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A szépkorúakat köszöntötték Zalaszentlászlón
fogadja az ide látogatókat. Azt
mondják, hogy az öregkort
nem megérni, hanem megélni
kell, annak minden bajával,
örömével együtt. Ebben a korban tele van az ember bölcsességgel, tapasztalattal és szeretettel, melyet át tud adni a kö-

vetkezõ nemzedéknek. Önök
fontos részei életünknek, ezért
mindent elkövetünk, hogy teljesebbé tegyük a megérdemelt
pihenés éveit. Az önkormányzat igyekszik támaszt nyújtani az egyedül maradtaknak,
(Folytatás a 2. oldalon)

Adventi vásár Zalacsányban
Hangulatos mûsorral készült a helyi Mákvirág Népdalkör.
Régóta nem látott érdeklõdés mellett köszöntötték Zalaszentlászlón november 23-án
a település nyugdíjasait. Az önkormányzat mindent megtett,
hogy mindenki ott legyen
ezen a vasárnap délutánon,
így a képviselõk személyesen vitték el a meghívókat a
házakhoz. Az invitálást sokan

örömmel fogadták, így az asztaloknál már 160 fõre terítettek.
– Örülök, hogy ennyien eljöttek! Végre megtöltöttük a
faluházat, hiszen ez az épület
30 éve azért épült, hogy a közösségi életnek helyet adjon.
Jelenleg is azon dolgozunk,
hogy minél jobb állapotban

Meggyújtották az adventi koszorú elsõ gyertyáját.
A karácsonyi várakozás napjaiban minden vasárnap közösen gyújtják meg a Közösségi Ház elõtti adventi koszorú
gyertyáit Zalacsányban. November 30-án a falubeliek a
betlehemi jászol mellett gyûl-

tek össze, akiket Nagy Lászlóné polgármester köszöntött:
– Advent a karácsony elõtti
örömteli várakozás, a felkészülés ideje. A reménykedõ várakozás legszentebb hagyományaink
(Folytatás a 2. oldalon)

Továbbra sincs alpolgármester Szentgróton
Elõzõ számunkban beszámoltunk az október tizenkettediki önkormányzati választás zalaszentgróti végeredményérõl, közöltük, hogy kik
kaptak bizalmat a polgároktól.
Az azóta eltelt idõszakban
azonban – bár többször is volt
erre kísérlet – még nem sikerült megválasztani a város
alpolgármesterét. Baracskai József polgármester jelölje, Balogh Gábor, a szociális bizottság elnöke ugyanis nem kapta
meg a képviselõk többségétõl a bizalmat két ülésen sem.

Legutóbb november 27én került sor testületi ülésre,
ám ezen nem szerepelt napirendi pontként az alpolgármester megválasztása.
Több, mint két héttel ezelõtt kértünk interjút Baracskai Józseftõl, többek között
az alpolgármester-választásról
is szerettük volna kérdezni.
Irodavezetõjétõl azt a választ
kaptuk, hogy értesítenek majd
bennünket az interjú idõpontjáról. Lapzártáig nem érkezett levél a polgármesteri
hivatalból.
E.E.
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Léa, Adeline és Mathilde Bohár István polgármesterrel.
(Folytatás az 1. oldalról)
számukra a házi gondozást,
szociális étkeztetést, valamint
az Idõsek Otthonában való
elhelyezést tudjuk biztosítani
– köszöntötte Bohár István
polgármester a megjelenteket.
Kiemelte, hogy felsorolni is nehéz lenne mennyien támogatták, segítették az önkormányzatot a szervezésben. A település közös önkormányzati hivatalban van Türjével, akikkel nagyon jó a kapcsolat, így a kulturális csoportok is szívesen szerepelnek egymás rendezvényein.

A kulturális mûsorban Pintér Józsefné Marika és Kazári
Erzsébet szavalata mellett néptánccal léptek fel a türjei
asszonyok, dalcsokrot adott
elõ a Mákvirág Népdalkör és
vidám mûsorral készültek az
ovisok. Az apróságokat a francia testvértelepülés, Manneville sur Risle 17-18 éves diákjai
is bátorították a mûsor alatt,
Léa, Mathilde és Adeline Zalaszentlászlón töltötte el három
hetes középiskolai gyakorlatát.
– A lányok az óvodában az
óvónõk munkáját, az Idõsek

Otthonában ápolók feladatait
segítve dolgoztak gyakorlatuk
alatt. A munka közben kicsit
furcsa nekik itt, hogy Franciaországban mosogatóruhát használnak, nálunk meg a mosogatószivacs terjedt el. Megszerették a magyar embereket, finomnak találják az itteni ételeket. Sokat dolgoznak a lányok,
kevés a szünet, de a környékben ellátogattunk a sümegi
várba és a tapolcai tavas barlangba, Keszthelyen lementünk a Balaton-partra és Hévízen megmártóztak a tóban.
Folyamatosan tanulgatják a magyar nyelvet, így a napszakhoz
illõ köszönések mellett már
húszig is elszámolnak – mondta Dán Bachelet, a diákok helyi pártfogója.
A rendezvényre a falubeliek számtalan finom süte-

ményt készítettek, a vacsora
mellé Székely Gyula harmonika játéka biztosított meghitt
hangulatot. Az ünnepre való
készülõdés jegyében adventi
koszorút készítettek és decemberben a karácsony elõtti hétvégén meghitt mûsorra várják
a lakosságot. A faluházat a hét
minden napján szeretnék élettel megtölteni, szilveszterkor batyus bált tartanak. Március elsején népdalkör találkozót szeretnének tartani, melynek támogatására a Zalaszentlászlóért
Egyesület nyújtott be pályázatot. A faluház jubileumát méltóképp szeretnék megünnepelni, Makovecz Imre emlékének
tisztelegve emléktáblát avatnak.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Adventi vásár Zalacsányban

Alakuló ülés Kehidakustányban
Megtartotta alakuló ülését
Kehidakustány 2014. október
12-én megválasztott képviselõtestülete. A képviselõ-testületi
tagok és a polgármester eskütétele után hivatalosan is
megkezdték a munkát. Az alakuló ülésen Lázár István polgármester ismertette a következõ 5 évre vonatkozó programját, terveit.
A képviselõk és a Zalaszentgróti Járási Hivatal vezetõje Rétvári Róbert tájékoztatást kaptak az elmúlt ciklus

jelentõsebb eseményeirõl is.
Az ülésen megválasztásra került az alpolgármester is, mely
posztot továbbra is Németh
Ferencné tölti be.
Kehidakustány képviselõtestülete: Lázár István polgármester, Németh Ferencné alpolgármester, Bóbics László
képviselõ, Kutnyák Márió Ferenc képviselõ, Horváth Zoltán képviselõ, Horváth Ferencné képviselõ, Schulcz
Béláné képviselõ.
H.K.

