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Alapítványi bál az összefogás jegyében Tekenyén
Idén is sikeresen lezajlott az
Összefogás Tekenye Alapítvány
által szervezett bál, melyet
február 16-án, szombaton tartottak a község kultúrházában.
A sok éves múltra visszatekintő bálon ez évben egy
rendhagyó műsor debütált. A
Tekenyei Asszonyok névre hallgató feltörekvő helyi csoport
bemutatkozását vastapssal dí-

jazta a közönség. A műsort
követően kezdetét vette az
„eszem-iszom, dínom-dánom”,
ahogy az egy jó bálhoz illik. A
lakossági felajánlások a tombolasorsoláson találtak új
gazdára.
Az alapítvány alapvető célkitűzése és törekvése a településen élők helyzetének javítása, a település élhetőbbé té-

A Tekenyei Asszonyok debütáló műsora.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

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

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

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont.................................5 Ft/kg
Sertés máj..........................................399 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................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.....................1499 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg

Tepertőkrém....250 g/dob.....399,-/db..........1596/kg
Zsír 1 kg......................................................799 Ft/kg
Lecsókolbász.............................................699 Ft/kg
Cserkészkolbász......................................1049 Ft/kg
Disznósajt vcs..........................................1399 Ft/kg
Főtt erdélyi szalonna vcs........................1409 Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás..1699 Ft/kg
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..............................................1549 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka............................1999 Ft/kg
Füstölt tarja...............................................1999 Ft/kg
Füstölt comb.............................................1999 Ft/kg
Tepertő......................................................2599 Ft/kg
Kocsonya 0,3 dl/db..........................669,-/db 2230/l

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

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

tele, a fiatalok helyben tartása
és az időseknek nyugodt mindennapok biztosítása. Ehhez
meg akarják óvni az örökölt és
épített környezetet, valamint
javítani szeretnék a település
hiányosságait.
Dr. Dézsenyi Veronika beszédében az alapítvány tavalyi

tevékenységét úgy foglalta
össze, hogy többnyire a nagyobb rendezvények mögötti
háttértámogatói pozícióban valósult meg. Ezen törekvés egyik
ékes példája a kiemelkedően jó
fogadtatású Mikulás ünnepség
volt. Az önkormányzattal közös
(Folytatás a 7. oldalon)

2

Szentgrót és Vidéke

2019. március

Türjei Amatőrök, a vidámság hordozói

Nem csak a közönséget, hanem saját magukat is szórakoztatják.

A Türjei Amatőrök névre
hallgató vidám társaság története még a kilencvenes évek
végén kezdődött, amikor egy
spontán, meglepetés műsorhoz
verődött össze a helyi önkormányzati dolgozók színe-java.
Az első megmozdulás hatalmas
sikert aratott, azt követően alkalmanként léptek fel.
A jelenlegi 13 főből álló
formáció közel 5 éve rendsze-

resen tesz eleget felkéréseknek
és viszik el az életörömöt a
Dunántúl számos településére.
Nem pénzért teszik mindezt, az
is elég számukra, ha cserébe
vendégül látják őket.
A Türjei Amatőrök nem
csak a közönséget szórakoztatják, hanem saját magukat is.
Talán pont ez a sikerük titka,
hogy ők maguk is jól szórakoznak előadás közben.

Műsortárukban körülbelül
10-12 szám szerepel, ha kell a
„legtörpösebb törpökké” válnak, kecses hattyúkként balettoznak, díszes pávákként tündökölnek, görög- vagy cigánytáncot lejtenek, de elkalauzolják a közönséget akár a mesék,
akár a bajor sörfesztiválok világába is, mindezt megfűszerezve tömény humorral.
A műsorszámok általában a
csoportvezető, Köllisné Bubernik Andrea fejéből szikraként
pattannak ki, majd mindenki
hozzátesz valamit és közösen
formálják meg a végleges produkciót. Élő előadások közben
sokat rögtönöznek, azt állítják
talán még két egyforma előadásuk nem is volt.
Fellépő ruháikat és kellékeiket maguknak készítik,

mondhatni szokatlan, de igencsak kreatív kivitelezésben.
Apáca öltözetük például tetőfóliából készült, míg balett
szoknyájuk parketta alátétből.
A szívből jövő nevetés és
nevettetés meghozta gyümölcsét, hisz alig bírnak eleget
tenni a felkéréseknek. Arra is
volt példa, hogy CD-t kértek
tőlük, sőt egy színház át szerette volna venni műsorukat, de
az is megesett, hogy a színpadra invitálták őket olyan helyen, ahova nem is fellépőként,
hanem vendégként mentek.
(Aki tehát kedvet kapott
egy kis mókához és kacagáshoz, annak érdemes ellátogatni
a Türjei Amatőrök egyik fellépésére, de vigyázat, ragadós a
jókedv!)
Aczél Zsuzsanna

