítenem az egyes feladatkörökben megjelenő
szakember-elvándorlást is. Ez komoly kihívást jelentett 2018-ban.

– A feladatlistában településfejlesztési, rendezési feladatokat
említette legelőször. Valóban ez a legfontosabb?

– Az önkormányzat tipikus és egyik legfontosabb feladata a
település jövőjével kapcsolatos fejlesztési, rendezési feladatok el-
látása, és az ehhez kapcsolódó egyeztetési, tájékoztatási tevé-
kenység. A feladatot a polgármesteri hivatal koordinációja és fel-
ügyelete mellett szakértők végzik. Itt több jogszabálynak a fej-
lesztési támogatásoknál pedig a pályázati kiírásoknak kell meg-
felelni, és itt már vissza is térünk a strukturális részhez. Más-
honnan is megközelítve: az önkormányzati apparátus felkészült-
sége és a jó technikai eszközellátottság ellenére nem terhelhető
tovább. A beruházások végcélja a település fejlesztése, munka-
helyteremtés, szakmai feladatok elvégzése. A községben a közút
és járda hálózatunk felújítása a legfontosabb Ez napi szintű.
feladat, de amióta polgármester vagyok, ez mindig is prioritás volt
számomra. Ahogy azt a közmeghallgatáson is elmondtam, jelentős
forrásokat fordítunk erre a feladatra, de ennek ellenére sokan kriti-
kusan beszélnek a témáról. E mögött sajnos legtöbbször a valós
információ hiánya és rosszindulat áll. Az előző időszakban ko-
moly járdafelújításokat tudtunk végrehajtani. Itt a képviselő-tes-
tület által felállított rangsor alapján kerültek felújításra a település
járdái. Volt lehetőségünk főutcai járda felújításra, aszfaltozással,
azt akkor a képviselő-testület nem támogatta. Nem rajtam múlt
egyik esetben sem, hogy hol milyen járda készüljön. Az utak fel-
újítása is kardinális kérdés. Itt jelenleg a „Magyar Falvak prog-
ramban”, illetve a Vidékfejlesztési programban lesz lehetőségünk
forrásokhoz jutni. Ennek érdekében decemberben személyesen

„Munka lesz bőven!”
Év eleji beszélgetés Lázár Istvánnal

egyeztettem Csornán Gyopáros Alpár kormánybiztos úrral, aki a
területért felel. Egyszóval amióta a települést vezetem, folyama-
tosan keresem a fejlesztési forrásokat, látom el a település-
fejlesztési feladatokat és ezt folytatom 2019-ben is. Műszaki
emberként ciklusokra kidolgozott feladatrendszer szerint végzem
ezt a munkát.

– Milyen a képviselő-testület hozzáállása a feladatokhoz?
Miképpen működik a települési párbeszéd?

– Ez egy összetett dolog. A képviselők és a polgármester is a
község választó polgárai döntése nyomán kerülnek a helyükre. A
különbség a polgármester és a képviselők között, hogy a polgár-
mesternek van programja, elképzelése, jobb esetben tapasztalata a
település irányításról, ami szimpatikus a választóknak. A képvi-
selők nem fogalmaznak meg konkrét, összefüggő programot,
hanem a személyes szimpátiájukra hagyatkoznak. A képviselők
többnyire a polgármester előterjesztéseit, javaslatait „kritizálják”,
ami a legtöbbször nélkülöz minden szakmai alapot. Egy így nem
jó szerintem. Akadnak értelmes, konstruktív vitákban létrejött
döntések is, az ilyen azonban kevés. A település tovább fejlődésről
szóló döntések hellyel közzel létrejönnek, de egyre többször
személyeskedő megjegyzéseket aggatnak mellé. Ez szomorú. A
települési párbeszéd is kettőséget mutat. Akinek a gondja
megoldódott az elégedett, akié nem az okkal, vagy éppen ok nél-
kül elégedetlen. A pletyka még mindig nagy úr a közösségünkben.

– Azt mondta korábban, hogy egy bizonyos rendszer szerint
dolgozik. Mi várható a jövőben?