Az új képviselõ-testület és a választási bizottság tagja a megbízólevelek átvétele után.

Magdika a dédunokája születésére készített hímzéssel.
(Folytatás az 1. oldalról)
egyike, a karácsonyig terjedõ
idõszakban az Úr eljövetelére
várunk. Advent négy vasárnapjának estéjén eloltjuk a külsõ
fényeket, hogy minden alkalommal eggyel több gyertya
fénye világítson. Minél nagyobb a sötétség, annál jobban
látszik a fény, minél nagyobb a
baj, annál jobban vesszük észre az öröm okait is. Ezért kívánom mindannyiunknak, hogy
amikor meggyújtjuk az elsõ
gyertyát a saját koszorúnkon
is, magunkban is gyújtsunk
egy kis fényt, amit õrizve
igyekezzünk mások számára is
örömöt szerezni.
Az adventi mûsort követõen vásárlással egybekötött
kézimunka kiállítást rendeztek, ahol a szentpéterúri Kincses Tiborné portékáit mutatták be az érdeklõdõknek. Magdika 4. osztályos kora óta foglalkozik kézimunkával, összes

termékének bemutatásával több
terem is megtelne.
– Anyukám varrónõként
dolgozott és kezdetben még a
falilámpa fényénél közösen
varrtunk. Negyedikes voltam,
amikor a hímzést tanították,
elsõként cicaterítõket készítettem. Minden unokám születésére hímeztem ajándékba emlékterítõt. Bárhova meghívnak,
szívesen megyek, oltárterítõ
mintákat is szoktam készíteni.
Az ünnepekre fenyõfadísznek
horgolt csengõket, angyalkákat, ajándéktartó kiskosarakat
készítek – meséli Kincses Tiborné több évtized tapasztalata után.
December 7-én 14 órától
kézmûves mézeskalácsvásárt,
14-én 14 órától adventi kézmûves foglalkozást, 21-én 14
órától iskolai karácsonyi mûsort tartanak a Közösségi Ház
nagytermében.
-pb-
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A hébéres embertõl a kopjafáig
Gyermekkora óta farag Szabó Lajos
Gyermekkorában kezdett
el érdeklõdni a fa megmunkálása iránt. A családban már
volt asztalos, így egy különálló
szakmát, a fafaragást választotta. Szabó Lajos foglalkozását
tekintve vízvezeték szerelõ
végzettséget szerzett, manapság a türjei közmunka programban gazdagítja alkotásaival
a települést.
– Az 1981-es vándortáborban elõször vándorbotot készí-

tettem, aztán a pásztor hagyományokat folytatva faragtam,
leginkább mindennapos használati tárgyakat, így botot, karikás ostornyelet, fûszertartót,
dobozokat, emberfejes tollat.
A fából készült játszóterek
megjelenésével én is több helyen faragtam, majd kerti bútorokat, emberalakokat és állatformákat is készítettem. Az
ezredfordulón
Magyarszombatfán, Zalalövõn és Zalacsé-

Türjén is meggyújtották…
A szomorú idõjárás ellenére jó hangulatú, bensõséges
ünnepség keretében november 30-án, vasárnap 11 órakor
Nagy Ferenc polgármester meggyújtotta az elsõ gyertyát a falu
központjában felállított nagyméretû adventi koszorún.
A kezdeményezés Dávid
atyától indult, majd az önkormányzat kulturális bizottságának támogatásával Lengyelné
Pacsi Erzsébet ötletei alapján
készült el az eljövetelt szimbolizáló koszorú. Az ünnepségen
Dávid atya méltatta az advent

jelentõségét, majd megáldotta
a koszorút. A nyolcadik osztályos tanulók verssel köszöntötték az advent kezdetét, majd
Nagy Ferenc méltató szavak
kíséretében meggyújtotta a
stilizált gyertyákból az elsõt.
Az ünnepség zárásaként, az
alkalomra az önkormányzat
dolgozóiból, képviselõkbõl alakult együttes adott elõ adventi
éneket az ünneplõk nagy örömére. A meglepetés erejével
ható bemutatkozást nagy tapssal jutalmazták.
Szöveg és kép: Gömbös Dániel

Minden évben elkészíti a Zala sellõje díjat a Puszika-Oszika
versenyre.
ben dolgoztam a játszóterek
készítésekor, majd Zalaszentgróton és most a türjei óvodában készítettem elemeket.
Az akác örökké él, de a földben alapos kezelés ellenére is
sajnos elrohad. Az anyagválasztást általában az határozza
meg, hogy mi készül belõle.
Legtöbbször akáccal és tölgygyel dolgozom, egyenes bothoz mogyorót, ostornyélhez
szilvafát használok, a fûszertartót fûzbõl, hársból faragom.
Kedvenc témám nincs, de mindig megvannak az aktuális divatirányzatok. A hébéres ember mindig népszerû, de mostanában sok kopjafát is készítettem. Az 1991-ben faragott a
szentgróti temetõben lett elhelyezve, ami még mindig
szép állapotban van. A vízvezeték szereléssel kipihenem a
fafaragást, a faragással a szerelést, ha nagyon pihent vagyok, akkor elmegyek egyet
harmonikázni – mesélte Szabó
Lajos, aki elismeréssel beszélt
Badacsonyi Lajos és a Döbrö-

cén élõ Lenorics Lajos munkásságáról is.
A kopjafa faragásnak vannak általános szabályai, de tájegységenként eltérõek a motívumok. A Gyergyóalfaluval
25 éve létrejött testvérkapcsolat jubileumára két kopjafát
is készített, az egyiket Türjén,
a másikat Erdélyben állították
fel. A munka fõ szerszámai a
vésõ, a kalapács és természetesen elõkerül flex és a láncfûrész is. Egy addig még nem
próbált alakzatnál sok idõt
elvesz a tervezés, de egy nagyobb játszótér kiépítése hetek alatt, teljes megvalósítása
hónapok alatt történik. Nyáron a fesztiválszezonban sok
helyre hívják, ahol a faragást
követõen a gyerekek örömére
lufit hajtogat és elõkerül a
harmonika is. Szabó Lajos sokáig trombitált a Zalaszentgróti Fúvószenekarban, fiai
trombitán illetve tubán játszanak, így ma már családilag járnak a fellépésekre.
Pataki Balázs

