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(Folytatás a 9. oldalon)

Zalaegerszegen az Életet az
éveknek Zala Megyei Szövetsé-
ge szervezésében október el-
sején tartották az idõsek világ-
napjához kapcsolódó ünnep-
séget. A rendezvényt a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke,

nyitotta meg,
aki beszédében külön kiemel-
te az idõsek hagyományápo-

Pácsonyi Imre

Pakod példája
Elismerték a szépkorúakat segítõ tevékenységet

lásban, értékmentésben és a
civil szférában végzett tevé-
kenységét. A Zala Megyei Ön-
kormányzat által alapított „Az
Év Zalai Idõsbarát Önkor-
mányzata” díjat idén is két
önkormányzatnak ítélték oda.
A benyújtott pályázatok alap-
ján ésPakod Mikekarácsonyfa

Október 16-án adták át
a

pálya-
építési programjának kereté-
ben létrejött kisméretû mûfü-
ves pályát. A község önkor-
mányzata tavaly márciusban
nyújtott be pályázatot az
MLSZ-hez egy 22x40 méteres
mûfüves pálya építésére, a

Za-
lacsányban Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ)

A jövõ és a jelen labdarúgóinak játéktere
Mûfüves pályát avattak Zalacsányban

beadványt sikeresnek nyilvání-
tották. A beruházás teljes beke-
rülési költsége 29 millió forin-
tot tesz ki, melynek nyolcvan
százalékát az MLSZ, fennmara-
dó részét az önkormányzat fi-
nanszírozta.

– A ma átadásra kerülõ mû-
füves futballpálya nagy jelen-
tõségû fejlesztés Zalacsány éle-

tében. Egy olyan sportlétesít-
ménnyel gazdagodott települé-
sünk, amely méltón szolgálhat-
ja iskolánk, versenyszerûen
sportoló futballistáink és min-
den sportolni vágyó zalacsányi
lakos igényét. Ilyen létesít-
ményre minden településnek
szüksége van, a mai kor embe-
rének lételeme a mozgás és a
sport – méltatta a fejlesztést
beszédében Nagy Lászlóné

polgármester, aki kiemelte a
sport egészségmegõrzõ, erköl-
csi nevelõ és közösségfejlesztõ
hatását is. A rendezvényen
részt vett , az
MLSZ nagykövete is:

– Ez az országban a 180.
átadott pálya és pontosan tu-
dom, hogy ennek mekkora
értéke van. Az a pályaépíté-
si program lényege, hogy a

Mészöly Kálmán

(Folytatás a 9. oldalon)

Manninger Jenõ, Nagy Lászlóné és Mészöly Kálmán együtt
avatta fel a létesítményt.

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.

Nyitva tartás:
H-P: 8-17

SZ: 8-12

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 11.
Nõi-férfi divatáru üzlet

Nyitva tartás:
H-P: 8-17

SZ: 8-12

- Tamaris - Claudio Dessi
- Rieker - Bio Prego
- Romika - Mermaid
- Joseph Seibel - S. Sunny

Nõi, férfi cipõ márkáink:

- kabátok (átmeneti és téli)
- sapkák, kesztyûk
- mellények (nõi, férfi)
- kendõk, sálak
- kötött pulóverek
- farmernadrágok (nõi, férfi)
- pólók, tunikák, bolerók
- szoknyák, felsõk, blúzok, ingek
- alkalmi ruhák
- nõi fehérnemûk (melltartók, tangák, bugyik, harisnyák, zoknik)
- férfi boxerek
- nõi övek, nyakláncok, pénztárcák, táskák
- nyakkendõk

Kínálatunkból:

Az üzletben ajándékutalvány kapható.

Gyermek cipõink:

Ezen kívül:

- D.D. Step
- Wink

- cipõápoló szerek
- bõr táskák
- bõr övek
- bõr pénztárcák
- zoknik nagy választékban kaphatók.

Kínálatunkat magyar gyártású cipõvel bõvítettük.Estrella

Az üzletben ajándékutalvány kapható!

