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Újabb útfelújítás Sümegcsehin
További pályázatot adtak be

A mostani felújítással a falu negyedik útja kapott új burkolatot.

A 2014-2019-es ciklusban
Sümegcsehin sok fejlesztés történt. Nagyobb volumenűek az
út és a járdaszakasz felújítások.
Sümegcsehi útjai közül a Rákóczi utca lett teljes hosszában
felújítva 2017-ben, és ugyanekkor készültek el a Cifrakert és a
Sport utcák is, amik az addigi
kavicsos burkolat helyett szilárd, aszfaltost borítást kaptak.
Ennek a két utcának az aszfaltozására már nagyon rég várt
a lakosság, nagy öröm volt,
hogy sikerült önerőből elvégeztetni a munkát – mondta Sziva
Erika polgármester asszony.
Zalaszentgróton egy jó állagú, 3 szoba plusz nappali
összkomfortos családi ház
eladó.
Érdeklődni: 20/365-5402

A napokban készült el teljes
hosszában, kb. 500 méteren a
Táncsics utca, ez is végig új
burkolatot kapott. A Táncsics út
a falu egyik nagy forgalmat
lebonyolító útja (lakosság, mezőgazdasági gépek útvonala),
valamint a hagyománnyal bíró
szüreti fesztivál helyszíne a
kocsmadombbal együtt. A mostani felújítással a negyedik útja
készült el a falunak, kapott új
burkolatot a jelenlegi képviselő-testület munkájának eredményeképp.
Az útfelújítások mellett tavaly a Táncsics utcai járda is
megújult, amit önerőből oldott
meg az önkormányzat. Sok fejlesztés történt Sümegcsehin, amiket jó látni, örömét leli benne
az ember, jó érzéssel tölti el.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A program vezérfonala a munkahelyteremtés
Gulyásné Belinszky Ilona a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Zalaszentgróton

Mindenkire számít, aki összefogást szeretne a város érdekében.

a Petőfi utca teljes hosszára szeretnénk pályázatot beadni. A felmérés, előkészítés
már megtörtént, várjuk a pályázati kiírást – adta tudtunkra Sziva Erika polgármester
asszony.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

(Folytatás az 1. oldalról)
– Nemrég beadtuk az Árpád
utca úgynevezett Sutra utcai
szakaszának felújítására a
pályázatot, annak az eredményét várjuk, illetve a Magyar Falu program keretében
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További pályázatot adtak be
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gróton, mely idő alatt megjárta
a ranglétra minden fokát. Nagycsaládos édesanyaként, valamint a család- és gyermekjóléti
központ vezetőjeként szívügyének tekinti a közösség, a családok összetartását. Napi szinten szembesül azzal, hogy a városban és környékén, a járásban, milyen problémákkal küzdenek az itt élők és milyen
életkörülmények között élnek.
Ez ösztökélte arra, hogy komolyabban is szerepet vállaljon
a társadalmi életben és induljon
a polgármesteri címért.
Egy várost nagy mértékben
meghatároz, hogy mennyire
karolja fel az elesetteket, segítő
kezet nyújt-e problémáik megoldásában és milyen módon
dotálja őket a talpra állásban.
Fontos lenne a prevenció, mind
társadalmi, mind zalaszentgróti
szinten. Ennek lényege, hogy a
családok ne tudjanak olyan
helyzetbe kerülni, amit már a későbbiekben nagyon nehéz, vagy
szinte lehetetlen orvosolni.

teni járásszékhely státuszát –
fogalmazott. Javítani kell a
közlekedési kapcsolatokat, az
oktatással kapcsolatban kiemelte a szakmunkásképzés jövőbeli szerepét és megvalósulási
lehetőségeit. Beszélt az egészségügy kapcsán olyan sarkalatos problémákról, mint az
ügyeleti gyógyszertár hiánya,
valamint a zalaegerszegi kórházhoz való tartozás jelentősége. Végül megjegyezte, hogy
programjuk összeállításában az
itt élő emberek napi, illetőleg
helyi problémáit veszik figyelembe. A program vezérfonala
mindenképp a munkahelyteremtés lesz, s a Fidesz-KDNP
szavazók mellett mindenkire
számít, aki összefogást szeretne
a város érdekében.
Aczél Zsuzsanna
Hu

Mint arról már korábban
hallani lehetett, az októberi polgármester választáson Zalaszentgróton, a tavaly tavaszi
országgyűlési választáson többséget kapott Fidesz-KDNP színeiben egy hölgy indul. Gulyásné Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Családés Gyermekjóléti Központ intézményvezetője tölti be a
jelölt szerepét.
Ilona 3 éves kora óta él Zalaszentgróton, a csatolt városrészben, Zalakoppányban töltötte kamaszkori éveit. Zalaszentgróton járt általános iskolába, valamint gimnáziumba,
majd Sopronban, a Benedek
Elek Pedagógiai Főiskola pedagógia karán végzett szociálpedagógusként. Szociális érzékenységéből fakadóan, mindig
fontosnak tekintette az elesettek támogatását. Több felmenője is az itteni közösséget
szolgálta. Már 20 éve tevékenykedik a szociális szférában, ebből 11 éve Zalaszent-