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
Ebédszünet: 1100-1200
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Ha elolvasta, adja tovább!
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mxm lakberendezés rovata
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Jótékonysági bál Zalaszentgróton
Kötetlen fórum helyi vállalkozóknak, gazdasági szereplőknek

Fõzni jó!
Tibor szerencséje...
Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Tibor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sejtette, hogy Erika másnap azzal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javítani. Elkezdte sorolni az apró változtatásokat:
A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal praktikusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edényeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hozzáférni. Jó lenne, ha a konyha közepére kerülne egy sziget, fiókos tárolókkal, pulttal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibornak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a villanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a festő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Látványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…
Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Február 23-án a Kis-Korona
étteremben farsangi bálon vehettek részt Zalaszentgrót és a
környék meghatározó gazdasági szereplői Veress János önkormányzati képviselő szervezésében. Ez az új kezdeményezés nem csak a bált foglalja
magába, hanem egy „Segítő
Kezek” név alatt futó jótékonysági célzatú rendezvény is
egyben.
Az esemény célja, hogy a
helyi vállalkozók és a gazdasági életben szerepet játszó személyek jó hangulatban találkozhassanak, ezáltal pedig elősegíthessék a közösségi kapcsolatok erősítését. A szervezők

Balról Manninger Jenő, dr. Sifter Rózsa, dr. György László és
Veress János.

az Innovációs és Technológiai
Minisztérium készülő KKV
stratégiája, valamint a hazai
vállalkozások – beleértve a zalaszentgróti vállalkozásokat is
– előtt álló lehetőségek.
A bál részeként egy tombola is megrendezésre került,
melynek bevételét a zalaszentgróti óvodának ajánlják fel. A
pénzből új kerti játékokat terveznek vásárolni a gyermekek
számára. Az előadás végeztével
az este vacsorával és bállal
folytatódott.
Farkas Adél
Sokan vettek részt a jótékonysági rendezvényen.

és meghívottak között szerepelt
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Manninger Jenő országgyűlési képviselő és dr. György

László gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár, akinek előadásával vette
kezdetét a rendezvény. Témája

www.zalatajkiado.hu

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

Nagyon várták a farsangi időszakot.

Idén is elérkezett óvodánkba a farsangi időszak, melyet
már minden gyermek és mi,
nevelők is nagyon vártunk,
hiszen ilyenkor a szórakozásé a
főszerep intézményünkben. A
farsang előtti héten már minden
erről a mulatságról szólt. Hétfőn kitalálós kérdések, barchoba és mutogatós játék segítségével közelebbről megismerkedhettünk ez időszak szokásaival, hagyományaival és mindennel, amit tudni illik róla,
majd a hét további felében
minden tevékenységünk erről
szólt. Sok farsangi dalt tanultunk szombatra, melyeket a
farsangi bálon is énekeltünk
közösen. Köztük a gyermekek
kedvencét, az Itt a farsang áll a
bál dalt is.
Óvodánkban szeretünk a
táncokkal foglalkozni, így nem

telik el úgy hét, hogy ne kerekedne táncra a lábunk, így
történt ez ezen a héten is.
Különböző táncstílusokat és
tánclépéseket tanultunk, többek
között a Farsangi polka című
műre, mellyel ráhangolódtunk
a szombati mulatságra. Második éve, hogy mesés drámajáték foglalkozásokat tartunk
minden héten, így ezen a héten
a Varázslufi című meséhez kapcsolódva játszottunk mesés
drámajátékokat. Idén szeptembertől neki álltunk mesés matematikai foglalkozásokat is
tartani, melyeket a gyermekek
ugyanolyan lelkesedéssel fogadtak, és várják minden héten,
mint az előbbit. Mivel a Mesés
drámajátékok és a Mesés matematika könyveket mi dolgoztuk ki, a megírásánál figyeltünk arra az író társammal,