Márkáink:
- Blue Nature
- Rensix
- Claudio Dessi (táskák, cipõk)
- J. PRESS
- Prestige

B & B
DIVAT VILÁG

B & B
DIVAT VILÁG

Kínálatunk: bokacsizmák, egész cipõk, bakancsok, hosszú szárú csizmák
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A
felújításának idõzítése

miatt több panaszos észrevétel
is érkezett szerkesztõségünk-
be. Természetesen megkeres-
tük polgár-
mestert, aki a következõket
mondta lapunknak:

– Szeptember huszonnegye-
diki testületi ülésünkön dön-
töttünk arról, hogy felújítjuk a
parkolót. Azért határoztunk
így, mert ekkor már tudtuk,
hogy a polgármesteri hivatal
energetikai korszerûsítésére
benyújtott pályázatunk nem
nyert, és az is biztossá vált,
hogy mivel adósságkonszolidá-
cióban Zalaszentgrót nem ré-

zalaszentgróti temetõ-
parkoló

Baracskai József

szesült, a korábbi jó önkor-
mányzati gazdálkodásnak kö-
szönhetõen 181 millió forintos
kormányzati támogatáshoz ju-
tunk. A rekonstrukciónak te-
hát biztos lett az anyagi hát-
tere. A szerzõdést eleve úgy
kötöttük meg, hogy Minden-
szentekre elkészüljön a par-
koló. Sajnos a mintegy 2 he-
tes esõs idõ közbeszólt, s noha
a kivitelezõ mindent elkö-
vetett, nem sikerült befejezni a
munkát. Ezúton is minden-
kitõl elnézést kérünk az eset-
leges kellemetlenségért, remé-
lem, hogy az új parkoló kár-
pótlást nyújt majd a pol-
gároknak.

Az esõ közbeszólt

Nem voltak éppen vicces hangulatban a temetõlátogatók.

Baracskai József: – Noha a kivitelezõ mindent elkövetett, nem
sikerült befejezni a munkát.

A polgármester elnézést kér, reméli, hogy az új parkoló kárpót-
lást nyújt.

Fotó: Kovács GyörgyFotó: Kovács György

Mindenszentek és halottak
napja a nagy temetõjárások
ideje, tetszik vagy nem, üzletág
lett-e az emlékezés is vagy sem,
ez már így van, tömegek ke-
resik fel ezekben a napokban a
sírkerteket.

Teszik mindezt ott, ahol
tehetik, pél-
dául csak tennék, pontosab-
ban agyafúrt cselekkel, kerülõ
utakon, mocsárjáró cipõben,
vészkijáratokon át, leleményes
megoldásokkal próbálják meg-
közelíteni elhunyt szeretteik
sírját az emlékezõk, hiszen a
temetõ fõbejárata gépekkel,
bokáig érõ murvával, raklapok-
kal, ordítozó munkásokkal
ékesített építési terület…

A szándék ugyan üdvös, a
majdan elkészülõ új parkoló
minden bizonnyal hasznos
lesz, de az idõzítés elképesz-
tõ érzéketlenségre és dilet-

Zalaszentgróton

Szentgróti empátia…
táns tervezésre utal, ez utób-
bi kifejezést az egyik mél-
tatlankodó temetõlátogatótól
idéztük…

Hogy mindjárt mentsége-
ket is keressünk az érthetetlen
idõpontválasztásra, eszünkbe
juthat, hogy az esõs õsz miatt a
kivitelezés elhúzódhat, de fáj-
dalom, az õszi esõ már csak
ilyen, rendszeres és gyakori,
mint Gyurcsány bérmálkozása,
ráadásul Mindenszentek is ma-
kacs következetességgel no-
vemberben jön el…

S ha már a tervezés és ki-
vitelezés így sikerült, legalább
erre a néhány napra lehetne
egy járható gyalogösvényt ki-
alakítani, deszkákkal, átjárók-
kal, figyelmeztetõ táblákkal,
netán némi utalást elhelyezni
arra vonatkozólag, hogy ha itt
nem, akkor hol a bejárat, hol
parkoljon a szerencsétlen

autós, miként cipelje be ko-
szorúit a járni is alig tudó idõs
ember, de nem, Szentgróton a
fantáziáé, a leleményé a fõ-
szerep…

S ha már lelemény, s ha
már jótékonyan kifejlõdött
bennünk ezen tulajdonság, vi-
szonzásul akár tanácsokat is
adhatunk a munkálatok irányí-
tóinak a feleslegbõl; a látoga-
tók távol tartására akadnak
még hatékonyabb módszerek
is, fontolják meg talán a vár-
árok, a függõhíd, a sokkoló
használatát, végsõ megoldás-
ként pedig a legmakacsabb
nyugdíjasok kilövése is szóba
kerülhet…