Új és jól fizető munkahelyek megteremtésével kiküszöbölhető lenne, hogy a helyi
lakosok más városokba kényszerüljenek munkát vállalni.
Sajnálatos módon, mivel helyben nem tudnak elhelyezkedni,
így a napi több órás ingázás a
saját családjuktól veszi el a
drága időt. Az idősellátásra is
nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hogy az idős emberek
minél tovább tudjanak otthoni
környezetükben maradni – vélekedett Ilona.
– Nagyon fontos lenne,
hogy a városvezetés jó kapcsolatot ápoljon az országot irányító kormánnyal, hiszen egy
kormánypárti vezetés a lehetőségeit jobban ki tudná aknázni.
– Zalaszentgrót a mai napig
nem tudja kellő módon betöl-

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.hu
Fontos a pontos címzés!
Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha rendezvényre hívják szerkesztőségünket.
Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:
Zalatáj Kiadó szerkesztősége
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Kehida, ahol a beteget gyógyítják és nem a betegséget
– A beteget gyógyítom és
nem a betegséget – vallja a
kehidakustányi körzet fiatal
háziorvosa, dr. Belák Máté, aki
az embert látja pácienseiben és
asszisztensével, Szakonyi Erikával együtt szívükön viselik
minden egyes betegük sorsát.
Belák Máté 2014 decembere óta látja el a feladatot háziorvostan szakorvosként a körzetben. Mielőtt átvette volna
elődjétől a körzetet, a szakvizsga előtt, szakorvos jelöltként
dolgozott már itt egy évet.
– Az összekötő kapocs a
páciensek emberi oldalával –
aposztrofálta Belák Máté Szakonyi Erikát, aki, mint született
kehidakustányi
szívügyének
tekinti az emberek szolgálatát
és mindenképpen előnynek
érzi, hogy ismerős környezetben, ismerős emberekkel foglalkozhat napi szinten. Talán
pont az itt élő emberek szeretetéből tud erőt meríteni ahhoz,
hogy ezen a nemes úton őt
magát is a szeretet vezérelje
már 21 éve. A közéletben is
aktív szerepet vállal, hisz kép-

viselőként is részt vesz a falu
életében, illetve a szervezett
kirándulások alkalmával is a
közösség összekovácsolására
törekszik.
Kehidakustány körzet Kehida településrészén napi szinten
folyik rendelés, míg a kustányi
részen heti egyszer, szintúgy a
csatolt településen, Kallósdon.
Ezen felül még az Olajág
Otthont és az Őszikék Időskorúak Otthonát látogatják rendszeresen. A vegyes körzetben
összesen 1330 páciens van, az
idősek száma elég magas, ebből adódóan a leggyakoribb
tünetek az idős korból fakadó
érrendszeri és egyéb betegségek.
A doktor véleménye szerint
problémát jelent a szociális
hálózat elmaradottsága, mely
nem csupán vidéki tényező,
hanem országos szinten elmondható. A szociális gondozók kapacitását meghaladja az
ellátandó feladatok köre. Ez
problémákat szül, hisz sok az
idős, egyedül élő páciens, akiknek magasabb szintű intézeti
ellátásra lenne szükségük. Mi-

Pogácsa Fesztivál Tekenyén

Nagy sikere volt Vikidál Gyulának.

Július 13-án rendezték meg
a hagyományos Pogácsa és
Fröccsfesztivál elnevezésű mulatságot a tekenyei kultúrházban,
amely idén is minden korosztály számára megfelelő programokkal vonzotta az érdeklődőket.
A délután kezdeteképpen
először Tüsi bohóc, majd pedig
Belényesi Barnabás szórakoztatta a lurkókat. Ezt követően
az Evenita lépett színpadra,
Iván Anita vezetésével, öröm-

tánccal emelt a hangulaton. Az
este fénypontjaként Vikidál
Gyula érkezett meg a fesztiválozókhoz, akit vastapssal jutalmazott a vidám vendégsereg.
Az interaktív előadás után
fénykép és CD vásárlására, dedikáltatására is volt lehetőség.
A falu asszonyai rengeteg finom pogácsával készültek erre
a napra, közöttük ajándékot is
sorsoltak. A végére a vacsora is
elkészült, az önkormányzat jó-

Dr. Belák Máté és Szakonyi Erika. Az embert látják a páciensekben.