Krén-Rostási Nikolettel, hogy a
mesék tematikusan kapcsolódjanak az óvodai hetekhez. Így a
farsangi témához is találhatunk
a könyvekben mesét és hozzá
tartozó matematikai készségeket fejlesztő feladatokat is, az e
heti címe: Farsangi felvonulás.
Amikor csak lehetőségünk
volt rá tanultunk verseket is,
így például Lévai Erzsébet:
Farsang napján, és Sarkady
Sándor: Farsang című versét is,
melyeket a hét végére már minden gyermek ügyesen, jó kedvvel szavalt. Az egyik, a kicsik
által is nagyon várt programunk a cirkuszi előadás volt,
melyen a gyermekek léptek fel.
Volt, aki kötéltáncos volt, volt
aki erőművész, de volt oroszlánidomár és zsonglőr is.
Hagyományainkhoz, szokásainkhoz híven idén is megszerveztük az Állatok farsangját a csoportunkba, ezen az
alkalmon minden kisgyermek
választhatott magának egy állatbábot, mellyel farsangolhat
és a farsangi vetélkedőn is részt
vehet. Ezután a gyermekeknek
meglepetésként az ügyes részvételükért közösen az óvónők
és a dajkák jelmezekbe beöltözve előadtuk az e havi Boldogságóra meséjét, Az aranykulcs című művet. A Süni csoportban farsangi forgácsfánkot
is sütöttek. Az ovis farsangot
idén 2019. február 16-án tartottuk. Erre az eseményre több
díszt is készítettünk a gyermekekkel a héten, általuk is még
barátságosabbá téve számukra

óvodánkat, és farsangi ünnepség helyszínét. Csináltunk krepppapír lábú bohócokat, és mindenki személyre szabott farsangi álarcot színezhetett magának.
Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen nagyon segítőkész szülői közösségünk van,
így a segítségükkel már péntek
délután elkezdődtek az előkészületek, melyeket szombaton
délelőtt folytattunk. Teremberendezés, teremdíszítés, szendvicskészítés. A gyermekek sorban érkeztek, és szokásainkhoz
híven egy teremben gyülekeztünk, ahonnan a felvonulások is
indultak. Először közösen, majd
mindenki egyenként bemutathatta, kinek vagy minek a bőrébe bújt ezen a délutánon.
Minden jelmezt nagy taps fogadott. Voltak különösen ötletes
jelmezek is. A felvonulás után
közösen táncoltunk, bevonva a
kisebb, nagyobb testvéreket,
szülőket is. Majd megvendégeltük a gyermekeket, szendvicsekkel, sütikkel és üdítővel.
Miután mindenkinek tele
lett a pocakja, táncoltunk, majd
elkezdődött a tombolasorsolás,
melynek idén két főnyereménye is volt. A faluvezetésnek
köszönhetően kisorsolhattunk
egy több száz darabos duplo
kirakójátékot, továbbá a dolgozók felajánlottak egy családi
sárvári egynapos fürdőzést is a
szerencsés nyerteseknek. Ezzel
zárult is a farsangi projektünk.
Nagyon mókás, tartalmas időszak ez számunkra!
Pap Jánosné

Tűzifa adomány az otthon melegéért
A naptár szerint lassan
elbúcsúzik a tél és beköszönt a
tavasz, azonban ezzel a fűtési
szezon koránt sem ér véget. A
fáskamrák készlete sokaknál a
végét járja, nem volt ez másképp Zalaszentgrót tüskeszentpéteri városrészében lakó Szabó Istvánné, Marikánál sem,
aki a Zala Megyei Védelmi Bizottság jóvoltából tűzifa adományban részesült.
Szabó Istvánné nemrégiben
veszítette el férjét, így magára
maradva egyedül neveli három
esztendős kisunokáját, Balázskát. Számára hatalmas segítséget jelent a „kályhakész” tűzifa
támogatás, melynek köszönhetően meleg otthont tud biztosítani unokája számára. Az adományt Veress János önkormányzati képviselő és Molnár