Tény, a temetõ, az emléke-
zés, a gyász nem az irónia te-
repe, szombaton délelõtt, ott
jártunkkor nem is voltak vic-

ces hangulatban a temetõlá-
togatók.

helyben
lakik, szerinte elképesztõ érzé-
ketlenségre vall az idõpontvá-
lasztás, az MSZP-s polgármes-
tert (már nem MSZP-s – a
szerk.) említi az ügy kapcsán,

Székesfehérvár-
ról érkezett családjával, dühí-
tõnek találta a helyzetet,

Tatáról autózott Zala-
szentgrótra, egy ideig a temetõ
körül bolyongott parkolóhe-
lyet keresve, s végül a kerítés
mellett, süppedõs, vizes füvön
tudott leparkolni.

Apropó, parkolás!
A temetõ közelében, a túl-

oldalon található parkoló át-
építése is most zajlik.

Biztos, ami biztos…

Czigola Károly

Szuromi Tibor

Török
István

-najó-

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906

(
635Ft/min,,0612228397, 06204963980)

http://audiopress.iwk.hu
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Október elsején tartják az
idõsek világnapját, az utána
lévõ idõszakban több helyen is
vidám mûsort, megvendége-
lést rendeznek az idõs embe-
rek iránti tisztelet jeléül.

október 17-én tartották a
szép kort megélt lakosok kö-
szöntését, amelyre a falu egy-
harmadát várták.

– Minden évben köszönt-
jük önöket, de szeretetüket,
megbecsülésüket, segíteni aka-
rásukat az év minden napján
érezzük. Az idõsek hordozzák
generációkon keresztül azokat
a tapasztalatokat, hagyományo-
kat, melyek be vannak kódolva
valamennyiünk génjeibe. Fi-
gyelnünk kell önökre, hiszen
az idõskor bölcsességével he-
lyén kezelve a dolgokat segí-
teni tudnak abban, hogy mit
érdemes továbbadni az utá-
nunk következõ generációnak.
60-70-80 évet átélni nem kis
dolog. A legkülönfélébb élet-
utakon, gyönyörû élményeken
és keserû tapasztalatokon át
jutottak el idáig, csodálatra
méltó kitartásuk társadalmi
megbecsülést érdemel. A mi

Baty-
kon

Vannak dolgok, amit csak õk tudnak
Idõseket köszöntöttek Batykon

világunk a (nagy)szüleink mun-
kásságával kezdõdött, önök
építették számunkra ezt a je-
lent, amelyben a mi generá-
ciónk egy újabb nemzedék jö-
võjét alapozza meg. Kívánjuk,
hogy bajaik, problémáik ellen-
ére élvezzék az élet minden
egyes pillanatát, érezzék a
család, a társadalom megbe-
csülését. Érezzék, hogy van-
nak dolgok, amit jobban és
csak önök tudnak! – köszön-
tötte a megjelent vendége-
ket alpolgár-
mester.

A színpadon elõbb az óvo-
dások mûsora és a drámaszak-
körös iskolások játéka ragad-
tatta tapsra a vendégeket.
Kacagtató komédiát adott elõ
a

történetével, majd az
adta elõ

zenés mûsorát, valamint
óvónõ énekelt.

Batykon évközben is igye-
keznek gondoskodni az idõ-
sekrõl. polgár-
mester ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy már két házi
segítségnyújtó,

Horváth Tamás

Lépcsõs Theátrum Néma
Bandi
ifjúsági tagozatuk

Cson-
tos Marianna

Adorján Péter

Laki Attiláné

és gondos-
kodik otthonukban az idõsek-
rõl. feladatát új
falugondnok, vette
át, aki segíti a rászorulók be-
vásárlását, gyógyszerbeszerzé-
sét, orvoshoz jutását. A napok-
ban sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen le tudták cserélni
a falugondnoki buszt, ami

Litvai Gáborné

Soós Zoltánné
Laki Attila

ezentúl még jobb minõségben
segíti falubelieket. Következõ
feladat a kisbusz garázsának
megépítése és a kívül már
megszépült kultúrház belsõjé-
nek megújítása lesz.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

Szórakoztató mûsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Az óvodások megmosolyogtatták a mamákat, papákat.