– Összeszedett, rendezett tervezés nélkül nem lehet ered-
ményes munkát végezni. A 2019-es évben sok munka vár. Válasz-
tási év lesz, májusban európai uniós, ősszel pedig önkormányzati.
Részemre mindkettő fontos. Magyar keresztény emberként az
uniós választás fontossága és jelentősége nem kétséges. Min-
denkinek ott a helye, aki szeretné, hogy Magyarországról ne nél-
külünk döntsenek. Az önkormányzati választásokon, ősszel pedig
szintén fontos döntést kell meghoznunk. Ki az és kik azok, akik a
következő években irányítják, működtetik, fejlesztik településün-
ket. Már sokan kérdezik: mit szándékozom tenni? Vállalom a
megmérettetést, mint polgármester. Továbbra is vannak céljaim,
amik nem keverendők össze a vágyakkal. Sajnos némelyeknek ez
a kettő összemosódik. Sajnos az eddigi megnyilvánulásokból egy
személyeskedő „kampányra” számítok, ami nem használ a közös-
ségnek. Az elmúlt éveket tekintve nem kell szégyenkeznem. A sok
nehézség ellenére egyetlen út létezik számomra, csakis előre
tekinteni, az adott lehetőségeket kihasználni. A munkát soha sen-
ki nem irigyli. Az év elején megkezdődik a gyógyhely-fejlesztés
is, melynek várható befejezése átnyúlik 2020 közepére. Tovább
folytatódik a Deák Ferenc Kúria és Múzeum folyamatos működ-
tetéséhez a feltételrendszer megteremtése, stabilizálása, a felújítás
és a fejlesztés előkészítése, a tájház, a Mariska-udvar és a gyógy-
növénykert látogató elemeinek továbbfejlesztése. Folytatódik a
külső forrás bevonása, amelyek lehetővé teszik az infrastrukturális
fejlesztések megvalósítását, az oktatás, kultúra és sportélet fel-
adataihoz a technikai és anyagi eszközök bővítését, megte-
remtését.

Lázár István: – Tovább kell folytatnunk a megkezdett munkát.
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A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevé-
ben is szerepel – a vállalkozá-
sok működésének segítése. En-
nek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A 2019-
es konstrukciókról kérdeztük
Nagy Andrást, a ZMVA ügyve-
zető igazgatóját.

– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitele-
zési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingat-
lanfedezet mellett – konstruk-
ció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható

Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.

– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?

– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA si-
keres hitelterméke, de korlá-
tozott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál ren-
dezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében évi
3,9 %, az új ügyfelek részére
pedig évi 4,5 %.

– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program

2017-ben indult elsősorban ki- sebb likviditási nehézségek át-
hidalására. E hitelkonstrukció-
nál nem szükséges ingatlanfe-
dezet biztosítása. A feltételek-
nek való megfelelés esetén elég
a vállalkozás tulajdonosának ke-
zességvállalása, melyhez a ZMVA
és Garantiqa Hitelgarancia Zrt
között létrejött megállapodás
alapján a tőkeösszeg 80 %-áig
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt
készfizető kezességet vállal.
Igénybe lehet venni beruházási,
illetve vállalkozásfinanszírozá-
si célra.

A Saját Forrásból Finanszí-
rozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben hoz-
ta létre a ZMVA kuratóriuma a
növekvő vállalkozói igények
kielégítésére. A programban szé-
leskörű vállalkozói réteg juthat
finanszírozási forráshoz, töb-
bek között a mezőgazdasági
vállalkozások, teherfuvarozók.
A ZMVA nagy figyelmet fordít
a vállalkozásokban végbemenő
generációváltással kapcsolatos fi-
nanszírozási nehézségek megol-
dására. A hitelkamat a ZMVA-
nál rendezett hitelmúlttal ren-
delkező, visszatérő ügyfelek ese-
tében évi 3,9 %, az új ügyfelek
részére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pon-
tos törlesztés esetén évi 3,9 %.

Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz hi-
telkonstrukció is igénybe vehe-
tő (jellemzően árukészlet, üzem-
anyag és alapanyagkészlet vásár-
lásra igényelhető).

– Említene néhány statiszti-
kai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?

– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügy-
let, 1 milliárd 600 millió Ft ér-

tékben. 2018-ban 52 ügylet ke-
rült finanszírozásra 268 millió
Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósítá-
soknak.

