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A ZP-1-2019 Zártkerti Prog-
ram 2164-8/2019/HERMAN
sz. jelzett Támogatói Okirattal
Tekenye település zártkerti te-
rületeinek infrastruktúrális fej-
lesztése (útfelújítás), gyümölcs-
telepítés és vadvédelmi kerítés
építésének a megvalósítása”

elnevezésű, Tekenye, 31568,
31660 hrsz.-ú fejlesztési helye-
ken megvalósuló projekt költsé-
geinek fedezetére 9 997 504 Ft

Sikeresen pályáztak Tekenyén
vissza nem térítendő költség-
vetési támogatást kaptunk –
mondta Sinka Imréné polgár-
mester.

A 2018-ban elutasított pá-
lyázati anyaggal ismételten
megpróbálkoztunk, ezúttal ered-
ményesen. Az Agrárminiszté-
rium 2019 évben ismét köz-
zétette felhívását a zártkerti be-
sorolású földrészletek mező-
gazdasági hasznosítását segítő,

infrastrukturális hátterét bizto-
sító fejlesztések támogatására.
Tekenye területén a 31660
hrsz-ú mezőgazdasági terület
és az oda vezető 620 méter
út felelt meg a kiírás felté-
teleinek.

Az érintett útszakaszon a
munkák megkezdésének a szá-
raz januári időszak kedvezett,
és a gazdálkodókat sem aka-
dályoztunk a közlekedésben.
Az út nyomvonalának kimérése
után a szilárd burkolatot jól
szervezett munkával, rövid
időn belül, még az esős időszak
előtt sikerült elkészíteni. Az az
útszakasz, amely évekkel ez-
előtt gyalogosan is alig volt jár-
ható, mára személygépkocsival
való közlekedésre is alkalmassá
vált. Az érintett szakaszon lévő
zártkertek tulajdonosai meg-
nyugvással vették tudomá-
sul a változást, ami a terüle-

tük kulturált megközelítését
teszi lehetővé évszaktól füg-
getlenül.

A művelés alatt lévő zárt-
kerti területek között kiemel-
kedő figyelmet érdemel a
Keszler családi gazdaság. Itt a
póniló, kecske, bárány, liba
kolónia biztonságát a villany-
pásztor mellett nagyszerű ház-
őrző kutyák biztosítják. A gyü-
mölcstelepítés területét vadhá-
lóval bekerítettük, előtte egy
pihenő hely kialakítását kezd-
tük meg. A szeptember ötödi-
kére ,,Alternatív-Látóút” alkal-
mával gyalogosan és terepjá-
rókkal is lesz lehetőség a te-
rület bejárására, megismerésé-
re. A domborzati viszonyoknak
köszönhetően a falut körülvevő
környezet jól belátható, a tüskei
malomtól a sümegi várig.

Pihentető, kellemes sétára
várjuk az érdeklődőket!

Kiemelt figyelmet érdemel a Keszler családi gazdaság.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban gyakran elő-
kerül, ki mivel töltötte az
idejét az elmúlt hónapok
alatt.

– Hát én megpróbáltam
főzni…

Erre a többiek olyan har-
sány nevetésben törtek ki,
hogy ezen még Gábor is
meglepődött. Ismerték, tud-
ták, hogy Gábor és a főzés
olyan távol van egymástól,
mint Makó Jeruzsálemtől.

– Judit mit szólt ehhez?
– Hát, amikor bejött a

konyhába elakadt a szava,
majd fél napig takarított.
Nem is értem, hogy sikerült
akkora kuplerájt összehoz-
nom, pedig mindent úgy csi-
náltam, mint a főzőműsor-
ban, csak fél napig tartott.

Mikor mindenki magá-
hoz tért a nevetésből András,
a logisztikai mérnök védeni
kezdte Gábort.