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090
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• Palackozás
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A teljes Hévízt elkerülõ utat használhatják az autósok
A csaknem 11 km hosszú hévízi elkerülõ részben új nyomvonalon épült,
tehermentesítve Hévíz belvárosát az átmenõ forgalom alól. A teljes szakaszt
2014. november 27-én déltõl forgalomkorlátozás nélkül használhatják a közlekedõk. Az elkerülõ utat Manninger
Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje,
Kepli József, Hévíz alpolgármestere és
Loppert Dániel, a NIF ZRt. kommunikációs vezetõje adták át.
A beruházás négy tervezési szakaszból
állt, kivitelezése azonban egy idõben, párhuzamosan történt. Az elsõ szakaszt
Keszthely és Alsópáhok között 2012. október 5-én helyezték forgalomba. A következõ két rész, Alsópáhok-Felsõpáhok településeket és a Hévízt elkerülõ szakasz új
nyomvonalon épült meg, több mint 7
kilométeren.
A 75. út csomópontja - Felsõpáhok Hévíz összekötõ út közötti szakaszának
építése 2013. szeptember 26-án fejezõdött be, míg a Hévíz - Felsõpáhok összekötõ út - Zalaköszvényes közötti szakasz
kivitelezése 2014. októberében zárult. A
negyedik ütem több mint 2 km hosszan
Zalaköszvényesnél indulva és felhasználva
a meglévõ 7351. sz. ök út nyomvonalát,
annak korrekciójával és felújításával a
meglévõ 76. számú fõútig (az alsómándpusztai csomópontig) tart. A munkák szintén 2014. októberében fejezõdtek be.
Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje elmondta:
– Ezzel az utolsó szakasszal lett teljes a Keszthelyt és Hévízt tehermentesítõ elkerülõ útrendszer, másrészt a
nemrég elkészült a Zalaegerszeg felé
menõ útszakasszal jobb megközelítést
biztosít nyugatról is, így hozzájárul ahhoz, hogy Keszthely és Hévíz nemzetközileg is minél jelentõsebb turisztikai térség legyen. Az elõkészületben
lévõ fenékpusztai szakasz, s a 76-os,
8-as kiépítése az M7-es, illetve Ausztria irányába a jövõben mindenképp
indokolt, s hozzájárul a térség gazdasági
fejlõdéséhez.
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs vezetõje hozzátette:
– Az elkerülõ út teljes hosszban használható, azonban a fejlesztés egy kis részen jövõ májusig a nemesbüki bekötõút
kiépítésével még folyamatban lesz. A
beruházás során 150.000 nm aszfalt3
burkolatot, 420.000 m töltést építettek
be. Zalaköszvényesnél, az ún. „köszvényesi
csomópontnál” 342 m hosszon zajvédõ
falat és 9,2 km-en vadvédõ kerítést
építettünk ki.

Az ünnepélyes átadás pillanata.
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Márton-nap a batyki oviban
16 gyerkõc tölti a mindennapjait a türjei Szent László
Óvoda Batyki Tagintézményében, akiknek Gulyás Mária
tagintézményvezetõ, Karácsonyné Horváth Mária pedagógiai
asszisztens és Márkus Sándorné dajka teszi otthonossá a
csoportszobát. A batyki intézményben igyekeznek ápolni a
néphagyományokat, így igazán
hangulatosra sikeredett idén a
Márton-napi program, melyet
a szokásokhoz híven november 10-11-én tartottak.
– A gyerekekkel megismertettük Szent Márton életét, a
Márton-naphoz
kapcsolódó

szokásokat, hagyományokat,
mindezt azzal a céllal, hogy ezáltal az óvodában és a faluban
mi is hagyományt teremtsünk.
A püspökké avatást és annak
elõzményeit is eljátszottuk a
gyerekekkel. A történet dramatizálásához szükséges kellékek
elõállításában sok apró szorgos kéz volt segítségünkre –
mesélte Gulyás Mária.
A hangolódás jegyében a
témához kapcsolódó színezõket használtak a gyerekek, libafestés és libatépés is szerepelt
a programban. A hangulat fokozása érdekében a kicsik libás körjátékkal, énekekkel isA felvonuláshoz szükséges lámpást libával díszítették.

Közös hivatalban folytatják
Falugondnok segíti a külterületen élõket
Dötk, Pakod, Kehidakustány és Kallósd községek képviselõ-testületei november 26án Pakodon tartottak együttes
ülést. Elsõ napirendi pontként
a megjelent települések képviselõi egyértelmûen a Közös
Önkormányzati Hivatal további fenntartása mellett döntöttek. Lázár István, Kehidakustány polgármestere elmondta,
személyi juttatásokban az ideihez képest jelentõs változás
nem várható, beruházást, felújítást nem terveznek. A négy
település lakosságszáma 28 fõvel csökkent, így módosul a
közös hivatal költségvetése, a
támogatás 2015-ben 274.800
forinttal kevesebb lesz.
Pakod és Dötk közös egyeztetésén elhangzott, hogy a ja-

nuár elsejétõl falugondnok segíti a Pakod külterületén élõket. Dötkön már régóta
mûködik a szolgáltatás, melyet
a pakodi önkormányzat az Újfalu részen élõ lakosok ellátására kíván igénybe venni. A
Zala folyó elzárja az ott, illetve
a hegyen élõ 120 lakost, akiknek hasonló életminõséget,
szolgáltatást szeretnének biztosítani, mint a település központjában élõknek.
Halek László polgármester
elmondta, hogy Pakodon az
ünnepekre való készülõdés jegyében elkészítették a falu adventi koszorúját, melynek gyertyáit vasárnaponként az ünnepi forgatagban gyújtják
meg.
- pb -

merkedtek meg, melyet aztán
nagy örömükre spontán játék
során is alkalmaztak. A felvonuláshoz szükséges lámpást szintén libával díszítették, melyekre a gyerekek jelei is rákerültek, belsejébe mécsest helyeztek.
– A projektünk záró napjára meghívtuk Adorján Péter
polgármestert, az iskolásokat,
szülõket, illetve a felvonulásra
a lakosságot is szívesen láttuk.
Az óvodába érkezõ vendégeknek libazsíros kenyérrel, s finom ovis teával kedveskedtünk. Falatozás közben a vendégekkel is megismertettük

Márton legendáját, melyet a
gyerekek adtak elõ. Ezután
minden gyerek a saját mécsesét meggyújtva örömteli
énekléssel sétált végig a falun.
A gyerekek szemmel láthatóan
élvezték az elõkészületeket, a
várakozás minden pillanatát, a
közös munkát és megtapasztalták a szereplés örömét, a közösség erejét. Ezúton is szeretnénk megköszönni a fenntartónak és a szülõknek az intézmény felé áradó bizalmat,
szeretetet, támogatást – emelte
ki az tagintézményvezetõ.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Halek László házigazdaként köszöntötte a megjelenteket.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Elismerték a zalabéri tehetséggondozást