Csaba, a Zala Megyei Védelmi
Bizottság titkára adta át.
A Zala Megyei Védelmi Bizottság már 2013. óta segíti a
legelesettebb, legrászorultabb
családokat tűzifával, melyet a
zalaegerszegi Omega GM Kft.
hathatós támogatásával végez.
Az elmúlt hat évben több mint
350 zalai családhoz jutottak el.
Idén 65 családnak biztosítják
az egy havi fűtéshez elegendő
famennyiséget. Mindazon túl a
legrászorultabbak egy-egy tartós élelmiszer csomagot is átvehetnek.
A családok kijelölésében a
védelmi bizottság segítségére
vannak az országgyűlési képviselők, a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai és
az önkormányzati képviselők.
Aczél Zsuzsanna

A képen Veress János Szabó Istvánnéval és a kisunoka.
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Felújításra várnak…
Az elmúlt esztendőben nem
tartoztunk a Fortuna kegyeltjei
közé, remélem idén megfordul
ez a tendencia. Van jó néhány
felújításra váró objektum Batykon. Elsőként a kultúrházunkat
említem, ami egyike a megye
legidősebb ilyen intézményének, valószínű, hogy a XIX.
század utolsó harmadában épült
iskola céljára. Tanulója volt édesapám 1908-tól és én is, 1951ben körülbelül fél évig, amíg el
nem kellett Batykról a szomszédos Zalavégre költöznünk.
Jó gazdái vagyunk az épületnek, a tető új, vizesedés ellen a
falat acéllemez bepréseléssel
szigeteltük, új a színpad, a nyílászárók szigeteltek, a bútorok
is szinte újak. Szükség lenne

még a külső szigetelésre és egy
vizesblokkra. A tetőn is lenne
néhány napelemnek hely.
A polgármesteri hivatalt
körülbelül 1948-ban édesapám
építtette, jegyzőként. A tető itt
is új, a nyílászárók szigeteltek,
a berendezés is megfelelő. A falakat kellene szigetelni és a tetőre napelemeket rakni. Szükségessé vált a kerítés cseréje is.
A legrosszabb állapotú utunk, a
Kossuth utca, mi „Kis” utcának
hívjuk. Asztfaltja töredezett, van
egy beszakadt vagy eltömődött
áteresze, a járda használhatatlan, vízelvezetése megoldatlan.
Még egy komoly probléma van
a falun átvezető, ZalaegerszegSümeg közötti úton. A kultúr
előtti derékszögű kanyar íve

A falu kultúrháza. Van még tennivaló…

kicsi. Az út a régi tehenes és lovas szekerek forgalmára készült. A buszok találkozásánál is
szűk, de láttam itt hosszú kamionokat is. Egy-egy ilyen szinte az út teljes szélességét igénybe veszi, mindkét padkával együtt.
Az itt elhelyezkedő gömbtükör
ellenére is beláthatatlan ez a
kanyar. A szalagkorlát tövében

hetente össze lehetne gyűjteni
egy-egy talicska műanyag autóalkatrészt. Talán a templom közelségének köszönhető, hogy
csak kisebb balesetek voltak.
Ideje lenne a XX. század eleji
utat a XXI. század forgalmához
alakítani a közútkezelő kht.nak...
Reitinger Anna

Farsangi mulatságok Zalacsányban
A változatos jelmezek, vidám, bohókás produkciók felvonultatásával, és a jó hangulat
megteremtésével mindent megtettünk, hogy a tél vidámsággal
búcsúzzon tőlünk, és méltón
elevenítsük fel a népi hagyományokat.
Nehéz dolga volt a zsűrinek
az ajándékok elosztásakor, hiszen ötletesebbnél ötletesebb
maskarákat láthattak vicces, vidám jelenetek kíséretében. A
döntnökök ugyan sorrendet állítottak fel a szereplők között,
de egyetlen felvonuló sem

maradt ajándék nélkül. Köszönet azoknak, akik felajánlásukkal
segítették, hogy a lázas készülődéssel létrehozott produkciók
ne maradjanak örömtelenül.
Amíg a zsűri meghozta döntését, a jelmezesek és a szülők
táncházban vigadhattak.
A tél búcsúztatásának végső
programja a húshagyó keddi
kiszebáb égetés lesz az óvodásokkal együtt, abban a reményben, hogy a telet végképp felváltja a tavasz.
Gergely János
DÖK segítő tanár

Változatos, vidám jelmezek voltak.