– Ez nem a Te hibád.
Nálunk a gyárban napokat
töltök azzal, hogy megter-
vezzem, minek hol legyen a
helye, hogy le tudjuk gyár-
tani azt a darabszámot, amit
kell. Sokan nem is gondol-
ják, hogy a konyha olyan,
mint egy mini gyár. Itt min-
dennek jelentősége van. Ha
a konyha egyik végéből a
másikba kell szaladgálni
főzés közben, mert rossz az
elrendezés, ezzel rengeteg
idő megy el. Ha túl kicsi a
hely, ahol nagyobbnak kell
lennie, akkor minden kibo-
rul. Ha balkezes vagy és
minden fordítva van, attól se
leszel boldog. Ha a főzőlap-
nál nem tudod egy mozdu-
lattal elérni azt, amire szük-
séged van, a szaladgálás
miatt könnyen odaég az étel.
Szerintem ne add fel! Itt
nem veled van gond, hanem
a konyhával!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ez nem a Te hibád...

A felsőoktatási struktúra
átalakítása keretében az infor-
matikai, a mérnöki, a mechat-
ronikai és a közgazdasági kép-
zések integrálásával alakítja ki
a veszprémi székhelyű Pannon
Egyetem Zalaegerszegi(PE) a
Egyetemi Központot – közölte a
zalai megyeszékhelyen tartott
sajtótájékoztatón az egyetem
rektora.

Gelencsér András emlékez-
tetett arra, hogy a közelmúltbeli
törvénymódosítás értelmében a
Budapesti Gazdasági Egyetem
zalaegerszegi gazdálkodási ka-
ra augusztus 1-jével a PE irá-
nyítása alá került, így az eddig
is a zalai városban működő in-
formatikai, műszaki képzések
mellett a közgazdasági képzést
is a veszprémi egyetem szerve-
zi. A Zalaegerszegi Egyetemi
Központ létrejöttével nemcsak
az eddigi tanulmányi portfólió
lesz gazdagabb, de a hazai és
nemzetközi egyetemi rangso-
rokban is kiváló eredményeket
elérő PE önállóan, karként
gazdálkodó kampuszt alakít ki
Zalaegerszegen – tette hozzá a
rektor.

Mint mondta, a megerősített
struktúrában a felsőoktatási in-
tézmény a város és a régió
gazdasági, intézményi szereplői
által támasztott igényeknek
még jobban meg tud felelni.

A PE országosan első az
egyetemek között az egy kuta-
tóra jutó kutatás-fejlesztési pá-
lyázatokban, több mint 200
gazdasági szereplővel tart fenn
élő kapcsolatot a duális képzé-
sek, a pályázatok vagy a ku-
tatás-fejlesztési programok jó-
voltából. Mindez a fiatalok
helyben maradását és a vidéki

Egyetemi központot alakítanak ki Zalaegerszegen

középvárosok szakember-után-
pótlását egyaránt segíti – fo-
galmazott.

Németh István, a várhatóan
januárban induló Zalaegerszegi
Egyetemi Központ leendő ve-
zetője, a PE stratégiai rektor-
helyettese úgy értékelte a válto-
zást, hogy a gőzerővel fejlődő
térség – ahol az Európában is
egyedülálló járműipari teszt-
pálya épül – olyan szellemi
kapacitást igényel, aminek egy
önálló egyetemi központ tud
megfelelni, ehhez az oktatói
létszámot is növelik.

Jelezte, hogy 1971 óta van
egyetemi képzés a zalai me-
gyeszékhelyen, de eddig több
intézmény, szétaprózottan vé-
gezte az oktatást. Az új egye-
temi központ három fő terület
köré szervezi a kutatási, kép-
zési kínálatát, amely az ed-
digiek mellett újakkal is bővül.

A meglévő pénzügyi-szám-
viteli, illetve gazdálkodási is-
meretek mellett szeretnék a ke-
reskedelmi-marketing ismere-
tekkel bővíteni a kínálatot. Mű-
szaki területen, a gépészmér-
nökképzés és a mechatronikai
ismeretek mellett műszaki me-
nedzseri képzés indítását ter-
vezik. Az informatikai képzések
körében a leendő mérnök-infor-
matikusok és gazdaság-informa-
tikusok mellett programterve-
zőket is kívánnak majd képezni.

A tervek szerint januártól
induló egyetemi központ mű-
ködésének modelljét most dol-
gozzák ki, de az a szándék,
hogy ez máshol, például az
egyetem nagykanizsai kampu-
szán is működtethető legyen –
tette még hozzá Németh István.

Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) arról beszélt,
hogy egy városnak rangot ad a
felsőoktatás, Zalaegerszegen
régóta támogatják az ezzel kap-
csolatos fejlesztéseket, így jö-
hetett létre tavaly egymilliárdos
beruházással az Innovációs és
Tudásközpont, korábban pedig
az . Az egyetemiInfocentrum
központ létrejöttével azt várják,
hogy a jelenleg mintegy 600
fős hallgatói létszám tovább
bővül, új képzések indulnak,
amivel a helyi cégeket is új
szakemberekkel látja el az in-
tézmény, illetve még több gaz-
dasági projekt indulhat a felső-
oktatás és a gazdaság szereplői
között. (Forrás: )MTI

Németh István (középen) lesz a központ vezetője.

Fotó: Pannon EgyetemFotó: Pannon Egyetem
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Idén a Kehidakustányi Tu-
risztikai Egyesület által első
alkalommal került megrende-
zésre a nyári élménytábor. A
tábor első napján reggel min-
denki izgatottan érkezett és vár-
ta, hogy mi lesz az aznapi prog-
ram. Délelőtt megismerkedtünk
egymással, névtáblát készítet-
tünk, a lányok és a fiúk csa-
patzászlót festettek. Ezen kívül
volt aszfalton rajzverseny, lég-
hokibajnokság, csillámtetkó-
zás. Ebéd után lesétáltunk
Horváth Zoltán gokartjaihoz.
Versenyeztünk, jól éreztük ma-
gunkat.

Az élménytábor második
napján elektromos kisbusszal
ellátogattunk a ,sényei majorba
ahol rengeteg érdekes dolgok-
kal találkozhattak a gyerekek.
A birtokán min-Bakos-család
denki kipróbálhatta az íjászatot,
megismerkedhetett megannyi
különböző állattal. Délután a
fiúk és a lányok csapata ver-
senyzett egymással egy hatal-
mas és izgalmas sorverseny pá-
lyán, melyet a kehidai sport-
pályán állítottunk fel. A ver-
seny rendkívüli jókedvvel telt.

Nyári élménytábor Kehidakustányban
Sok új élménnyel gazdagodtak
ezen a napon is a gyerekek.

A nyári tábor harmadik
napján a délelőttöt a Mariska
udvarban töltöttük, ahol a reg-
geli után kézműveskedtünk a
gyerekekkel, majd ebédre ke-
mencében sült házi készítésű
pizzát ettünk. Ezután kicsit pi-
hentünk, majd Horváth Zoltán
jóvoltából ismét elmehettünk
gokartozni, a gyerekek legna-
gyobb örömére. Visszafelé az
E-busszal utaztunk a tábor
helyszínére, ahol egy kis játék
után mindenki elfogyasztotta az
uzsonnáját, ezt követően a gye-
rekek fáradtan, de annál na-
gyobb jókedvvel mentek haza.

Az élménytábor negyedik
napja igen mozgalmasnak bi-
zonyult. A délelőttöt a termál-
fürdőben töltöttük, ahol a gye-
rekek kedvükre játszhattak a
medencékben. A pancsolás után
a kultúrban fogyasztottuk el az
ízletes ebédet. Délután az E-
busszal kirándultunk el a zala-
csányi horgásztóhoz. A tavat
körbesétálva gyönyörködtünk a
tájban. A hazafelé vezető úton
röpke betekintést nyertünk a

zalacsányi golfpályán, ahol a
gyerekek megcsodálták a szép
környezetet és a szökőkutakat.
A gyerekek pihentek egyet és
uzsonnáztak a mai élményekkel
teli nap végén.

Az élménytábor utolsó nap-
ján a gyerekek lerajzolták az
elmúlt hét legjobb élményét,
majd meglepetésként Olivér
bácsi látogatta meg a tábor
résztvevőit. Vele egy nagyon
játékos vetélkedőn vehettek
részt. Délelőtt ellátogattak kö-

zösen állatsi-Kaszás Ferenc
mogatójába, ahol a kis lurkók
állatokat etethettek és simogat-
hattak meg. A közös ebéd után
karaoke-show és tini diszkó kö-
vetkezett. A gyerekek teljes át-
éléssel énekelték a magyar slá-
gereket. A nap végén bár fá-
radtan, de megannyi élménnyel
búcsúztak egymástól a tábor
résztvevői. Reméljük, hogy em-
lékezetes volt a gyerekeknek ez
az öt nap.