vel ez nem lehetséges, így az
önkormányzatoknak, s a háziorvosi körzeteknek is nehézséget jelent.
A körülményekre és felszereltségre kitérve megtudhattuk,
hogy maga az épület állapota a
kor követelményeinek már nem
felel meg teljes mértékben. Az
eszközpark alapellátási szinten,
ami a háziorvosi tevékenységhez hozzátartozik, jelenleg rendelkezésre áll, tehát az ellátás

biztosítható. Ha esetleg többletfeladat hárulna rájuk szűrés
tekintetében, ahhoz sem eszköz, sem kapacitás nem áll
rendelkezésre. Az önkormányzat támogatja minden évben az
eszközök pótlását, de ez sajnos
nem elegendő a minőségi háziorvosi gyakorlatban már elvárható eszközparkhoz. A fejlődés útja a pályázati lehetőségek
jobb kihasználtságában rejlene.
Aczél Zsuzsanna

voltálból mindenkit egy tál
ételre invitáltak. Estétől kezdődött a mulatság, ahol a fiatalok
reggelig táncolhattak a bálban.
– Az időjárás szeszélyessége miatt minden évben sokat
gondolkodunk a programok
összetételén. Most már valamennyi lakoshoz eljutott a
fesztivál híre, minden évben
figyelik, hogy melyik napra
tűzzük ki az eseményt és erre a
napra külön készülnek. Ez egy
jó indok a családtagoknak és az
elszármazottaknak a hazalátogatásra. A műsorok mellett ren-

geteg különböző kültéri programmal is készültünk. Lesz
hagyományőrző íjászat Tamással, a kisebbnek trambulin, a
nagyobbaknak mászófal, valamint kisebb helyigényű sportrendezvények. Igyekszünk azokat az állandó programokat
meghagyni, amiket sokan szeretnek és hű maradni a fesztivál
jellegéhez. Nagyon családias és
bensőséges a hangulat, főként a
faluhoz kötődőknek szólnak a
programok – tette hozzá Sinka
Imréné, a falu polgármestere.
Farkas Adél

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A Területi Operatív Programok mellett a Zala Megyei Önkormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos országokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.
– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési programok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogalmazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot teszünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elképzelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.
– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati forduló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 projektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határvonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-MosonSopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került elfogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontosságát.

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transznacionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák használatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállalkozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Július második hétvégéjén
került sor Nován a XXXI. Kézikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombérozóval. Lendvai Jenőné, a házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a versenyre. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kötélvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marokszedő 1 kötélvető - kötöző) áll.
A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szólva Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megjegyezte:
– Nem csak a hagyományőrzés a célja egy település rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a vendégeket. Mi pedig megmutathatjuk szülőföldünk kincseit.
A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok és a Hottói Törekvők
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győzött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.
Az aratási étel- és italbemutatóban a Lakhegyi Daloskör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a ságodi Fábián Imre nyerte, koszorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőztesei: Berkes Adél (Lenti), Császár Jánosné (Ságod), Virág
Alex (Nagykutas).
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Méltóképpen ünnepeltek Pakodon
Az ünnepség szervezésének ötletét a
Margaréta Kulturális
Egyesület tagsága vetette fel, akik egyben
az ünnepség szervezésének feladatait is
magukra vállalták Pakodon. Felvetésük támogatásra talált az
egyház és a helyi önkormányzat részéről is.
Az előkészületi
munkákból (templom,
templomkert rendezése, kültéri hangosítás,
vetítés, sátorállítás) a
falu lakossága, a helyi önkormányzat, az
egyesület tagsága kiSzentmise a 300 éves templomban.
vette részét.
2019. július 13-án a Kos- ténetének ismertetésére, az „Emsuth rádióban megszólaló déli léktábla” avatására, felszenteléséharangszó felhívta a figyelmet, re, melyet a 300 éves templom és
hogy különleges ünneplésre eddig szolgálatot teljesítő papkészül a falu. A sok viszontag- jaik emlékére készíttetett az
ságot átélt, háromszor újjá- egyesület.
A hittanos tanulók, Szeidliépített templomuk fennállásának 300. évfordulóját ünne- Némth Eszter helyi hitoktató felkészítésével a templom
pelték.
A 17 órakor kezdődő szentmi- egykori védőszentjének, Antise előtt került sor a templom tör- óchiai Szent Margit életéből

Emlékkoncert a templomkertben.

adtak elő misztériumjátékot, akinek nevét viseli az egyesület és
a dalkör is.
A szentmisét Horváth Zsolt
helyi plébános, Lendvai Zoltán
rédicsi, Szécsi Ferenc zalabéri
és Kovács Sándor zalaudvarnoki plébános közösen celebrálta
kántorunk, Csiszárné Egyed
Aliz és a Margaréta Dalkör
közreműködésével.
A szentmisét követően a
templomkertben rövid emlékkoncertre került sor.
Nagyon felemelő volt a pakodi és zalabéri tanulók, valamint Salamon Krisztina furulyajátéka, kántoruk, Csiszárné
Egyed Alíz és a dalkör szakmai
vezetőjének, Felföldiné Gerencsér Krisztina közös éneke. A

koncert végén a Margaréta Dalkör népdalzsoltárokat adott elő.
A koncertet követően Lendvai Zoltán rédicsi plébános rövid gördeszka bemutatót tartott.
A meghívottak, Horváth Zsolt
plébános meghívására közös vacsorán vettek részt.
A szervezők mindenki segítségét nagyon köszönik, mellyel
hozzájárultak a nem mindennapi ünnepléshez. A szervezők
köszönetüket fejezik ki minden
helyi és elszármazott résztvevőnek, akik részt vettek az
együtt ünneplésben. Köszönik
a felajánlott adományt, melyet
templomuk belső terének szépítésére használnak fel.
Margaréta Kulturális
Egyesület Pakod