2019. február 8-án farsangi
mulatságra hívtuk iskolánk apraját, nagyját.
A hagyományainkhoz híven
egyéni és csoportos jelmezek
kavalkádját láthatta a publikum
és a tisztelt zsűri. Tapsolhat-

tunk a kis hercegnőknek, pilótának, római katonának, vámpíroknak, denevérnek, a mákvirágoknak, a számológépeknek, az
iskola rabjainak, szuper nagyiknak, a zümi csoportnak és a
nyolcadikosok táncának.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba
Az ütemterv szerint zajlik a Zalai
Innovatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– Zalaegerszegen a kis és közepes
(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – Nagykanizsán a mikrovállalkozások vezetői, képviselői hallgathattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előrehaladtáról, a 2019. évi támogatási lehetőségekről, a magyar-horvát határon átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.
A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét kérdeztük, aki egyben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.
– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tartunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a tervezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgáltatás területén is jobban állunk időarányosan a tervezettnél.
– A célcsoportokat tekintve
miként alakulnak a bevonási Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.
-----------------------------------------------------arányok?
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
– Az 50 év felettieknél kimagasló
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
a bevontak aránya, ami azért is örTámogatás: 962,99 millió forint
vendetes, mert ennél a korcsoportProjektazonosító:
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
www.zalapaktum.hu
ügyfél került bevonásra a programba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértámogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 százalékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Asztalitenisz-délután Sümegcsehin

„Vegyes” meccsekre is volt lehetőség.

2019. január 26-án, szombaton a Sümegcsehi Falu- és
Kézműves Házban amatőr asztalitenisz-versenyt tartottunk.
Vártuk az érdeklődőket, a lelkes pingpongozni vágyó kicsiket és nagyokat, hogy egy kellemes délutánt töltsünk el. Már
a meghirdetett 13 órai kezdés
előtt jöttek a fiatalok, versenyezni vágyók, nézelődők, s
volt, aki csak azért jött, hogy

játszhasson egy jót, felelevenítse a tudását. Reméljük őket a
következő alkalommal már versenyezni is láthatjuk.
Jó volt látni a sok fiatalt,
akik megmérették magukat.
Voltak ügyesebbek, és olyanok
is, akire még ráfért a gyakorlás.
Az önkormányzat a tavalyi év
végén vásárolt egy Joola asztalt, melyet a továbbiakban
nyitvatartási időben az egyik

emeleti helyiségben használhatnak a pingpongosok. Régi
igényt elégítettünk ki, mivel az
épület kihasználtsága nem tette
lehetővé, hogy fix helyen, felállítva lehetőség legyen a játékra. A délután folyamán további két asztal is helyet kapott
a nagyteremben, közülük kettőn folyt a verseny, a harmadikon bemelegíteni, gyakorolni, baráti meccseket lehetett játszani. Talán egyre többen kedvet kapnak a játékhoz.
Örömmel fogadtuk, hogy a
nevezők között nem csak helyiek voltak.
Pattogtak a labdák, lendültek az ütők, vidám nevetések,

biztatások hallatszottak, több
pár is szoros küzdelemben mérte össze a tudását, 11-es mecscseket játszottunk két győzelemig. A verseny eredményhirdetéssel zárult, természetesen az
oklevelek sem maradtak el,
illetve a győztesnek pezsgő is
dukált. Az esemény után még
lehetőség volt az asztalokon barátságos meccseket is játszani,
párosok is összemérték tudásukat.
Ha a kedv és a jelentkezni
vágyók száma lehetőséget ad
rá, tervezzük újabb verseny
meghirdetését. Próbálkozunk
tovább, hiszen nagyon jó volt
együtt lenni és mozogni!
-s-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Repül az idő, ha zumbázol

Egy jó közösségben lehet mozogni, kikapcsolódni.