Szakonyi Dorina

Emlékezetes öt nap volt a gyermekek számára.

Július 17-én hivatalos kere-
tek között is megnyitották a
Zala György vándorkiállítást a
Deák Ferenc Kúria és Múzeum
konferenciatermében. A meg-
nyitón köszöntő beszédet mon-
dott többek között Lázár Ist-
ván, Kehidakustány polgármes-
tere, illetve , aHorváth Ferenc
Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösségi
Tanács elnöke.

Zala György vándorkiállítás a Deák Kúriában

A megnyitón megtekinthető
volt egy rövid tájékoztató film
Zala György életéről, valamint
munkásságáról. A Deák Kúria
fontos helyszíne a vándorkiál-
lításnak, hiszen megtudtuk,
milyen jelentős szerepet ját-
szott Zala György életében
Deák Ferenc, akiről számos
szobrot mintázott, többek kö-
zött a Kúria előkertjében ta-
lálható mellszobrot is. Az ese-

ményen szó esett Deák Ferenc
és Zala György kapcsolatáról,
munkásságáról.

A szobrászművész Mayer
György néven látta meg a
napvilágot 1858. április 16-án
Alsólendván, egy háromgyere-
kes család középső gyermeke-
ként. Először a rajzolást sze-
rette meg, azonban szobrászat
felé fordult, ez feltehetőleg szob-
rásztanárának, Huszár Adolfnak
az érdeme lehetett. München-
ben Knabel tanárnak lett a ta-
nítványa, és az ő vezetése alatt
mintázta meg a „Fél a baba”
című kedves idillt, amely meg-
alapozta jövőjét. A nagy mil-
lenniumi emlékműre 1894-ben
kapott megbízást, és Gábriel
arkangyal szobrát, a Háború és
Béke szoborcsoportot, négy ki-
rályszobrot és minden dombor-

művet ő mintázott meg. A
nagyszabású munkálatok egé-
szen 1929-ig húzódtak. Közben
elkészítette Szegedre Deák
Ferenc szobrát, amit 1914-ben
állítottak fel. Zala ilyen nagy
elfoglaltság mellett is több ta-
nulmányutat tett Párizsba, Olasz-
országba, és alig volt olyan
esztendő, hogy fel ne kereste
volna Münchent és Németor-
szág nagyobb városait. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia
1937-ben tagjává választotta.

A kiállítás, a Deák Ferenc
Kúria és Múzeum nyitvatartási
idejében megtekinthető. A meg-
nyitón a meghívott vendégek
között részt vett Schulcz Bé-
láné Kutnyák Márió Ferenc,
képviselő és Horváth Károly
alpolgármester.

Kutasi Vera

Lázár István (jobbról) és Horváth Ferenc a megnyitón.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
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

Szentgrót és Vidéke
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A Vidékfejlesztési Program
keretén belül, a Zala Termál-
völgye Egyesület működési te-
rületén, Leader pályázat kere-
tében 3,97 millió forint támo-
gatást nyert Sümegcsehi Község
Önkormányzata a tervezett fit-
nesz park elkészítéséhez.

Személyes beszélgetések
előzték meg a pályázatot, ame-
lyekben a helyiek egyhangúan
támogatták az elképzelést. A
lakosság több esetben szemé-
lyesen jelezte igényét, hogy
szükség lenne egyéb sportolási
lehetőségre, fitnesz eszközökre,
illetve az itt élő kisgyermekes
családok részére játszótér ki-
alakítására. Az edzőgépek mel-

Mozogjunk együtt Sümegcsehiben!

lé a gyermekek számára egy
csúszdás vár került elhelyezés-
re. A játszótéri eszközök önma-
gukban több mozgásformára
adnak lehetőséget (hinta, csúsz-
da, mászó részek, labdajáték).
Az egészet egyben nézve mód
van rá, hogy a résztvevő felnőt-
tek és gyerekek huzamosabb
ideig elfoglalják magukat az
eszközökkel. Fiataloknak, spor-
tolóknak, aktív felnőtteknek ki-
vételes lehetőség ez a beruhá-
zás akár a napi sportoláshoz,
kondíciót növelő, minden iz-
mot átmozgató edzésekhez,
komplex sport programot,
erőnléti edzéseket is meg lehet
valósítani.