– Alapítványuk több projek-
tet is megvalósít…

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös techno-
lógia, termék, vagy hozzáadott
érték kialakítása a horvát-ma-
gyar vállalkozások között, mely-
hez a zalai cégek 75 százalékos
vissza nem térítendő támoga-
tást kaphatnak. A következő be-
adási időszak februárban nyí-
lik. A REGIONET projektben
az osztrák-magyar vállalkozói
együttműködéseket segítjük elő
Dél-Burgenlandban és Kelet-
Stájerországban, olyan üzletágak-
ban, mint a turizmus, építőipar
fémipar, illetve a helyi termék.
Novemberben indult egy regi-
onális egyetemi, hallgatói ver-
seny, amely során innovatív öt-
leteket várunk arról: milyen lesz
a határmenti térség gazdasága
25 év múlva.

A Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezeté-
sével már több száz vállalko-
zással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt hely-
zetünk el. Január 24-én Zala-
egerszegen, február 14-én Nagy-
kanizsán tartunk nagy konfe-
renciákat vállalkozókat érintő
aktuális kérdésekben: foglal-
koztatás, támogatások, finan-
szírozás, pályázatok.

A ZMVA továbbra is tagja
az Enterprise Europe Network
hálózatnak, amely segíti a kis-
és középvállalkozások külföldi
piacokra való kilépését, finan-
szírozását és innovációs tevé-
kenységét.

Nagy András: – A Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA si-
keres hitelterméke.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



A napokban befejeződött a Za-
la Megyei Szent Rafael Kórház
kardiológiai és pulmonológiai
osztályát is befogadó épületének
éveken át félbemaradt felújítása,
a betegek várhatóan márciustól
vehetik birtokba a mintegy 2,3
milliárd forintos beruházást.

Befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael  Kórház felújítása

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz) a helyszínen tartott saj-
tóbejáráson elmondta: a néhány
éve mintegy 4 milliárd forint-
ból megépített új D épület után
az építtető és az akkori kivi-
telező közötti vitás kérdések

miatt félbemaradt az F épület
megkezdett rekonstrukciója. Az
újabb közbeszerzési kiírás
nyerteseként tavaly nyáron a
ZÁÉV Zrt. lett a generálkivi-
telező, amely határidőre, január
végére befejezte az épület teljes
körű felújítását.

A képviselő felidézte, hogy
az utóbbi négy évben – az MRI
berendezés cseréjével és két
félmilliárdos műszerbeszerzési
pályázattal együtt – összesen
mintegy 9 milliárd forint be-
ruházás valósulhatott meg a za-
laegerszegi egészségügyi intéz-
ményben. A mostani felújítás-
nak köszönhetően – a bútorok
és műszerek beszerzése után –
várhatóan márciusban vehetik
birtokba a betegek a megújult
épületet, a hivatalos átadását
pedig áprilisra tervezik.

Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a kor-

szerűsített szárnyban kap helyet
a kardiológiai rehabilitáció, az
onkológiai osztály, illetve ide
költözik a pózvai külső kór-
házból a pulmonológia is. Ez-
zel minden olyan részleg az
intézmény központi telephe-
lyén működik, amelynek nagy
a diagnosztikai vagy műtéti
igénye.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
az összesen 2,3 milliárdos kor-
szerűsítésből bruttó 1,1 milliárd
forint volt a cég által elvégzett
építészeti és műszaki beruházás
összege. Az MTI kérdésére azt
is közölte: az alig 6 hónapja
átvett munkaterület nagyjából
40 százalékos készültségen állt,
ezt kellett a január végi ha-
táridőre teljesen befejezniük,
ehhez többségében helyi, zalai
alvállalkozókat vontak még be.
(Forrás: )MTI

Szemben a felújított épület.

Idén a NAV már mindenki-
nek elkészíti szja-bevallási ter-
vezetét, akiről kifizetői, mun-
káltatói adattal rendelkezik: le-
gyen munkavállaló, őstermelő,
áfa fizetésére kötelezett magán-
személy vagy akár egyéni vál-
lalkozó. A változásokról, a te-
endőkről, a határidőről és az
1+1%-ról minden fontos infor-
máció megtalálható a NAV
honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak
továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk az szja-bevallást,
aminek elkészítését nagyban
megkönnyíti a NAV által össze-
állított adóbevallási tervezet, mely
a munkáltatóktól, kifizetőktől
származó adatokat tartalmazza.
A tervezetek március 15-étől
elérhetőek a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), il-
letve a kormányzati portálról

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
(www.magyarorszag.hu) egy-
aránt.