Zalabérben immáron nyolcadik éve működik zumba csoport, amely remek sportolási
lehetőséget biztosít a helyieknek és a környéken élőknek.
Minden pénteken ingyenes
órán vehetnek részt az érdek-

lődők, Gergályné Szabó Renáta
vezetésével.
– Rendszeresen jártam zumbára, különösen beleszerettem,
amikor is sajnos az akkori
oktató nem tudta folytatni a
csoport vezetését. Nagyon so-

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

kaknak hiányzott a sport, ezért
döntöttem úgy, hogy 2006-ban
elvégzem a tanfolyamot és
immáron hivatalos zumba oktatóként átveszem a tanítást.
Azóta felléptünk már Celldömölkön a Vulkánfürdőben, a
Szent Rita Idősek Otthonában,
a batyki falunapokon és persze
a helyi rendezvényeken is.
Nem csak helybeliek számára
adott a lehetőség, sokan járnak
át Bérbaltavárról, Zalaszentgrótról, Zalavégről és Pókaszepetkről a legkisebbektől egészen az idősebbekig, változó
létszámmal. A zumba mindenkié, szoktam mondani, hiszen
korosztályokhoz igazítva megfelelő koreográfiával tudunk
dolgozni. Latin ritmusokra épülő tánc, amely fineszprogram is
egyben. A mozdulatok aerobik
és különböző táncok lépéseiből
tevődnek össze. Az óráimon

mindenki számára igyekszem
megfelelő ritmusú és változatos
gyakorlatokat összeállítani, megtalálni a középutat.
Zalabérben szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki
szeretne egy jó közösségben
kiszakadni a hétköznapokból,
táncolni, mozogni és kikapcsolódni.
Farkas Adél

Alapítványi bál
(Folytatás az 1. oldalról)
programokat az idén is folytatni szeretnék, amennyire azt a
büdzsé engedi.
Ehhez kéri, hogy adója 1%val támogassa Ön is az Összefogás Tekenye Alapítvány munkáját!
Adószám: 18967755-1-20
Aczél Zsuzsanna

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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20 éves a Zalaszentgróti Fitness Klub
Szerény ünneplés értékmegőrző munkával

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A TÜRJEI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A
HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI
OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN”
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatja a
tisztelt olvasókat az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében pályázati felhívás, az EFOP-4.1.217-2017-00037 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló Türjei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéséről.
A fejlesztés célja a türjei állami fenntartású intézmény
valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerének, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő
funkcionális egységek, feladatellátási hely kialakítása.
A köznevelési intézmény infrastruktúrájának felújításával, korszerűsítésével az épület tetőtere beépítésre
kerül, korszerűbb tantermek, szaktantermek (nyelvi labor,
informatikai terem, természettudományos szaktantermek), fejlesztő- és művészetoktatáshoz szükséges termek, közösségi terek kerülnek kialakításra, az azokhoz
tartozó speciális eszközök felszereltségével.
A közműépítéshez kapcsolódó beruházás során
megtörténik az ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás,
telefon, kábelhálózat, elektromos hálózat fejlesztése.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló
fejlesztésnek köszönhetően az iskolaudvar megújul, a
bejáró tanulók nagy többsége számára az intézmény
tömegközlekedési eszközökkel történő megközelíthetősége aránytalan megterhelést okoz, ezért iskolabuszok
beszerzése is tervezett.
A 271,14 millió forintos vissza nem térítendő európai
uniós fejlesztést az Európai Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozásával sikerül megvalósítani.
A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/
zalaegerszeg oldalon olvashatnak.
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Klubunk nyáron ünnepelte
alapításának 20. évfordulóját –
mindezt értékmegőrző munkával, szerényen: öntöztük a Béke
liget általunk ültetett növénycsemetéit, gyomláltunk, a szépen növő cserjéket kötöztük.
Az érdeklődőket harapnivalóval és itallal láttuk vendégül,
az edzőterem hajnalig állt a
sportolni vágyók rendelkezésére.
Felelevenítettük a kezdeteket, amikor 1997 tavaszán hárman még diákként 150 ezer Ftot összedobva úgy döntöttünk,
hogy helyi hiányosságot pótolva konditermet csinálunk. Mivel akkor 100 ezer Ft volt egy
„gyári” gép, így hamar szerkesztés és hegesztés lett a vége,
s saját gépekkel rendeztük be a
MÁV-tól bérelt áruraktárt. Talán ebből is látszik, hogy nem a
pénz, hanem a sport szeretete
hozta létre és tartja össze azóta
is a klubot, s a kezdetektől célunk volt, hogy ez mások számára is elérhető maradjon...
Teltek az évek, a teljes gépparkot időközben „gyárira” cseréltük, sőt saját tervek alapján
rendeltük meg a gyártótól. Közben sikerült városunk hírét is
messzire vinnünk országos és
nemzetközi versenyeken való
szerepléssel, s három alkalommal a világ élvonalába tartozó
magyar erőemelőket sikerült versenyre szólítani a helyi termálfürdőbe.
Külön öröm számunkra, hogy
sok év szünet után idén újra van
eredményes klubtagunk Márkus Richárd személyében, aki
megyei szintű versenyen 4., országoson pedig 6. lett. És kevesen tudják rólunk, hogy mi
szerveztük a helyi termálfürdő
első úszóversenyét is a kétezres
évek elején... A tagok átlagban
kb. 10-12 éve járnak ide, vannak jópáran a kezdetektől is.
A befogadó közösség leírt
és íratlan normák szerint mű-