Korábbi számunkban már
beszámoltunk arról, hogy –
két társközséggel közösen – új
falubuszt nyert pályázaton

. Most arról tájé-
koztatta lapunkat

polgármester, hogy a köz-
munkaprogramhoz kapcsoló-
dóan új traktorhoz is jutottak.

A 36 lóerõs MTZ 320-as a
16 éves eddigi masinát váltja
fel. Az új, korszerû munkagép
nagy szolgálatot tesz a kerté-
szetben, az utak tisztításában.

Za-
laszentlászló

Bohár Ist-
ván

Új traktor Zalaszentlászlón
Bohár István hozzáfûzte,

hogy a traktorhoz szükséges
önrészt a régi jármû eladásá-
ból fedezték.

Kiemelte, hogy a kertészet-
ben a közmunkások termelik
meg az alapanyagot a konyhá-
nak, ahol mintegy 180 ember-
nek fõznek, ellátva többek kö-
zött az óvodásokat, az idõsek
otthonát, a kehidakustányi
szocioterápiás intézményt és a
szociális étkeztetésben részt-
vevõket.

Több területen is tudják hasznosítani az új traktort.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az akció a megjelenéstõl 2015. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Deák Ferenc

Ke-
hidakustányi Turisztikai Egye-
sület.

Sümegcsehi, Deák diák

Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium Deák
Ferenc Általános Iskolájának

születésének
212. évfordulója alkalmából im-
már hagyományosnak mondha-
tó emléknapot rendezett a

A térség általános iskolái-
nak csapatát egy történelmi já-
tékos megmérettetésre invitál-
ták, ahol a középpontban ter-
mészetesen a kehidai tekinte-
tes és kora állt.

A feladatok sorában szere-
pelt Vörösmarty Mihály: Deák
Ferenc címû versének szavalá-
sa, valamint egy szabadon vá-
lasztott anekdota elõadása is. A
legjobb elõadás mind a vers,
mind az anekdota helyet ka-
pott a megemlékezõ mû-
sorban.

A játékos vetélkedésben vé-
gül nevû
csapata bizonyult a legjobbnak.

Ezt követte a koszorúzással
egybekötött megemlékezés, ahol
a

diákjai is közremûködtek.

Az 1956-os forradalom hõ-
seire emlékeztek a Lorántffy
Zsuzsanna Református Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kol-
légium Deák Ferenc Általános
Iskolájának diákjai,

elõadó mûvész és
'56-ot felidézve a helyi és

helyi kötõdésû fiatalok egye-
temistákat alakítva egy színpa-
di játékban adták elõ az októ-
beri eseményeket, kiélezve a
hõsi halottakra való megemlé-
kezést.

A diákok verse mellett fel-
csendült : Ha én
rózsa volnék és a
egy dala Bálint Csaba elõ-
adásában. Gergely János, Márai
Sándor: Mennybõl az angyal
címû versével búcsúzott, majd
az emlékmûnél a
Himnusz eléneklésével koszo-
rút helyeztek el az önkor-
mányzat képviseletében.

Bálint Csa-
ba Gergely
János

Koncz Zsuzsa
Kormorán

ÖtKereszt

A rendezvények szervezõ-
je Kehidakustány Község Ön-
kormányzata és a Kehida-
kustányi Turisztikai Egye-
sület.

H.K.

'56-os megemlékezés egy színpadi jelenete.

A Deák napon résztvevõ iskolák csapatai.

Megemlékezések Kehidakustányban
H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Kárvallott celebek

– Jól betett nekünk ez a migránshelyzet. Szinte a teljes
médiafelületet elveszi tõlünk!

Viszonyok

– Asszony, mindig hatalmas patáliát csapsz, ha a kelká-
poszta fõzelékedet merészelem kritizálni, itt meg azt olva-
som, hogy Németországban a migránsok már étlap szerint
szeretnének zabálni!...