A sportparkot kiemelt hely-
re, a sportpálya, sportöltöző
mellé helyezték el, így lehetővé
téve labdarúgás, futás, egyéb
teret igénylő sportokkal kiegé-
szülve a testmozgást nyugodt,
csendes, autómentes területen.

– Hisszük, hogy egy ilyen
park felkelti a figyelmet és a
kedvet a mozgásra, hozzájárul,
hogy az emberek változtas-
sanak életmódjukon. Gyereke-
sek is igénybe tudják venni,
mert amíg a szülő a kondi-
gépeket használja, addig gyer-
meke elfoglalja magát a ját-
szótéren. A sportpark kialakítá-
sa ehhez megfelelő közösségi
tér. A lakosság egészségi álla-

potának javulását is várjuk a
sportpark hatásaként, mert a
mindennapi testmozgást lehe-
tővé téve csökkenthető a szív-
és érrendszeri betegség, a moz-
gásszegény életmód változta-
tásához lehetőséget biztosítunk
ezzel a fejlesztéssel. Elősegíti
mind a testmozgást, mind a kö-
zösségbe járást – mondta Sziva
Erika polgármester asszony.

A jövőben igény esetén bő-
vítő a park akár a játszótéri ele-
mekkel, akár a fitnesz eszközök-
kel, mert a területen van ehhez
még hely. A felmerülő igénye-
ket várják a használóktól és lehe-
tőség esetén nyitottak a további
fejlesztésre. Az aktív közösségi
csoportok alakulásának előse-
gítését a Sümegcsehi Község
Önkormányzata fontosnak tart-
ja, és mindent meg is tesz érte.

Rendhagyó és izgalmas ren-
dezvénynek adott otthont tele-
pülésünk 2020. augusztus 1-jén.
A tekenyei lakosú Thomas
Fischer meghívására a keszt-
helyi Hunting Íjász Baráti Tár-
saság együttműködésével ha-
gyományőrző történelmi íjász-
verseny került megszervezésre
községünkben. Az esemény
megnyitóján , aTóth Zoltán
baráti társaság elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, majd Sinka
Imréné polgármester asszony
üdvözölte a vendégeket és mu-
tatta be a települést.

A megnyitó beszédeket kö-
vetően a versenyzők egy közös
lövéssel ünnepélyesen is fel-
avatták a napokban elkészült
kibővített íjászpályát és a Sport
Parkot, amely ezzel a sport-
eseménnyel élettel telt meg. A
versenyre 108 nevezés érkezett
a Dunántúl minden pontjáról
(többek között Sopron, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lajosko-
márom településekről), de vol-
tak németajkú résztvevők is. A
természeti és környezeti adott-

Történelmi íjászverseny Tekenyén

ságok kedveztek a már meg-
lévő kiépített pálya bővítésére,
melyet Thomas Fischer kitartó
szorgalommal épített. Így a ver-
senyzők 40 állomáson összesen
120 lövéssel teljesíthették az
ügyességi erőpróbát. A remek
időjárásnak, a jó szervezésnek
és az íjászok fegyelmezettsé-
gének köszönhetően sikeresen
és kulturáltan zajlott le a prog-
ram. Az eredményhirdetésen
több kategóriában és korosz-

tályban osztottak ki helyezése-
ket és díjakat. A díjazott íjá-
szokon kívül minden résztvevő
nyertese volt a rendezvénynek.

Örömmel beszélgettünk a
Nagylengyelből érkezett testvér-
párral. és aSeres Vilmos Vencel
birkózás mellett évek óta íjász-
kodnak, nagyon sok érmet be-
gyűjtöttek. Édesapjuk támogat-
ja a sportolási gyakorlatot, mi-
vel a koncentrációs készség
fejlődése és a fegyelmezettség

visszahatása a tanulásra is ked-
vező. Az íjász versenyek hely-
színei pedig izgalmas kihíváso-
kat jelentenek. A közös élmé-
nyek megélése, felelevenítése
mindig örömet okoz.