ködik, nagyon fontos, hogy
barátként figyelünk egymásra és nem arra, hogy ki milyen
ruhában jött. A családias légkör
része, hogy az esti edzések
után beindul a darts parti is. A
terem nyáron a tagság kérésére wifivel bővült, s a közeljövően tervezünk még az
eszközállományon is finomhangolni.
De hogy is jött a parkgondozás ötlete 3 éve? A rendszeres sport nevelő hatását igyekszünk kombinálni, mivel úgy
gondoljuk, hogy ha csak a magunk egészségével foglalkozunk az egy „féllábas” történet,
foglalkoznunk kell az egészséges környezetünkkel is, amit
felelős felnőttként biztosítani
kívánunk gyermekeinknek is.
Így lett 2014-ben a mára közismert „Az Én Fám – az Én Városom” program, a hiányos
Béke liget meg adta magát,
ahova a 3 év alatt összesen 150
db növényt ültettünk.
A 20 évünk alatt itt gyakorlatilag felnőtt egy generáció,
ezért fontosnak tartjuk, hogy
mi, idősebb klubtagok, ne csak
a sportban, hanem többek között például a környezetünkhöz
való hozzáállásban is jó példát
mutassunk az ifjúságnak. Mindenkinek ezúton is köszünjük
az aktív részvételt, a segítséget,
akik az első szóra mögénk
álltak és bármikor számíthatunk rájuk. November 4-én az
őszi programunk keretében folytatjuk az „Én Fám” program már
megszokott környezeti aktivitásait, növényeket ültetünk, s a
park állatvilágának gondoskodunk élőhelyről és táplálékról a
gyermekek bevonásával, ahogy
tavasszal a nagysikerű rajzversennyel is tettük az „I. Civilek
Zalaszentgrótért környezetszépítő napon”.
Baranyai Attila
SE elnök

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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V. TDM Amatőr Csocsó és Asztalitenisz Gála
Ötödik alkalommal került
megrendezésre a TDM Amatőr
Csocsó és Asztalitenisz Gála a
Deák Ferenc Kulturális-Rendezvény és Közösségi Házban
a Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület szervezésében, Kehidakustány Község Önkormányzata és a Malomkő Vendéglő
támogatásával. A rendezvény különlegessége, hogy idén kerek
évfordulót ünnepelhetett, mely
most is sok játékos kedvű sportolót és érdeklődőt vonzott a
településünkre. A nevezési díj
idén szintén egy tábla csokoládé volt, mely szép számmal gyarapodott a helyszíni regisztráció során. Az idei évben lehetősége volt a résztvevőknek három versenyszámban megmérettetni magukat. A sorsolás megkezdése előtt Kutnyák Márió
Ferenc nyitotta meg a rendezvényt és tartotta meg a köszöntő beszédet.
Minden jelentkező nagy lelkesedéssel küzdött a versenytársakkal és megtett mindent,
hogy a legjobb formáját mutassa, igazi versenyhangulatot
teremtve ezzel. A tornaterem

küzdelemtől, lelkes szurkolástól, izgatott gyerekzsongástól
volt hangos. Aki egy-egy megmérettetés után megéhezett vagy
megszomjazott, az a Malomkő
Vendéglő által biztosított büfében fogyaszthatott kedvére valót.
Ha pedig nem versenyeztek,
akkor a gombfoci és X-box
asztaloknál rögtönzött házi bajnokság jelleggel mérkőzhettek
meg egymással kicsik és nagyok egyaránt, melyeknek legjobbjait idén is különdíjban részesítették a szervezők. Tóth
Istvánnak, mint meghívott vendégnek, a Zalaszentgróti Gombfoci Baráti Kör egyik alapító
tagjának alig volt szusszanásnyi ideje, ugyanis folyamatosan
érkeztek hozzá az érdeklődők
és a játszani vágyók. Rengeteg
kérdésre igyekezett a legjobb
tudása szerint válaszolni, különböző trükkökbe és fortélyokba beavatni a közönséget.
A verseny végéhez közeledve egyre izgalmasabb meccseknek lehettek a jelenlévők szemtanúi. A döntőket szinte kivétel
nélkül minden résztvevő kíváncsian figyelte. A barátok és csa-