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalko-
zunk, ezért nekem szegez-
ték a kérdést: miért is van
szükség lakberendezõre? Egy
pillanatra meglepõdtem a
kérdésen, majd eszembe ju-
tott Józsi, elmosolyodtam és
elkezdtem a történetet:

– Van nekem egy bará-
tom, Józsi. Aki a testtartásá-
nak és a pocakjának köszön-
hetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent meg-
próbált, járta az üzleteket az
olcsótól a méreg drágáig,
minden ruhát felpróbált,
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettõl
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divat-
tervezõt. Aki azért jó, mert
varrni is tud. Józsi hitet-
lenkedve ment el hozzá.
Amint belépett az ajtón egy-
bõl levették a méretet róla,
ajánlottak neki fazont, anya-
gokat, amibõl Józsi könnyen
tudott választani. Amint el-
készült a ruha, Józsi rezig-
nált nyugalommal nézett a
tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni raj-
ta, mint tehénen a gatya. De
legnagyobb döbbenetére
marha jól nézett ki. Nem
volt pocak, nem lógott rajta
sehol sem a ruha, de nem is
nézett ki úgy, mint a kötö-
zött sonka. Józsinak megjött
az életkedve, és a nõk is ész-
revették…

Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert külön-
ben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya, és
ezért még az élettõl is el-
menne a kedvünk…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint tehénen a gatya…

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ tér 1/B.
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

2010-ben ünnepelte 90 éves

fennállását a

. A patinás klub egy-

kori szakosztályainak kiválósá-

gai szerepelnek abban a kötet-

ben, amely ismét kapható szer-

kesztõségünkben, vagy utánvét-

tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Kosztolányi

Dezsõ tér 1/B.,

telefon:

92/596-936, 30/378-4465,

fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre
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A nemzetközi ünnephez
igazodva, az idõsek világnapja
után egy héttel, október 8-án
délután köszöntötték
a település szép kort megélt la-
kosait. A megjelenteket elõ-
ször alpol-
gármester köszöntötte, aki ki-
emelte, hogy a szép kor sok
tapasztalatot, bölcsességet, pél-
daértékû helytállást takar. A je-
lenlévõk egy perces néma fel-
állással tisztelegtek a falu el-
hunytjai elõtt. A település szép
kort megélt lakosai közül kü-

Tekenyén

Dézsenyi Melinda

Tapasztalat, bölcsesség, példaértékû helytállás
Szépkorúakat köszöntöttek Tekenyén

lön köszöntötték a 83 éves
, a vele egy-

idõs és
, valamint a 84

esztendõs és a
85 éves

– Ha az egészségi állapo-
tom megengedi, akkor mindig
itt vagyok az összejöveteleken.
Otthon a hatalmas kertemben
mindent megtermelek, feljá-
runk a szõlõhegyre is dolgoz-
ni. A szép kor titka talán az,
hogy örök életemben dolgoz-
tam. Mindig sok férfi vett kö-

Hosszú Ferencnét
Kulcsár Jánosnét Lá-

bodi Vincénét
Kiss Ambrusnét

Kiss Dezsõnét.

rül, három fiú és a férjem. Azt
szokták mondani, hogy nem
érek rá megöregedni a sok fér-
fi mellett! Négy fiúunokám
van, a dédunokák között már
vannak lányok is – mondta
büszkén, mosolyogva Kiss Amb-
rusné, aki korábban könyvelõ-
ként dolgozott.

A rendezvényen megkö-
szönték azon idõsek segítsé-
gét, akik tevõlegesen is részt
vállaltak a falu építési munkái-
ban, és örömmel fogadták azo-
kat a kedves szavakat, amelyek
az elért eredményeket érté-
kelték. A program jó han-
gulatban telt, a résztvevõk
vidáman fogyasztották el a fa-
lu kertjében megtermelt alap-
anyagokból a helyi segítõk
által készített ételt,

operaénekes mûsorát
táncos mulatság követte. Az ün-
nepeltek a szárított virágokból
készített csokrokat kapták em-
lékül.