Tartalmas és látványos él-
ményekkel zártuk a napot.

Dézsenyi Melinda
alpolgármester

Több kategóriában és korosztályban hirdettek eredményt.

Minden résztvevő nyertese
volt a rendezvénynek.
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Július 11-én, szombaton ke-
rült megrendezésre a Zala Me-
gyei Sportszövetségek Egyesü-
lése által szervezett nagyszabá-
sú, regionális sportnap, amely-
nek adott ott-Zalaszentgrót
hont. Az EFOP pályázat kere-
tein belül harmadik éve együtt-
működő Zala, Vas és Győr-
Moson-Sopron megye, a nyu-
gat-dunántúli régió felnőtt és
amatőr sportolóit gyűjtötte össze
egy eseménydús napra. A ren-
dezvényen 300 ember vehetett
részt összesen a három megyé-
ből, az előírásokat betartva.
Csak Vas megyéből 150-en ér-
keztek, hatalmas volt túlje-
lentkezés.

– Örömmel tölt el, hogy egy
ilyen komoly három megyés
rendezvény házigazdái lehe-
tünk, főleg úgy, hogy az egész-
ség az ember egyik legfőbb
értéke. Ez nem könnyű, mert a
mai világban mindenki stresszel
és rohan, de ha egy kicsit fel-
töltődünk és teszünk az egész-
ségünkért, az minden esetben
nagyon hasznos – nyilatkozta
Császár József, az egyesület
elnöke.

A programok több helyszí-
nen is zajlottak egyszerre, köz-
tük a Városi sporttelepen, a
Szentgrót Termálfürdőben, va-
lamint a Farkasverem tekepá-
lyán. A sportágakat tekintve
rendkívül színes volt a felhoza-
tal, tenisz, lövészet, kispályás
labdarúgás, kosárra dobó ver-
seny, sakk, gyalogtúra, teke és
petanque közül választhattak a
sportolni vágyók. Gondoltak a
gyermekekre is ezen a napon,
akik ugyan a versenyekben

Nagyszabású sportnap Zalaszentgróton
nem vettek részt, de a gólya-
lábon járás, a fotocellás sebes-
ségmérés, a kölyök atlétika és a
különböző vízi játékok kár-
pótolták őket.

A sportprogramok mellett,
kísérőprogramként a zalaszent-
gróti EFI iroda dolgozói egy
egészségstandot is felállítottak.
Itt lehetőség nyílott fizikai ál-
lapotfelmérésre, vérnyomás és
pulzus mérésre, életmód ta-
nácsadásra. A személyes kon-
zultációk mellett gyógytornász,
dietetikus és pszichológus is
válaszolt a felmerülő kérdé-
sekre. A programok teljesen
térítésmentesek voltak és a re-
gisztrált személyeknek ebédet
is biztosítottak.

Kámán Ferenc, a program
szakmai vezetője így foglalta
össze a pályázattal és a továb-
biakkal kapcsolatos tudnivalókat:

– 2021 januárjában zárul a
három évre szóló pályázat,
amely 60 településnek biztosí-
tott rendszeres testmozgási le-
hetőséget, Zala megyében 30,
Vas megyében 20, Győr-Mo-
son-Sopron megyében pedig 10
települést érintett. Szakembe-
reink ezeken a helyeken heti
rendszerességgel tartottak sport-
foglalkozásokat. A zalaszent-
gróti rendezvényünk a legna-
gyobb, ennél még 12 kisebbet
rendeztünk az elmúlt években,
és a zárásig pedig még kettő
másikra is várjuk az érdeklő-
dőket. Az egyik Sopronban, a
másik Keszthelyen kerül meg-
szervezésre augusztus 7-én. A
célunk, hogy minél több fel-
nőttnek, köztük leginkább a 45
év felettieknek biztosítsunk le-

hetőséget az egészségügyi prob-
lémák mozgás általi megelő-
zésére. Úgy érzem sikeresen
vettük az akadályokat, az egyre
növekvő részvétel is azt mu-
tatja, hogy az emberek érdek-
lődőek és van ezekre a ren-
dezvényekre igény.