Cserebere börze

Nem szabad a régit eldobni, jobb elcserélni.

Már második alkalommal került megszervezésre a kehidakustányi iskolában a cserebere
börze. Tanulóink a már nem
használt, megunt, de jó állapotú
játékaikat, könyveiket, dísztárgyaikat hozták az iskolába, melyeket a diákönkormányzat képviselői átvettek.
A szülői munkaközösség
tagjai „falevél”-ben beárazták
őket. Mindenki megkapta a felajánlott dolgok értékének meg-

felelő faleveleket, a börze fizetőeszközét.
2019.02.01-jén 14 órakor
megnyitott a vásár. A gyerekek
nagy örömmel válogattak a rengeteg portéka között, és boldogan költötték faleveleiket. A
börze célja, hogy megtapasztalják: nem csak az új, drága dolgok használhatóak és nem szabad a régit eldobni, jobb elcserélni.
Nagy-Krónert Ildikó

A csocsó junior kategória győztesei Lázár István polgármesterrel.

ládtagok hangosan buzdították
a döntőbe jutókat, akik az utolsó mérkőzéseken is a legjobb
formájukat hozva küzdöttek a
végső sikerekért. A rendezvényt több vendéglátó egység
és szolgáltató is anyagi és eszköz hozzájárulással segítette. A
győztesek a támogatóktól felajánlott nyereményeket Lázár
István polgármestertől vehették
át. A rendezvény közvetlen, jó
kedélyű baráti hangulatban telt,
a célját teljes mértékben elérte.
Megmozgatott minden generációt, fiatalokat és idősebbeket
egyaránt, hozzájárulva ezzel a
közösségi, családi kapcsolatok
erősítéséhez, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez is. A
visszajelzések azt igazolták, hogy
minden résztvevő maximálisan
jól érezte magát.
A rendezvény fő támogatói:
Kehida Kapuja Étterem, Malomkő Vendéglő, Triász Aparthotel, Eni Travel Agency, Hunguest Hotel Helios, Farkas Méhészet, Egry József Iskola és
Lázár István, Kehidakustány
község polgármestere.

Ezúton is köszönjük a támogatóknak a nagylelkű felajánlásokat!
Helyezések. Darts felnőtt kategória: 1. Kovács Attila, 2.
Tóth Attila, 3. Bálizs Balázs.
Darts junior kategória: 1. Kerti
Bulcsú. Asztalitenisz felnőtt kategória: 1. Várszegi János, 2.
Rozs István, 3. Huber Tibor, 4.
Balázsi Ákos. Asztalitenisz junior kategória: 1. Vajda Benedek,
2. Szabó Balázs, 3. Zsankó Máté, 4. Kovács Zsombor. Csocsó
felnőtt kategória: 1. FC Barcelona (Kiss Ádám, Németh Tamás), 2. Ésagóól (Tamics Richárd, Horváth Tamás), 3. Buksi
FC (Kertész Zsolt, Bálizs Balázs),
4. Croodék (Huberné Tóth Zsófia,
Huber Ádám). Csocsó junior: 1.
Vörös Ördögök (Vajda Benedek,
Vasas Máté), 2. Pocok Harcosok
(Németh Mátyás, Városi Bálint). 3. Nagyi FC (Szántó Dániel, Hosszú Olivér).
Különdíjban részesültek. Asztalitenisz felnőtt: Ódor Judit.
Gombfoci: Kovács Zsombor.
X-box: Horváth Milán.
K.M.F.
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HŰTŐGÉP ÉS KLÍMA JAVÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS
Háztartási és ipari hűtőgépek javítása,
klímák és hűtőkamrák telepítése.
Tel.: 06-30/645-1563
www.antalhutestechnika.oldalunk.hu

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