A mentoráló intézmény díj átvételét követõen Nagy Brigitta,
Pados Eszter, Kiss Albert és Ács Klaudia.
Az elmúlt hetekben az intézményben évek óta sikeresen folyó tehetséggondozás
elismeréseként két díjat is kapott a Zalabéri Általános Iskola. Négy évvel ezelõtt a Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
a kiválóan akkreditált tehetségpont minõsítéssel díjazta a zalabéri törekvéseket, az elismerést a négy év leteltét követõen
ismét odaítélték.
– A tehetséggondozás részeként tartjuk meg minden

évben a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáját és a
mûvészeti programot, melyek
az Esély és Ösztönzés tehetségmodellünk részei. Az akkreditált tehetségpont minõsítéssel
egy olyan lehetõség nyílt meg
elõttünk, mellyel intézményünk eséllyel vehet részt a Tehetséghidak illetve a Talentum
programban. Az oktatáspolitika a centralizálás felé tart, így
a más módszertannal történõ
sikeres tanításnak is teret adnak, melyet így máshol is el le-

het sajátítani. Október elsején
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól mentoráló intézmény címet vettünk át, ami
arra jogosít fel bennünket,
hogy a nálunk folyó tehetséggondozásról az érdeklõdõ iskoláknak 30 órás továbbképzést
tudunk tartani – foglalta össze
Kiss Albert iskolaigazgató.
A napokban a zalaszentgróti
Koncz Dezsõ Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény és a
türjei Szent László Általános
Iskola már élt a lehetõséggel
és tanulmányozta a zalabéri
iskolában folyó munkát, hogy
aztán saját intézményükben is
elindítsák a tehetséggondozást. Magyarország soros uniós
elnöksége alatt jött létre az
Európai Tehetségközpont, melynek különbözõ programjaiban
az uniós tagországok mûködhetnek együtt. Dániából érkezõ szakemberek a következõ
hetekben tanulmányozzák a
magyarországi tehetséggondozó hálózatot, melyben december másodikán a zalabéri képzés is bemutatkozik. A Zalabérben 1998-1999-es tanévben elindult tehetséggondozás a pályaválasztásnál is utat mutat a
diákoknak, hogy mely területek felé induljanak, a továbbtanulást követõen számos pozitív visszajelzés érkezik tõlük.

– Az érdeklõdési területüknek megfelelõ pályamunkát
készítenek, az elsajátított tanulási technikákat az érettségire
való felkészülésnél is sikeresen
használják. Egyik tanítványunk
az érettségire való felkészüléshez az itteni nyolcadik osztályos pályamunkáját szeretné
elkérni és továbbfejleszteni. A
gyerekek az egyetemen is folytatják a kutatómunkát, ahol sikeresen szerepelnek a különbözõ programokban. A tõlünk
indult diákok közül többen végeztek az ELTE-n, a Pécsi Tudományegyetemen, a Budapesti
Corvinus Egyetemen és a keresett szakmákban sikerült elhelyezkedniük. Manapság, ha
valaki pénzhez szeretne hozzájutni, ahhoz pályázatot kell készíteni. A források országhatáron túl mutatnak, az információgyûjtéshez segítséget nyújtanak az itt tanult alapok. A diákok évközben is pályázatokat
írnak, havonta értékeljük a
munkákat és odaítéljük a hónap alkotója címet. A munkaportfólióban elektronikusan
összegyûjtik a tanévközben
született alkotásokat, melyet
félévenként bemutatnak, fejlesztve ezzel az önképüket,
magabiztosságukat – vázolta
fel Kiss Albert.
Pataki Balázs

Dalversennyel zárult a hagyományõrzõ program
Befejezõdött a táncház sorozat Tekenyén
Nyolc alkalommal volt lehetõségük a Tekenyén és környékén élõknek ismerkedni a
népi táncokkal és énekekkel. A
táncház ötlete Laposa Julcsi
nevéhez fûzõdik, aki évek óta
küldetésének érzi, hogy megismertesse a gyerekekkel az elfeledett hagyományokat, népszokásokat. A brüsszeli Európa
Parlamentben folytatott tanulmányai során elsajátította a pályázatíráshoz szükséges készségeket, hazaérkezésekor a Leader pályázat megírásánál
Tarsoly Róbert akkori polgármester támogatta.
– Egy hónapot dolgoztam a
pályázat megírásán, a programokat tematikusan építettem
fel hónapokra, illetve idõszakokra lebontva. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar
elrepül ez az egy év! A gyerekek Laskay Annamária vezetésével minden alkalommal
új táncokat tanultak, mellette
a népdaloknál a régit ismé-

A gyerekek sokat fejlõdtek, így büszkén mutatták okleveleiket.
telve újat is tanultunk, s a
programok második felében
kézmûves foglalkozást is tartottunk – foglalta össze Laposa
Julcsi, aki hozzátette, hogy a
térségben is népszerû volt a rendezvénysorozat, így egy alkalommal sem voltak ötven fõ alatt.
A megyében már 1200
gyermek énekel kiváló teljesítménnyel zalai népdalokat, akik

jó eredménnyel szerepelnek
az országos megmérettetéseken. A tekenyei táncház záró,
nyolcadik programját november 16-án tartották, a hagyományõrzõ program dalversennyel zárult, ahol a szakmai
zsûri minden induló produkcióját minõsítéssel díjazta.
– Népdaléneklésben többet tudnak fejlõdni a gyerekek

egy év alatt, mint néptáncban,
ezért a felkészítõkkel sokat
dolgoztunk azért, hogy a gyerekek most ilyen szépen énekeljenek. A program végsõ céljaként tûztük ki, hogy eljussanak olyan szintre, hogy egy
énekversenyt megrendezhessünk. A megyei versenyekbõl
ez a térség eddig kimaradt, így
jövõre szeretnénk, hogy Tekenye vagy Zalaszentgrót egy
területi válogató verseny színhelye legyen. Fontos, hogy a
gyerekek felismerjék, hogy
milyen
egy
közösséghez
tartozni és ráérezzenek, hogy
az együtt éneklésnek gyógyító
ereje van! – emelte ki a fõszervezõ, akinek mentorától,
ifj. Horváth Károlytól a zene
szeretetét, s a hangszerek ismeretét is megtanulták a gyerekek.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
- pb -
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A karácsonyi vásárlás 12 pontja
– avagy hogyan igazodjunk el a vásárlás útvesztõjében?