Falunap Zalacsányban
Ismét elröppent egy év, mely
okot adott az újbóli találkozásra, ünneplésre, feleleveníteni és
megerősíteni azt a köteléket,
mely egy községet igazi közösségé tesz. Július 20-án, szombaton egy igazán szép, szikrázó napsütéses nyári napon ünnepelték
Zalacsány lakosai a falu napját.

A fiatal generációt délelőtt
sportprogramok várták, majd délutántól egészen az estébe nyúlóan kreatív foglalkozások, körhinta, légvár és óriáscsúszda szolgált a legkisebbek legnagyobb
örömére.
Nagy Lászlóné polgármesteri köszöntő beszéde után kez-

Az operettek világába is elkalauzolták a vendégeket.

A gyermekekre is gondoltak…

detét vette a zenés-táncos rendezvénysorozat. Elsőként Balázs Pali lépett színpadra, aki
örökzöld slágereivel nagy sikert aratott, majd a Kinizsi
táncegyüttes ropta szédületbe
ejtően a táncot. Végül Farkas
Alexandra és duettpartnere az
operettek világába kalauzolta
el a közönséget. Felcsendültek Kálmán Imre, valamint Le-

hár Ferenc halhatatlan klaszszikusai, az operettek ékkövei.
Mindeközben finom ételeket
és hűsítő nedűket lehetett fogyasztani.
A rendezvény zárásaként a
bál vette kezdetét, melyhez a zenét a Carlos Band szolgáltatta
és ki-ki rophatta kedvére
hajnalig.
Aczél Zsuzsanna
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Átadták a felújított türjei Szent László Óvodát és Bölcsődét
új gyermekbútorok és udvari
játékok is megvásárlásra kerültek. Itt látható a sok munka eredménye, a mai kornak

megfelelő és impozáns épület – zárta beszédét a polgármester.
Farkas Adél

Az avatás pillanata.

Július 13-án, szombaton
avatták fel a megújult Szent
László Óvoda-bölcsődét Türjén. A felújítás a Széchenyi
2020. program keretein belül
valósulhatott meg, 108 millió
forintból, teljes mértékben állami támogatásból. A pályázathoz tartozott a türjei bölcsőde
kialakítása, valamint a türjei és
batyki óvoda fejlesztése.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszédében a
kormány családtámogatási programjának fontosságát emelte ki,
szerinte fontos, hogy az emberek felismerjék, hogy vidéken élni tulajdonképpen több
szempontból is előnyösebb,
mint a zsúfolt településeken.
Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke gratulált mind
a képviselő-testületnek, mind
pedig a polgármesternek a
sikeres pályázathoz, hogy egy
ilyen jelentős összeget sikerült
megszerezni abból a 23 milliárd forintos összegből, amit
Zala megye kapott európai
uniós forrásokból. Külön gratulált Manninger Jenő miniszteri biztosnak – aki az élharcosa volt ezeknek a munkálatoknak – az előző ciklusban
végzett munkájához, hogy
megfelelően sikerült felmérni a

települések igényeit, majd pedig az összegyűjtés után meg
tudták határozni, hogy milyen
kiírások szülessenek.
– Nagyon fontos, hogy vidéken olyan élhető területeket
tudjunk létrehozni, valamint
olyan körülményeket tudjunk
teremteni, ahol minden szolgáltatás elérhető, és ezáltal az
embereket a vidéken maradásra
ösztönözni – összegezte mondandóját Bene Csaba.
Beszéde után a Katica csoport zenés-táncos műsora csalt
mosolyt a jelenlévő szülők és
nagyszülők arcára.
Ezt követően Nagy Ferenc
polgármester felelevenítette a
pályázat és a felújítás mérföldköveit, valamint kifejezte köszönetét mindazoknak, akik
segítettek a gyors megvalósításban.
– A fejlesztések nyomán
padlófűtés és napelemrendszer
került kiépítésre, amely a fűtés
és a világítás költségeit szinte a
nullára csökkenti, teljes körű
lett a hőszigetelés, megújult a
világításrendszer is, továbbá
nyílászárókat is cseréltek. A
támogatás lehetőséget teremtett
az óvoda és bölcsőde eszközparkjának a felújítására, új
csoportszoba jött létre, továbbá

Nagy sikere volt a gyermekek műsorának.