A webes kitöltő felületen a
tervezet adatainak megtekinté-
se, a nem kifizetőtől, munkál-
tatótól származó jövedelmi ada-
tok, valamint a vállalkozói te-
vékenységgel összefüggő ada-
tok kiegészítése, majd mentése
után lehetőség van a bevallás
elektronikus beküldésére. Az
Szja törvény szerint adózó
egyéni vállalkozóknak ezt min-
denképpen meg kell tenniük
ahhoz, hogy a NAV által ké-
szített tervezetből érvényes
szja-bevallás legyen.

Az egyéni vállalkozók sze-
mélyijövedelemadó-bevallásának
benyújtási határideje megválto-
zott, idéntől mindenkire egysé-
gesen május 20-a az irányadó.

(Ez a határidő-változás nem
érinti a kata vagy eva törvény

szerint adózó vállalkozókat,
számukra továbbra is február
25-e a kata nyilatkozat, illetve
az eva-bevallás határideje.)

Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a fel-
ajánlók, addig választhatnak
egy támogatni kívánt civil szer-

Az szja 1+1 %-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók.

vezetet, egy egyházat vagy a
Nemzeti Tehetség Programot. A
tavaly az egyházak részére tett
rendelkező nyilatkozatok szin-
tén eddig az időpontig von-
hatóak vissza.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig… Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
Zalaszentgrót,

Batthyány-kastély
Zalaszentgrót,

Batthyány-kastélyT é r s é g i   h a v i l a p VIII. évfolyam 2018. május
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Január 22-e a Magyar Kul-
túra Napja, a Himnusz szüle-
tésnapja, melyet immáron har-
minc esztendeje ünneplünk. Az
évforduló alkalmából születő
megemlékezések kiválóak arra,
hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, nem-
zeti tudatunk erősítésének, mind-
azon túl pedig felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.

A Magyar Kultúra Napja Tekenyén

Tekenyén a szépkorúak gyűl-
tek össze, hogy egy hangulatos
délután keretében megemlékez-
zenek e jeles napról. Sinka
Imréné polgármester újévi kö-
szöntője és beszámolója után
Hidegné Nagy Ilona, nyugdíjas
pedagógus tartott beszédet a
Magyar Kultúra Napjával kap-
csolatban, melyben kihangsú-
lyozta: „őrizni, védeni kell nyel-
vünket, mint kultúránk legfon-
tosabb hordozóját!”

A beszédek után a Himnusz
következett, a megjelentek az
első és utolsó versszakot kö-
zösen mondták el, a közte lé-
vőket pedig egy-egy erre vál-
lalkozó nyugdíjas adta elő.
Majd egy kisfilmet tekintettek
meg , a nagyDankó Pista
szegedi cigánymuzsikus és nó-
taszerző életéről. Melódiáit
egykoron ismerte az egész or-
szág, ezért is nevezte őt nóta-
fának a szegedi nép. A Dankó-

nótákat közel 150 éve őrzik a
dalos emberek, ahogy Móra
Ferenc írta: az ég csillagaitól a
mezők füvéig, az egész világ.

Az ünnepség baráti, nosz-
talgikus hangulatban elköltött
vacsorával zárult. A követ-
kező találkozót március 14-ére
tervezik, közben pedig feb-
ruár 16-án, az alapítványi bá-
lon lesz lehetőség a kikapcso-
lódásra.

Aczél Zsuzsanna

Közösen mondták el a Himnusz első és utolsó versszakát.

A „Aranycsa-zalaszentgróti
pat” 50 éves jubileumi év-
fordulójának ünnepi megemlé-
kezése zajlott minap.

1968-ban a Zalaszentgróti
Spartacus futballtörténelmet írt.
A csapat két mérkőzésen a
Zalaegerszegi Előre ellen vívta
ki a jogot az NB III-as sze-
replésre.

Abban az időben Zalaszent-
grót labdarúgó-csapata megha-
tározó szerepet játszott a me-
gye sportéletében. Az akkori
játékosok szívvel-lélekkel tud-
tak küzdeni egymásért, hisz
mind a pályán, mind a pályán
kívül egységes csapatot alkot-
tak. Ennek eredménye az NB
III-ba való jutás, amelyet a
következő labdarúgók vívták
ki: Szakonyi Imre, Somogyi
László, Simon János, Lántzky
Lajos, Kiss József, Kiss Gyula,
Buda István, Kovács Viktor,
Kádár János, Máté Gábor, Rez-
neki Antal, Géri Jenő, Lukács
Márton, Beledi Jenő, Németh

A képen balról jobbra: Józsi György, Buda István, Császár
József, Kovács Győző, Kiss József, Lánczky Lajos, Géri Jenő,
Simon János.