Dr. Molnár Sándor
Már november vége óta
zajlik a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének ellenõrzése az áruházláncokban, bevásárlóközpontokban, vásárcsarnokokban és piacokon is. A
razzia célja nem más, mint a
Zala megyei fogyasztók érdekeinek és értékeinek a védelme. A részletekrõl dr. Molnár
Sándorral, a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének vezetõjével beszélgettem.
– Mi az, amire valóban
érdemes odafigyelni a vásárlások elõtt, hogy aztán késõbb
érvényesíteni tudjuk esetleges
panaszainkat?
– A karácsonyi ünnepek
elõtt a butikok, boltok, áruházak üzletpolitikai szempontok
alapján gyakran felajánlják a
vásárlók számára, hogy azon
termékeket, melyek nem nyerik el az ajándékozott személy
tetszését, bizonyos feltételek
mellett (például bontatlan csomagolás vagy csomagolás megléte) az üzletek visszaveszik az
ünnepek után is. Azonban
azon termékek visszavétele,
melyek nem rendelkeznek minõségi kifogással, az üzleteknek nem jogszabályi kötelezettsége, tehát hibátlan terméket a kereskedõ sem kicserélni, sem visszavenni nem
köteles.
– Mi történik, ha ezt mégis
megteszik?
– Ebben az esetben a feltételeket az üzlet állapítja meg.
Amennyiben szóban kapunk
az eladóktól erre vonatkozó
tájékoztatást, minden esetben
kérjünk valamilyen írásbeli
igazolást, melynek legegyszerûbb módja, hogy a vásárlást

igazoló blokk vagy nyugta hátoldalára egy aláírás mellé vezettessük fel azt az idõpontot,
amely dátumig az üzlet visszaveszi a terméket. A fehérnemû
kivételt képez, hiszen az üzletek nagy többsége higiéniai
okokból még ekkor sem veszik
vissza.
– Mit kell tennünk, ha a
vásárolt termék meghibásodik?
– A vásárlói kifogásról jegyzõkönyvet kell felvenni, rögzítve a fogyasztó adatait, igényét,
a termékre vonatkozó adatokat és a forgalmazó indokolását. Viszont a kötelezõ jótállás
általában a 10.000 Ft vételár
feletti termékekre vonatkozik
(pl. bútor, óra, számítógép,
fényképezõgép, porszívó, mosógép). Itt emelném ki, hogy
az akciós termékre ugyanazok
a vásárlói jogok érvényesek,
mint a teljes értékû árura,
vagyis 2 évig lehet szavatossági
igénnyel élni.
– Mire számíthatunk miután rögzítették a kifogást?
– A kereskedõ a vásárlók
könyvére tett bejegyzésre 30
napon belül köteles válaszolni.
Amennyiben a vásárló megadja
a nevét és a címét, úgy postai
úton, amennyiben csak egyik
adatát vagy egyiket sem, abban
az esetben pedig elég, ha a
kereskedõ a bejegyzést a vásárlók könyvébe, a bejegyzés alatt
válaszolja meg.
– Ha valóban hibás a termék, a vásárló azonnali cserét is kérhet?
– Választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet ebben az esetben. Azonban bármelyiket is igényli, az
nem jelenthet indokolatlan
többletköltséget az üzlet szá-

mára. Így többnyire, ha egy
termék javítható, az üzlet a
javítással fogja rendezni a minõségi kifogást, mivel annak
során az eredeti állapotot kell
visszaállítani. Amennyiben mégsem javítható, akkor lehetõség
van a cserére, mely csak azonos márkájú, típusú és paraméterû termékek esetében
történhet meg.
– Mi történik, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs
lehetõség?
– Úgy a fogyasztó megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a vásárlástól, ekkor
visszakapja a termék teljes
vételárát.
– A világhálón gyorsan,
egyszerûen és a földrajzi távolság okozta probléma nélkül lehet beszerezni a kívánt
árut. Elõnyei mellett azonban
nem árt, ha az internetes
vásárlás árnyoldalait is ismerjük, mielõtt elküldjük a
rendelésünket.
– Valóban, hiszen internetes vásárlás esetén a fogyasztónak a termék átvételétõl számított 14 napon belül nem kell
megindokolnia, ha eláll a vásárlástól. Ez a jog azonban például a CD-k, DVD-k, parfümök,
gyorsan romló élelmiszerek,
egyedi készítésû termékek és
online aukciók esetén nem érvényesíthetõ. Arra is érdemes
odafigyelni, hogy nem minden
„.hu” végzõdéssel rendelkezõ
webáruház mûködik ténylegesen hazánk területén. A külföldrõl érkezett áru esetében
pedig nagy esély van arra,
hogy nincs magyar nyelvû tájékoztató a csomagban, vagy
a reklamáció nehézségekbe
ütközhet.
– Mire hívná még fel a fogyasztók figyelmét az online
vásárlással kapcsolatban?
– Ha webáruházból rendelt, 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerzõdéstõl
akkor is, ha a terméket nem
postán, hanem személyesen
vette át a boltban. A 14 napon
belül történõ elállás során a
termék visszaküldésének költsége rendszerint a vásárlót
terheli, azonban errõl érdemes
tájékozódni a webáruházak
honlapján található Általános
Szerzõdési Feltételekben. Csak
megbízható, nagyobb múlttal
rendelkezõ webáruházból rendeljünk, szem elõtt tartva,
hogy évente több ezer internetes áruház jelent csõdöt.

– Online vásárlás elõtt tehát érdemes akár a vásárlási
feltételeket is kinyomtatni?
– Természetesen igen, sõt a
megvásárolni kívánt termék
adatait tartalmazó oldalt is
mentsük le, így késõbb bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás idõpontjában milyen feltételek
voltak érvényben. Érdemes
meggyõzõdni továbbá arról is,
hogy mekkora lesz a szállítás
költsége, mivel sok olyan webáruház van, amely viszonylag
alacsony áron kínálja a terméket, viszont drágán szállít!
– Ha karácsonyi fényfüzért szeretnénk vásárolni
akár a boltokban, akár online, mit tartsunk szem
elõtt mielõtt a kosarunkba
tesszük?
– Azt kell eldöntetnünk,
hogy ledes vagy hagyományos
izzós égõsorral szeretnénk díszíteni otthonunkat, illetve
hogy beltéri (Indoor) vagy kültéri (Outdoor) égõsort szeretnénk-e vásárolni, hiszen
ezeket különbözõ jelölésekkel
látják el.
– Mit tegyünk, ha mégsem jutunk dûlõre a helyszínen fogyasztóvédelmi problémánkkal kapcsolatban?
– Akkor ne késlekedjünk,
és lépjünk kapcsolatba a Zala
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségével, akár személyesen a
8900, Zalaegerszeg, Göcseji út
24. alatt, vagy telefonon a
92/510-530-as számon.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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Ragadós példa...
Rajz: Farkas László

Hirdetésszervezõket

– Nekünk is össze kellene ütnünk egy Facebook-oldalt!
Mondjuk „Egymillióan a fröccsárak csökkentéséért”
címmel...