Véget ért egy tanév
Óvodásaink életében ismét
befejeződött egy tanév, elérkezett a számadás napja, ahol rövid ízelítőt mutattak be azokból
a versekből, énekekből, amit az
év során megismertek. A tanévzáró ünnepélyre a kustányi
falurészben lévő kultúrházban
került sor.
Salamon Renáta óvodavezető köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután a Katica, majd a
Tulipán csoport anyák napi
műsora örvendeztette meg az
anyukákat, nagymamákat, könynyeket csalva szemükbe. Hagyományainkhoz híven ismét

színpadra léptek a néptáncosok,
szívet melengető produkciójukkal.
A nagyok néptáncát követte
a tanévzáró műsor mindkét
csoport részéről, majd az iskolába készülő gyerekek búcsúztatása és a ballagás.
Végül, de nem utolsó sorban Lázár István polgármester
köszöntötte Schulcz Béláné volt
óvodavezetőt, Bitai Zoltánné dajkát nyugdíjbavonulásuk alkalmából, megköszönve azt az áldozatos munkát, amit az óvodába töltött 40 év alatt végeztek.
Gulyás Zsuzsanna

www.zalatajkiado.hu
Színpadra léptek a néptáncosok is.
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Jutalmak átadása és elszármazottak találkozója Batykon
Jó hangulat, kulturális programok, tűzoltó-autó és tökipompos várta az érdeklődőket
július 17-én Batykon a polgármesteri hivatal udvarában. A
rendezvény a Legyünk TOP-pon
Zalában! pályázat keretein belül valósulhatott meg, Batyk Község Önkormányzat jóvoltából.
A programsorozat már délelőtt elkezdődött, Tüsi bohóc,
majd pedig a Ziránó bábszínház szórakoztatta a legkisebbeket és a kicsit nagyobb gyermekeket a művelődési házban.
A délutáni óráktól már szép
számban a szülők és nagyszülők is kíváncsian várták a kulturális műsort, amelyet Horváth Tamás nyitott meg, aki
külön köszöntötte a sopronnémeti partnertelepülésről érkezőket. Elsőként a Türjei
amatőrök léptek színpadra,
megalapozva a délutáni jó
kedvet. Ezt követően a batyki
diákok kiemelkedő sport- és tanulmányi eredményeikért kap-

tak elismerést. Oklevelet kapott: Drábóczi Patrícia, Gurzó
Kiara Krisztina, Lakatos Milán, Csiszár Péter, Takács Bálint, Kavisánszki Sándor József
és Németh Donát. A jutalmak
átadása után Koczpek Enikő
énekét hallhatták a jelenlévők.
Nagy sikert aratott a Szentgrót
táncegyüttes, akiket Bebe, majd
pedig Hertelendy Attila operett
előadása követett. A napot a
Retro Camp együttes koncertje zárta.
– A most már évtizedes
hagyományokra visszatekintő
batyki falunap a legfontosabb
éves események közé számít a
község életében – tájékoztatott
Adorján Péter, Batyk község
polgármestere. Szerinte örömteli, hogy ez a találkozó minden évben ennyi embert vonz,
annak ellenére, hogy ezzel egy
időben számos programot rendeznek a környező településeken. A falu életében fontos az
összetartás, és a közös sütés-

Elismerték a diákok teljesítményét.

főzés segít, hogy egy kellemes
délután folyamán megbeszéljék
az elmúlt év történéseit, és
külön okot ad arra, hogy az
elszármazottak is hazalátogassanak szülőfalujukba.
– Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a munkáját,

akik tevékenyen részt vettek a
rendezvény szervezésében és
lebonyolításában, köztük a
sátor állításában, a főzésben, a
takarításban és a rendfenntartásban – zárta mondandóját
Adorján Péter.
Farkas Adél

Főszerepben a gyermekek
A kehidakustányi sportpályán a településen élő gyermekeket és szüleiket, valamint az
ide látogató vendégeket idén is
sok szórakoztató program várta.
A rendezvény Schulcz Béláné alpolgármester köszöntő
szavaival vette kezdetét, a
megnyitó után Molnár Márk
freestyle bemutatóját láthatták
az érdeklődők.
Ezt követően a focilabdával
való zsonglőrködést kicsik és

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

nagyok egyaránt kipróbálhatták
Márkkal a focipályán.
16 órától a zalaegerszegi
Göcsej Kutyaklub műsora következett. A bemutató egy engedelmes és egy agility részből
állt, amelynek a végén vidám
interaktív kutyás játékokba
vonták be a gyermekeket.
17:30-tól a Zala Megyei
Könyvtári Szolgáltató Rendszer
által
fínanszírozott
Brumi
Bandi Band koncertet élvezhették a jelenlévők. Az egyórás
koncerten saját szerzemények
mellett az óvodások és kisiskolások körében népszerű
gyermekdalok szerepeltek. A
zenekar tagjai közös énekléssel, találós kérdésekkel, tánccal
és játékokkal is megmozgatták
a közönséget.
Az állandó programok között idén is szerepeltek a kicsik
és nagyok kedvencei, a lánckörhinta, az ugrálóvár, csillámtetkó, popcorn.
A büfében különböző ízesítésű szörpök és baconos-sajtos langaló várt gyermekeket és
a felnőtteket egyaránt.