Kósa István, Varga Jenő és
Kámán Ferenc egyöntetűen azt
nyilatkozta, hogy ha lesz lehe-
tőség hasonló pályázati projek-
tek megvalósítására, akkor a
jövőben is szívesen folytatnák
valamilyen formában az együtt-
működést, és hívnák fel a fi-
gyelmét az idősebb korosztály-
nak is a sportolás előnyeire és
pozitív hatásaira.

A versenysportágakban részt-
vevőket érmekkel és kupával is
díjazták. Kispályás foci: 1.
Zalaszentgrót város csapata, 2.
Győrvár csapata, 3. Sopron csa-
pata. Női kosárlabda: 1. Reiner
Dóra, 2-3-4. hely holtverseny-
ben Szekszer Bianka, Szabó-
Rácz Bernadett, Szabó-Rácz Jo-
hanna. Férfi kosárlabda: 1. Wischy
Péter, 2. Reiner Richárd, 3.
Radics Péter. Női teke: 1. Illés
Renáta, 2. Kulifai Kitti, 3. Hor-
váth Katalin. Férfi teke: 1.
Freisinger Walter, 2. Szabó Ani-
ta, 3. Krysl Gerhard. Petanque:
1. László Zoltán, 2. Pál Kata
Zsófia, 3. Császár Renáta.

Farkas Adél

Nagy volt az érdeklődés.

A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a megyei csa-
patok vezetői.
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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

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A Zalaszentgróti Városi
Futball Clubnál kihasználták a
koronavírus-járvány miatti szü-
netet. elnökKardos Roland
arról tájékoztatta a Szentgrót és
Vidéke szerkesztőségét, hogy
felújították a pálya gyepsző-
nyegét. Mindezt saját erőből,
ezért különösen örülnek annak,
hogy egy megszépült környe-
zetben fogadhatják a szurkoló-
kat és az ellenfeleket. Lefes-
tették a padokat, a kerítést, így
semmi akadálya annak, hogy
megkezdődjön az új bajnokság.

Az elnök kiemelte, hogy a
klubvezetés és a szakmai stáb
tudatosan készült az új szezonra.

– Erős lesz a megyei I.
osztály mezőnye, ezért nagyon
körültekintően állítottuk össze
a keretet. Olyan csapatra van
szükség, amely alkalmas a si-
keres szereplésre. Véleményem
szerint a NB III-ból érkező Hé-
vízzel együtt öt kiemelkedő
együttes van a mezőnyben –
mondta Kardos Roland.

A csapatot az új szezonban
is irányítja. ŐJankovics Péter
így látja az esélyeket:

– A keret egyben maradt, s
ez pozitívum. Sikerült a szük-

Az első öt közé várják a csapatot
Szentgróton úgy vélik, hogy erős lett a mezőny

séges posztokra új játékosokat
igazolni. Egyetértek elnökünk-
kel abban, hogy erős az I. osz-
tály mezőnye, de szeretnénk az

első öt csapat között végezni.
Személy szerint dobogóra vá-
rom a csapatot – fogalmazott
határozottan Jankovics Péter
vezetőedző.

Lapzártakor így festett a já-
tékosmozgás Zalaszentgróton:

Érkeztek: Horváth Elemér
(1 év után visszatért az And-
ráshida TE-től), Penczák Márk
(Zalalövő), Karvalics Barnabás
(Zalalövő), (Hé-Pődör Regő
víz), (Vindornya-Kaizer Márk
szőlős), (Kehida-Fodor Attila
kustány).

Gyönyörűen felújították a pályát Zalaszentgróton.

Fotó: Farkas AdélFotó: Farkas Adél

Távozott: Keveházy Balázs
(Keszthely), (Za-Németh Ákos
laszentiván).

Az átigazolási időszak au-
gusztus 31-ig tart.

A csapat a Magyar Kupa
első fordulójából játék nélkül
jutott tovább, mivel ellenfele, a
Kiskanizsa nem állt ki.

A bajnokság első fordulójá-
ra lapzárta után került sor, a
zalaszentgróti csapat a Cseszt-
reg otthonában kezdte az őszi
szezont.

e.e.

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