2014. november

mxm lakberendezés rovata

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, il etve 30/378-4465.

Fõzni jó!
Amikor a fenyõfa elszaladt
Mindjárt itt a karácsony.
Még több a tennivaló, amikor még a Jézuska hozza a
fát, mert senki sem szeretne
lebukni. Gyermekeink csillogó tekintete karácsonykor
ezért mindig kárpótol.
Balázs barátom is így
volt ezzel. Minden évben sikerült úgy megszervezni,
hogy még a gyerekek hazaérkezése elõtt a fa is megérkezzen. Az egyik évben azonban a gyerekek értek haza
hamarabb. A fa viszont még
valahol úton volt.
Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége,
mert szerették volna a karácsony varázsát a gyerekeknek minél tovább fenntartani. Nyugi – mondta feleségének, valahogy majd megoldjuk. A helyzet nem volt
egyszerû. A fenyõfát úgy
kell hátravinni, és elrejteni,
hogy a nappali hatalmas ablakaiból a gyerekek ne vegyék észre.
Balázs mindenre elszántan megfogta a fát, miközben a felesége jelzett, viheti
hátra. Kommandós módjára
lopakodott el a hatalmas ablak elõtt a fenyõfával. A gyerekek a nappaliban dvd-t
néztek, ám egy pillanatra a
kisebbik kitekintett. Látta,
hogy egy fenyõfa szalad el
az ablak elõtt.
– Nézzétek, nézzétek!!!
És rohant az ablakhoz az
összes gyerek. Nem lehetett
megállítani õket.
Hát eddig tartott, most
lebuktunk – keseredett el a
feleség. Hajszálon múlott,
hogy Balázzsal már a fa nélkül találkoztak a gyerekek.
Valami leírhatatlan lelkesedéssel újságolták: Képzeld
apa, az elõbb egy fenyõfa
szaladt el az ablak elõtt!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal
Beszélgetés dr. Fürediné Kerkai Valériával, az igazgatóság vezetõjével
Augusztus 25-tõl megkezdõdött a hivatalból indított
adategyeztetési eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál.
– Országosan több mint
400 ezer, Zala megyében pedig 14 ezer 157 fõ 1955. és '59.
között születettet érint az eljárás, melyet 2 év alatt kell
lefolytatni – bocsátja elõre dr.
Fürediné Kerkai Valéria, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának vezetõje. – Az eljárás
célja, hogy a nyugdíjbiztosítás
hatósági nyilvántartásába az
ügyféllel egyeztetett szolgálati
idõ és kereseti adatok kerüljenek be, határozati formában,
annak érdekében, hogy a majdani öregségi nyugdíjkorhatár
elérésekor a nyugdíj megállapítása gyorsabban, egyszerûbben történhessen meg. További célja még az is, hogy a járulékfizetõk aktív korban kapjanak visszajelzést a nyilvántartásban szereplõ adatokról,
hogy legyen idõ az esetlegesen
hiányzó adatok pótlására, illetve az adatok pótlása akkor történjen meg, amikor még a foglalkoztatóknál rendelkezésre
állnak a szolgálati idõ, jogosultsági idõ és kereseti, jöve-

delmi adatok, tehát a legminimálisabb adatvesztéssel lehessen azokat pótolni. Kiemelten
fontos, hogy a bejelentési kötelezettséggel nem érintett
idõszakok nyilvántartásba vétele is megtörténjen, ilyenek a
1998. elõtti nappali tagozatos
felsõfokú tanulmányok ideje,
vagy a sorkatonai szolgálat idõtartama, ha az nem a munkaviszony ideje alatt volt. A végsõ
kiemelt cél, hogy egy egyeztetett, letisztított adatbázis jöjjön
létre, amely azonnal felhasználható az öregségi nyugdíj
megállapításakor, ezzel idõt
megtakarítva az állampolgárok
érdekét szolgálva.
– Mi az eljárás menete?
– A lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatóságoktól
az állampolgárok elõször egy
tájékoztató levelet kapnak az
adategyeztetés megkezdésérõl
és az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Ezt követõen küldünk egy részletes kimutatást
tartalmazó végzést a szolgálati
idõrõl és 1988. január 1-tõl a
kereseti adatokról, a hivatalunk központi elektronikus
rendszerében tárolt, személyekre lebontott nyilvántartás
alapján. A végzés kézhezvéte-