Nagy sikere volt a kutyabemutatónak.

A rendezvény az esti órákban ért véget, a kellemes idő és
a változatos programok nem
csak a helyi családokat vonzották, hanem a környékbelie-

ket és a településre érkező
nyaralni vágyókat is.
Köszönetet mondunk minden
önkéntesnek, akik segítettek a
rendezvény lebonyolításában!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Mindegy, hogy mi lesz, csak Zalába kerüljek!”

Östör Dániel, az új plébános.

2019. július 1-jén a sümegcsehi plébániára új lelkipásztor
érkezett dr. Aradi László atya
személyében, aki Östör Dániel
eddigi plébános helyét vette át.
Bemutatkozásában az új plébános vall hivatása eddigi alakulásáról, lelkipásztori szolgálatáról, Sümegcsehibe érkezéséről.
– Egy új plébános érkezése
nagy várakozással tölti el a
híveket, de jelentős esemény
egy lelkipásztor éltében is, amikor egy új helyen, új közösségekben kezdi meg szolgálatát. Hogyan fogadta a Sümegcsehire és a hozzá tartozó
egyházközségekbe történő kinevezését?
– Amikor – immáron majdnem 10 éve – a papságra készülve, kispapként arról beszélgettünk a papneveldében, ho-

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

gyan is képzeljük el leendő
papi életünket, gyakran hangzott el a következő mondat:
„Mindegy, hogy mi lesz, csak
Zalába kerüljek!” A veszprémi
főegyházmegyének ez a része
ugyanis papi körökben legendásan híres őszinte és mély
vallásos hitéről, befogadó és
segítőkész, az élet dolgait reményteli módon szemlélő lakóiról, összetartó közösségeiről, a hagyományok és az alapvető emberi értékek mellett
való kiállásról. Új szolgálati
helyemre érkezve én is ezekkel
találkozhattam: három egyházközségem – Sümegcsehi, Döbröce és Nagygörbő – hívei
olyan nagy szeretettel fogadtak,
ahogyan arra bármelyik pap
vágyhat egy új szolgálati helyre
kerülve.
– Nem ez az első szolgálati
helye papi élete során. Milyen
jelentősebb állomásai voltak az
idáig vezető útnak?
– 2013-ban, 6 éve szentelt
pappá Veszprémben a most
nyugdíjba vonult dr. Márfi
Gyula érsek, akinek ezúton is
szeretnék köszönetet mondani
eddigi atyai gondoskodásáért,
amelyet folyamatosan érezhettem az elmúlt években nem
csupán én magam, hanem az
egyházmegye papjai és hívei
egyaránt. Első szolgálati helyem Pápán volt, egy mozgalmas városban, ahol rögtön papi
életem elején sok területen
kipróbálhattam magamat: a
mindennapi lelkipásztori szolgálat – misézés, prédikálás,
temetések – mellett felnőtteknek és fiataloknak tarthattam
közösségi alkalmakat, részt vehettem az iskolai hitoktatásban,

egyszóval sok szép és megerősítő élményt szerezhettem.
Ezeket a tapasztalatokat jól
kamatoztathattam akkor is,
amikor rövid idő után – már
önálló lelkipásztorként – Bakonyszombathely, valamint a
hozzá tartozó 3 falu plébánosának neveztek ki. Nagy
ajándék volt számomra, hogy e
lelkipásztori szolgálat mellett
teológiai tanulmányokat is
folytathattam: 2 évet Rómában
tölthettem, majd teológiai doktorátust szerezhettem Budapesten.
– Milyen feladatai lesznek
sümegcsehi plébánosként? Itt is
meglesz a lelkipásztori és a
tudományos munka kettőssége?
– Elsősorban az egyházközségeimben szeretnék helyt állni, számomra az emberi kapcsolatok mindig fontosabbak
voltak a könyveknél, helyesebben mondva azért tanultam és
képeztem magam, hogy az
Egyházat – és benne a hús-vér
embereket – jobban tudjam
szolgálni. Most is a három
egyházközségemben
végzett
lelkipásztorkodás lesz az elsődleges feladatom. Nem csupán a templomi szertartások és
prédikációk, hanem az iskolai
hitoktatás is ide tartozik majd.
A faluközösségek életébe becsatlakozva az a vágyam, hogy
az itt lakó emberekkel együtt
éljük meg a mindennapok
örömteli vagy éppen küzdelmes
pillanatait, együtt keresve Isten
jelenlétét a hétköznapok történéseiben is. Fontos számomra, hogy mivel én magam is
egy kis bakonyi faluban, Bakonygyiróton nőttem fel, így –
dacára annak, hogy sok évet
éltem városban, Budapesten,
vagy akár Rómában is – igazán