Rég volt, szép volt, de igaz volt!
Lajos Godár Károly, edző: ,
elnök: .Krepsz István

A jubileumi megemlékezést
Császár József szervezte, aki
1968-ban fiatalon vett részt a
zalaegerszegi mérkőzésen is,
ahová akkor idősebb Lántzky
Lajos nyitott Csepellel vitte a
szurkoló közönséget. Az ün-
nepséget megtisztelte Józsi
György, a Zala Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöke, aki a
még élő 7 legendának újra át-
adta az aranyérmet: Buda Ist-
vánnak, Kovács Győzőnek, Gé-
ri Jenőnek, Simon Jánosnak,
Lántzky Lajosnak, Szakonyi
Imrének, Kiss Józsefnek, vala-
mint a főszervezőnek, Császár
Józsefnek. S örömét fejezte ki,
hogy Zalaszentgróton a régi
csapattársakat megbecsülik,
meghívják, s megemlékezést
tartanak számukra.

Simon János, akinek 2 gól-
jával sikerült Zalaszentgróton
győzni a Zalaegerszegi Előre
ellen, elmondta, hogy mind a

csapat, mind a közönség na-
gyon akarta, hogy a Szentgrót
feljusson az NB III-ba, így az
összefogás és a csapatszellem
kiváló volt, s ennek meglett az
eredménye. A megjelent csa-
pattagok meghatódva idézték
fel az akkori mérkőzéseket, s

nézték végig a régről meg-
maradt fényképeket. Kiss Jó-
zsef, a csapat akkori „Torresze”
köszönetét fejezte ki a szer-
vezésért Császár Józsefnek. S
megígérték: ha egészségük en-
gedi, a közeljövőben is talál-
koznak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség Zalaszentgrótiés a
Kézilabda Club immár hagyo-
mányosan 5. éve szervezte meg
2019. januárjában a „Kézilabda
a családban” című programot,
amelynek évek óta nagy sikere
van mind a megjelent csapatok,
szülők, gyermekek és a kö-
zönség körében.

„Kézilabda a családban”
A tornán belül emlékeztünk

meg Husz Ferenc sporttársunk-
ról, aki a zalaszentgróti kézi-
labda-sportnak egyik meghatá-
rozó tagja volt.

A családi nap keretében elő-
ször a zalaszentgróti U8-as leány
csapat tagjai tartottak bemuta-
tót abból, amit az elmúlt évek
során a kézilabdáról tanultak.

Majd ezt követően a zala-
egerszegi ajkai, az és a zala-
szentgróti U10-es leány együt-
tesek mérkőzései követ-
keztek. Ezután pedig az U13-as
leány csapat tagjai játszot-
tak körmérkőzéseket: Ajka, Za-
laegerszeg és Zalaszentgrót
csapatai.

Majd a családi vetélkedő
következett, ahol a szülők és
gyermekek közös labdás sport-
versenyen mérkőzhettek meg
egymással, több mint 40 részt-
vevő lépett pályára.

A már nagy sikert aratott
női 7-es dobó verseny követ-
kezett, ahol több mint 15 hölgy
küzdött meg az értékes jutal-

makért. Győztesünk: Szmatona
Katalin.

A torna zárásaként körmér-
kőzések zajlottak a Zalaszent-
gróti KC, a és azPáterdomb
Ajka felnőtt csapatai között. Az
edzőmérkőzések jól szolgálták a
bajnokságra való felkészülést is.

A jól sikerült rendezvényt
jövőre is szeretnénk folytatni,
mivel mind a csapatok, mind a
közönség, mind a szülők egy-
aránt egy örömteli, vidám na-
pot tölthettek együtt a kézi-
labda keretein belül. A kézilab-
da sportágnak így Zalaszent-
gróton nagy hírverést tudtunk
biztosítani.

K.E.

A Zalaszentgróti Kézilabda Club felnőtt csapata.

Az U13-as csapat.

Az U10-es együttes.

A ZKC szivacskézilabdásai.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