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

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

lét követõen legkésõbb 90 napon
belül jelezni lehet, hogy a nyilvántartásban szereplõ adatokkal
egyetért-e az állampolgár, vagy
valami esetlegesen hiányosan szerepel a nyilvántartásban. Nagyban segítené az
ügyek intézését
az, ha az érintett állampolgárok részérõl minél
elõbb megtörténne a jelzés abban az esetben
is, ha mindent
rendben talál az
ügyfél, mert így
igazgatási szervünk határozattal lezárhatja az
Dr. Fürediné Kerkai Valéria: – Zala megyéügyet.
– Mi törté- ben 14 ezer 157 fõt érint az eljárás.
nik, ha valaki hiányosságot zõt és az 1998. elõtti idõszakok
tekintetében helye lehet tanútapasztal?
– Akkor az eltérést alátá- bizonyítási eljárás lefolytatásámasztó, bizonyító erejû okira- nak is. A gyorsabb ügyintézés
tok megküldését várjuk, amely érdekében idõpont foglalható
lehet munkakönyv, munka- a honlapon, valamint levélben
szerzõdés, Tb-i kiskönyv, meg- és telefonon. Saját ügyében
bízási szerzõdés vagy a beje- mindenki érdeklõdhet call
lentési kötelezettséggel nem center-en keresztül, továbbá az
érintett idõszakokról lecke- eddig szokásos módon is hikönyv, katonakönyv. A nõk vatali idõben, hivatali telefonkedvezményes
nyugdíjának számokon, e-mail-en és postai
megállapításához pedig a gyer- úton. A hivatalból indított
mekre/kekre/ vonatkozó gyer- adategyeztetési eljárás, ellenmek gondozási (GYED, GYES) tétben a kérelemre induló elidõszakra vonatkozó adatok járással, egy hagyományos pabejegyzésérõl várunk tájékoz- pír alapú eljárás, de az eljárás
bármely szakaszában át lehet
tatást.
– Mit tesz az igazgatóság, térni elektronikus ügyintézésre, ehhez azonban ügyfélkapus
ha nem érkezik reagálás?
– Ha a 90 nap letelt és az hozzáférés szükséges. Ha valaállampolgár részérõl nem érke- ki az elektronikus utat válaszzett visszajelzés, akkor a hiva- totta, megteheti, hogy visszatal a nyilvántartásban szereplõ tér a hagyományos ügyintéadatok alapján meghozza a zésre.
– Kik ne várják a postást?
határozatot, melyet megküld
– Nem kapnak sem tájéaz ügyfél részére. A határozat
egyébként az általános szabá- koztatót, sem kimutatást azok
lyoknak megfelelõen megfel- az állampolgárok, akik részére
lebbezhetõ, sõt bírósági felül- saját jogú nyugdíjat, bármilyen
vizsgálatnak is helye lehet. Ak- korhatár elõtti ellátást, vagy
kor sincs probléma, ha az ügy- más szolgálati idõ alapján kifél az általa hiányolt idõsza- számított ellátást állapítottak
kokról nem tudja megküldeni meg, illetve 2009. december
a bizonyító erejû okiratokat, 31-ét követõen szolgálati idõ
ilyenkor hivatalunk lefolytatja elismerési kérelmet nyújtottak
a bizonyítási eljárást, pl. be- be hivatalunkhoz és az errõl
szerzi a felsõfokú tanulmá- szóló határozatot kézhez vetnyokról az igazolást, vagy fel- ték vagy kérelemre indítottak
keresi a foglalkoztatót, iratõr- adategyeztetési eljárást.
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Diákönkormányzat a sümegcsehi iskolában

A sok program szervezésébõl a diákok is kiveszik részüket.
A sümegcsehi Fazekas Jó- sen részt vett, hiszen póttagzsef Általános Iskolában a di- ként bekerült az országos diákákönkormányzat havonta ülé- parlament tagjai közé.
Ebben a tanévben eddig
sezik, tagjai 2.-8. évfolyamon
választott küldöttek. A gyûlé- négy világnapról is megemlésen megbeszélik a következõ keztünk, melynek munkálataiidõszak programjait, felmerülõ ból a diákönkormányzat is akkérdéseket, problémákat. Fon- tívan kivette a részét.
Szeptember 30-án a mese
tosnak tartják az osztályok rendezettségét, tisztaságát, ezért a világnapját ünnepelte iskofaliújságot, tisztaságot havon- lánk. Az elsõ órában a pedagóta, az ablakok díszítését há- gusok különbözõ mesehõsnek
romhavonta pontozzák. Ez a beöltözve indultak órát tarta„Tiszta, rendes osztály” verseny, ni. Vittek magukkal egy mesét
melynek nyerteseit az év végén is, melyet az osztályban felolmegjutalmazzák. Az eredmény- vastak diákjaiknak. Az iskolahirdetésre a gyereknapon meg- rádió a gyerekek kedvenc metartott diákparlamenten kerül séinek zenei anyagát játszotta.
sor. Ezen az iskola minden A szünetekben mesecímeket
tanulója részt vesz. A diákön- lehetett gyûjteni, a tanárok álkormányzat tagjai és az elnök tal megjelenített mesehõsök
is megtartja évértékelõ beszá- alapján.
Október 1-jén, a zene vimolóját, felteszik kérdéseiket,
kéréseiket a meghívottaknak: a lágnapján az alsós, felsõs énektankerületi igazgató, a polgár- karosok mûsort adtak, amelyet
mester, a polgárõrvezetõ, a hangszeres bemutató követett.
szülõi munkaközösség elnöke, A megemlékezést az iskola pea tantestület tagjai, a konyha dagógusainak meglepetés provezetõje. A felmerült problé- dukciója zárta. Az iskolarádió
mákra vagy a diákparlamen- ezen a napon kivételesen a
ten, vagy a késõbbiek folya- tantestület kedvelt zenéit játszotta, mellyel a tanárok a kümán választ kapnak a tanulók.
A diákönkormányzat több lönbözõ zenei stílusokat szenagy iskolai rendezvény szer- rették volna bemutatni és
vezésében is részt vesz (pl. far- megszerettetni a gyerekekkel.
Október 3-án az állatok
sang, gyereknap). Iskolánkban
a diákok iskolarádiót is mûköd- világnapjára emlékeztünk. Az
tetnek, melyek a tanulók zenei iskola zsibongójában különbökívánságait teljesítik. Diákön- zõ érdekes, gondolkodtató, álkormányzatunk mozi-, színház- latokkal kapcsolatos feladatolátogatásokat, kirándulásokat, kat kaptak az 5 fõs csapatok.
Délután állatsimogató várta a
táboroztatást is szervez.
Diákönkormányzatunk el- gyerekeket, amelyre a szülõk
nöke, Papp Júlia a Keszthe- behozták az otthoni kedvencelyen megrendezett megyei di- ket. Ez a program nagy sikert
ákparlamenten is eredménye- aratott, hiszen sokféle állat ér-

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

kezett. Ezen a napon az iskolarádió olyan zeneszámokat
játszott, melyek különbözõ
állatokat mutattak be.
Az õszi szünet után, november elsõ hetében a halloweenrõl is megemlékeztünk.
Angol nyelvû feladatlapot tölthettek ki a gyerekek, kidekorálták termeiket, az iskolát. A
hét utolsó napján „narancssárga napot” tartottunk: ezen a
napon mindenkin volt valamilyen narancssárga színû ruhadarab.