falun érzem jól magam, ahol
még szóba állnak egymással az
emberek, összefognak, ha kell,
ismerik egymás életét, figyelnek egymásra, közösséget alkotnak. Emellett természetesen
próbálom magam tovább képezni, benne maradni a tudományos élet vérkeringésében is.
– Melyek a legfontosabb
céljai és tervei Sümegcsehiben
és a hozzá tartozó egyházközségekben?
– A sümegcsehi plébánosok
sora nem akármilyen papi
egyéniségekből áll. Ki kell
emelni dr. Hegedűs Tibor nevét, aki több évtizeden keresztül, egy vészterhes, egyházgyűlölő korban nagy buzgósággal és hitelességgel szolgálta
híveit. Az ő utána itt működő
lelkipásztorok – neki is köszönhetően – egy hitében meg nem
gyöngült, életerős egyházközséget adhattak át egymásnak.
Az eddigi plébánosok sorát
záró Östör Dániel atya szintén
méltónak bizonyult elődeihez:
új életet és lendületet hozott az
itteni egyházi életbe, neki köszönhetően lelkületében és
infrastruktúrában is megújult,
korszerű és mégis hagyományosan katolikus egyházközségeket vehettem át új plébánosként. Számomra a legnagyobb
megelégedés az lesz, ha néhány
év – esetleg évtized – múlva
majd elmondhatom magamról:
Nem hoztam szégyent az elődökre, sikerült megőriznem és
tovább építenem azt az örökséget, amelyet átvettem tőlük, a
lelkek üdvösségére, a közösségek gyarapodására, Isten nagyobb dicsőségére. Úgy gondolom, itteni szolgálatom kezdetén ennél nagyobb és szebb célt
nem tűzhetek ki magam elé.
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Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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
00

30

00
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Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke
www.zalatajkiado.hu
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Jótékonysági Mercedes G találkozó Zalacsányban
Július első felében a zalacsányi Farm Inn Fogadó és
Camping adott otthont az idei
5. Mercedes G találkozónak. A
rendezvény minden évben a
legnagyobb nemzetközi G-osztályos autók találkozója, közel
100 terepjáró és 200 autótulajdonos érkezett, több tízmilliót érő járművekkel, és csaknem 10 országból, köztük Hollandiából, Belgiumból, Ausztriából és Németországból is. A
vendégeket nem csak túrákkal,
hanem gasztronómiai és kulturális programokkal is várták.
Repertoárjuk az idei évtől
bővült, hiszen már nem csak
Magyarországon, hanem az
Egyesült Államokban is megrendezésre kerül egy hasonló
kaliberű találkozó, Las Vegas
városában.
Az indulás előtti nap lehetőségük volt ellátogatni Grácba
a Johann Puch Múzeumba, ahol
megismerkedhettek ezen csodás autók múltjával, ami egészen 1979-ig nyúlik vissza, így
az idei évben immáron 40 éve,
hogy elkészültek az első modellek. Egy csoport rajongó a
gyárba is betekinthetett.
Csütörtökön érkeztek meg a
campingbe, ahol nyitóbuli, va-

csora és Dj is várta őket a
hosszú út után. A regisztrációnál egyedi tervezésű pólókkal gazdagodtak a nevezők.
Másnap reggel indult útjára az
Off-Road és az On-Road túra a
dötki tavak felé, ellátogattak a
kallósdi Szent Anna kerektemplomhoz, majd kora délután
érkeztek meg Zalaszentgrótra,
a Dóka Éva Pincészetbe, ahol
borkóstolóval és piknikkel készültek nekik. Az érdeklődőknek, a külön az eseményre
készült, borokból és sörből
összeállított, díszcsomagokból
is volt lehetőség vásárolni a
helyszínen. A pihenő után folytatták útjukat a zalaszentgróti
bányába, ami tökéletes helyszínként szolgált az autók képességeinek tesztelésére.
A szombati nap is eseménydúsan indult, az eső sem
jelentett akadályt, sőt látványossá és izgalmasabbá tette a
terepet. A zalaegerszegi TV
toronyig meg sem álltak, majd
pedig a Göcsej tájait is bejárták. A napot a campingben
egy fergeteges ünnepléssel
zárták, méltóan megünnepelve
ezzel a dupla jubileumot. Ekkor
zajlott le a díjátadó is, a legrégebbi, legkülönlegesebb és a

Tábor és verseny…

A közelmúltban két fontos
eseményen is részt vettek a
szentgróti karatésok. Az egyik
a Zalaegerszegen megrendezett
VII. Haru Kupa nemzetközi
WKF karateverseny, a másik
pedig az országos karatetábor
Zalaszentgróton.
A több mint kétszáz versenyzőt felvonultató rendezvényen kiválóan szerepelt a hat
fős szentgróti csapat, hiszen
mindenki érmet nyert, volt aki
két aranyéremmel jöhetett haza. Lukácsi Barnabás kitűnő
versenyzéssel, korcsoportjában

egyéniben és csapat formagyakorlatban is első helyezést
ért el, Kurucz Botond pedig
végig kiváló formában és nagy
akarattal versenyezve, három
győzelmet aratva küzdelemben
második helyezést ért el, csapat
formagyakorlatban első, egyéni
formagyakorlatban pedig harmadik lett.
Formagyakorlat: 1. Lukácsi
Barnabás…, 3. Kurucz Botond,
Csapat formagyakorlat: 1. Lukácsi Barnabás-Ács Szilárd-Kurucz Botond, 2. Busznyák AdélNagy Barnabás-Szabó Donát.