A tanulók szívesen vesznek részt a diákönkormányzat
munkájában, örülnek annak,
hogy a felnõttek is meghallgatják és komolyan veszik
javaslataikat, és megpróbálják
teljesíteni
kéréseiket.
Lelkesen szervezik a különbözõ programokat, minden
lehetõséget kihasználnak, hogy
minél színesebb legyen iskolánk kulturális, szabadidõs
élete.
Dr. Dormánné Kovács Erika
DÖK támogató pedagógus

Szentgróti karatesikerek
A WUKF Karate
Szövetség 2014. október 17-19. között a lengyelországi Szcezinben rendezte meg 5.
gyermek, kadet és junior Karate világbajnokságát. Az eseményen 48 ország közel 1700 karatésa vett
részt.
A versenyen indult, és eredményesen szerepelt a Shotokan Dojok Szövetség válogatott versenyzõjeként a zalaszentgróti Török Eszter.
Eszter a 18-21 éves
versenyzõk között két
társával csapat küzdelemben világbajnoki ezüstérmet szerzett, rotációs csapat
küzdelemben pedig
bronzérmet érdemelt
ki. A rotációs küzdelemben egy mérkõzésen belül váltott ellenfelekkel kell küzdeni a versenzõnek. Török Eszter edzõjével, Komáromy
A következõ meg- Józseffel.
mérettetés 2014. október 25- versenyzõk között ezüstérmet
én volt, amikor a Karate Szö- szerzett, Perger Ádám a felvetség Balatonalmádiban ren- nõtt elsõ osztályú versenyzõk
dezte meg a III. Almádi Kupa között formagyakorlatban bronz,
országos versenyt, ahol a szép Kapocsi Bence a kadet korszámú induló egyesületek kö- csoportban formagyakorlatban
zött volt a Zalaszentgróti Ka- bronzérmet, a Kapocsi Bence,
De Francesco Giovanni és a
rate Egyesület is.
A karatésok folytatták re- Molnár Ádám alkotta gárda,
mek szereplésüket, hiszen csa- csapatküzdelemben
szintén
pat küzdelemben a Török Esz- bronzérmet szerzett. Kitûnõterrel felálló együttes aranyér- en szerepelt Mittermájer Vivimet nyert, Eszter egyéni küz- en is, aki a nagyon erõs elsõ
delemben nyert egy bronzér- osztályú felnõtt mezõnyben 5.
met, Komlósi Dominik forma- helyezést ért el.
gyakorlatban az elsõ osztályú
Komáromy József
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Észak-Magyarország kincsei
A tekenyei idõsek klubja
szervezésében tekenyeiek, türjeiek, zalabériek és szentgrótiak 40 fõs csoportja észak-magyarországi kiránduláson vett
részt.
A program elsõ állomása az
ipolytarnóci Õspark volt. Mindenkit lenyûgözött az az idõutazás, amelynek során 20-25
millió évvel ezelõttre „repültek” vissza. Az élményt fokozta
az a 3 dimenziós film, amely a
10-20 millió évvel ezelõtti állatvilágot mutatta be a séta végén. Egerben csak az ország
második legnagyobb templomának megtekintésére és a

Szépasszonyvölgyben elfogyasztott vacsorára volt idõ, mert a
szállás Miskolcon volt. A korai
kelés és a nagy távolság miatt
mindenki fáradtan tért aludni.
Pénteken a három település plébánosának, Kiss János
plébános úrnak javaslatára
Kassa következett. A 16. századi gótikus Szent Erzsébet dómban Pásztor Zoltán érseki helynök köszöntötte a csoportot,
majd magyar nyelvû misét
mutatott be, amelyen rajtunk
kívül több magyarországi turista is részt vett. A szertartást
követõen röviden szólt az egyházkerületrõl, elmondta, hogy

AJogászEgylettisztújító taggyûléseKehidakustányban

Deák Ferenc Kúria és Múzeum.
A kehidakustányi Deák
Ferenc Kúria és Múzeum rendezvénytermében a Magyar
Jogász Egylet Zala Megyei
Szervezete november 14-én
tisztújító taggyûlést tartott. A
megyei szervezet elmúlt négy
évi tevékenységérõl dr. Szabó Ernõ elnök számolt be. Õt
követte Kis-Károly Ervinné
dr., a jelölõ bizottság elnöke, aki a tisztújító választást
vezette. A taggyûlés levezetõ elnöke dr. Magyar Károly
c. táblabíró, a Zalaegerszegi
Törvényszék tanácselnöke és
a megyei szervezet alelnöke volt.
A közgyûlés után a résztvevõk a Kehida Termál Gyógy
és Élményfürdõ Deák Ferenc

nevét viselõ éttermében zárták
összejövetelüket.
Kehidakustány és a Deák
Ferenc Kúria ezúttal is méltó
helyszínül szolgált a megye
jogászai részére. A kúriában a
korábbi idõszakokban is jelentõs, jogászokhoz kapcsolódó
események zajlottak. Az elmúlt
évben például itt tartotta konferenciáját ügyészei, bírósági
jogászai. A Deák Ferenc Kúria
nem csak a jogászok elõtt áll
nyitva, rendezvényterme a hely
szellemének megfelelõ rendezvények lebonyolítására igénybe vehetõ, továbbá lehetõség
van esküvõk hivatalos részének megtartására is. Bõvebb információ: office@deakferenc.hu
H.K.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A tokaji városháza elõtt.
a 260 ezres városban a 2013-as
népszámlálás szerint 10 ezer
magyar van, „mert a többiek
nem voltak otthon”! Ezután
bemutatta a híres, Európában
egyedül álló szárnyas-oltárt, és
a felújítás alatt álló templom
többi szépségét, oltárait, majd
az altemplom következett. Itt a
résztvevõk nevében a csoport
legfiatalabb tagja, a tekenyei
Burány Béla Bulcsú nemzetiszínû szalagot helyezett II. Rákóczi Ferenc márvány koporsójára, majd a Himnusz eléneklése után annak második versszakát is elmondta. Bercsényi
Miklós koporsójára a türjei
Lutár Zsuzsa és Nemes Barnabásné helyezte el a megemlékezés koszorúját. A hideg,
szeles idõ miatt a városnézés
csak a legjelentõsebb látnivalókra korlátozódott. A miskolci
szállás felé útba ejtve Krasznahorka-váralját, az Idõs Klub
vezetõje, Szalay Csaba ismertette a még mindig felújítás
alatt álló vár történetét.
Szombaton végre kellemes
idõben egy rövid miskolci
autóbuszos városnézés után a
zempléni tájon (amely majdnem olyan szép, mint Zala!),
Szerencsen keresztül Tokaj kö-

Pásztor Zoltán kassai érseki
helynök.
vetkezett. A belvárosban a helyiek már a harcsa-fesztiválra
készülõdtek, a csoport sétát
tett a Bodrog-Tisza összefolyásáig és fényképezkedés után
egy több mint háromszáz éves
pincében borkóstoló közben
ismerkedett a tokaji bor és
borvidék történetével.
A hazaútra már kellemes
idõben, ragyogó napsütésben
került sor.
-yCs-
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Villanyszerelés,
Villanybojler javítás,
Érintésvédelmi
felülvizsgálat
Tóth Róbert
Villanyszerelõ mester
Tel: 06 30 3100 758

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

www.zalatajkiado.hu