Közel 100 terepjáró érkezett…

legmesszebbről érkezett tulajdonosok, éremmel, kupákkal és
értékes ajándékokkal is gazdagodtak. Pim és Roel Ensing
több mint 1500 km-ről érkezett
hazánkba, Frank Hagmayer
pedig a világon egyedülálló,
teljesen elektromos meghajtásra átépített géppel látogatott
el hozzánk.
– Nagy büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy a rendezvényt
mindig hazánkban sikerül megrendezni, különösen, hogy idén
nálunk ünneplik a márka 40
éves fennállását. Második alkalommal vagyunk itt Zalacsányban, viszont előtte is mindig

Zala megyében, a Balaton vonzáskörzetében szerveztük a találkozókat. Nagyon szeretjük a
környéket, kedvesek az emberek
és nyugat-európai színvonalú
szolgáltatásokat tudunk igénybe
venni. A rendezvény célja ennek
a ritka típusnak a tulajdonosait,
rajongóit összegyűjteni. Fontos
számomra a jótékonyság, így a
zalacsányi és a kustánszegi óvoda részére is tettünk felajánlást.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki idén is bármilyen
formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez – nyilatkozta a
főszervező, Horváth Balázs.
Farkas Adél

Küzdelem: 2. Kurucz Botond.
*
Július 11-14. közötti a Shotokan Dojok Szövetsége ismételten Zalaszentgróton szervezte meg országos karatetáborát. A rendezvényre az
egész országból érkeztek gyermek és felnőtt karatésok. Az
elmúlt évek hagyományait
követve a táborozók versenyküzdelmet és közelharcot gyakoroltak.
Sensei Takács Ferenc vezetésével a korosztályos válogatott versenyzőkkel is rendelkező Toryki és Sun-Dome SE

versenyzői a szentgróti és fehérvári karatésokkal kiegészülve, a most nagyon népszerű
WKF karate szabályrendszer
szerint különféle támadó és
védő technikák kombinációit
gyakorolták sok futással és
erősítéssel kiegészítve.
A közelharc elemeket Sensei Gott Zoltán, a Koryu karate
magyarországi vezetője tanította a résztvevőknek. A programban, melyen több fekete
öves mester is részt vett, ízületfeszítés, esés technikák, dobások is szerepeltek a hagyományos ütés és rúgás technikákon kívül.
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Zalakoppányi kötődésűek találkoztak
Örömkönnyek záporával köszöntötték egymást

Zsúfolásig megtelt a kultúrház.

Az Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület szervezésében július 13-án (szombaton)
tíz év elteltével ismét megvalósult a zalakoppányi kötődésűek találkozója.
Az egykoron virágzó, több
mint ezer lelket számláló tele-

pülés sokak nagy szíve bánatára mára már csak halvány
árnyéka régi dicső önmagának.
Azonban a találkozó alkalmából újra megtelt élettel és habár
csak egy röpke napig is, de
felelevenedett a kis község
pezsgő virágkora.

Több, mint kétszáz fő részvételével zsúfolásig telt a templom, majd a kultúrház is. Ezeket az embereket bár elsodorta
az élet innen, de a szülőfalu és
a rég nem látott ismerősök,
barátok, cimborák szeretete, a
honvágy hazavezérelte őket,
akár hosszú utat megtéve is,
hogy egy napig újra átélhessék,
milyen is „koppányinak” lenni.
A viszontlátás mindenkiből
felszínre hozta az emlékeket és
csakugyan előcsalta az öröm
könnyeit is.
Az ünnepi szentmisét Bizderi János, főesperes kanonok
celebrálta, ezt követően megkoszorúzták a hősi halottak
emlékműveit. A kultúrházban
folytatódott tovább az ünnepség, ahol Béres József elszavalta Rajki Miklós Koppányköszöntő című versét, majd
Baracskai József polgármester
és ifj. Veress János részön-

kormányzat vezető köszöntötte
a megjelenteket. A köszöntők
után svédasztalos ebéddel folytatódott a találkozó. Budai Lajos diavetítéssel idézte fel Zalakoppány eredetét és fejlődését az 1950-es évektől. Az
egyesület nevében Orczy Henriette egy-egy szál rózsával
köszöntötte a legszebb korúakat.
Előkerültek régi képek, felvételek és a történetek végeláthatatlan tengerré mosódtak össze. Egészen a késő estébe nyúlóan tartott a varázslatos múltidézés és a mihamarabbi viszontlátás reményében vettek könnyes búcsút
egymástól, e kicsiny faluhoz
kötődő emberek.
Hála és köszönet illeti
mindazokat, akik fáradhatatlan
munkájukkal hozzájárultak az
ünnep fényéhez!
Aczél Zsuzsanna