– A 60 év feletti lakosok je-
lentõs arányt képviselnek, több
mint egynegyedét jelentik a te-
lepülés lakosságának. A életkö-
rülményük, közérzetük, biz-
tonságérzetük, nyugalmuk fon-

Leblanc
Gyõzõ

tos szempont, amin közösen
munkálkodunk. A körzeti meg-
bízott végiglátogatta az egye-
dül élõket, felhívta figyelmüket
a biztonságuk érdekében szük-
séges intézkedések megtételé-
re és bizonyos szokások változ-
tatását javasolta. Az egészség
megõrzése és a betegségekkel
való együttélés a mindenna-
pok része, a receptek kiváltá-
sát, a bevásárlást a falugond-
nok és a Családsegítõ Szolgálat
munkatársa közösen végzik. A
közösségi rendezvényeken az
egészségsátorban van lehetõ-
ség eseti vizsgálatokra. A kul-
turális rendezvényekre, így a
színházba való eljutást is a fa-
lubusszal tudjuk megoldani –
árulta el a nap kapcsán

polgármester.
A településhez kapcsolódó

hír, hogy következõ program-
ként november 29-én, vasár-
nap délután adventi kézmûves
foglalkozás tartanak, majd utá-
na gyújtják meg az elsõ ad-
venti gyertyát.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Sinka
Imréné

Pataki Balázs

Dézsenyi Melinda és Sinka Imréné köszöntötte a megjelente-
ket.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata

Tekenyén

Ba-
racskai József

Guitprecht-
né Molnár Erzsébet

Szabó Tibor Zala Ter-
málvölgye Egyesület

sikeres pályázatot
követõen támogatást kapott a
„Közösségi Alapú Esélyegyen-
lõségi Programok a Zalaszent-
gróti Járásban” (ÁROP-1.A.3-
2014-2014-0020) címû projekt-
re. A programot felölelve a Za-
laszentgróti Járási Felzárkózási
Kerekasztal a Foglalkoztató Za-
lA-KAR Nonprofit Közhasznú
Kft. szervezésében október 6-
án tartotta soron
következõ, hatodik ülését. Az
összejövetelen ismertették a
LEADER program aktualitásait,
a helyi korosztályoknak szóló
programokat illetve bemutat-
ták és elfogadták a Zalaszent-
gróti Járási Esélyteremtõ Prog-
ramtervet.

A vendégek nevében
, Zalaszentgrót

polgármestere köszönte meg a
vendéglátást, majd

, a ZalA-
KAR Térségi Innovációs Társu-
lás munkaszervezet-vezetõje szá-
molt be a projekt elõrehaladá-
sáról.

, a
munka-

szervezet vezetõje az induló
LEADER programról és a prog-

Járási felzárkózási kerekasztal
ramtervezés aktualitásairól be-
szélt, kiemelve, hogy a Zala
Termálvölgye Egyesület 34 te-
lepülése 2008 és 2015 között
félmilliárd forint Leader-támo-
gatást használt fel. A 2015-
2020 közötti idõszakban a Vi-
dékfejlesztési Program kereté-
ben a 30 település 369 millió
forintra pályázhat. A Darányi
Ignác tervben 2007 és 2013
között a falumegújítást és fej-
lesztést, vidéki örökség megõr-
zést, mikrovállalkozások fej-
lesztését valamint turisztikai te-
vékenységek ösztönzését támo-
gatták. A 2014-tõl elindult Széc-
henyi 2020 programban kis-
méretû infrastruktúrafejlesz-
tésre, alapvetõ szolgáltatások
fejlesztésére, nem mezõgazda-
sági tevékenységek elindításá-
ra, továbbá nem mezõgazdasági
tevékenységek fejlesztésére van
lehetõség. A helyi fejlesztési
stratégia 60 százalékát gazda-
ságfejlesztésre fordítanák, amely
így két fõ irányba mutat: Zalai
Nyitott Porták hálózatának fej-
lesztése illetve a gazdaságfej-
lesztési projektek támogatása.
Ezekhez kapcsolódik a helyi
termék fejlesztés folytatása és
új munkahelyek létrehozása is.

40 százalékot közösségi fejlesz-
tésekre, így 13 százalékot ifjú-
ságfejlesztésre, 27 százalékot
egyéb, az önkormányzatok és
civil közösségek által megpá-
lyázható intézkedésekre fordí-
tanának.

, Tekenye köz-
ség polgármestere a különbö-
zõ fotókon bemutatta az ifjú-
sági-, családi- és idõseknek szó-
ló programokat és a települé-
sen az elmúlt években végbe-
ment fejlõdést:

– Az itt élõk követendõ ma-
gatartást alakítottak ki azzal,
hogy a település nagyobb ren-
dezvényeire hazavárják az el-
származottakat, családi ünne-

Sinka Imréné

pekké alakul a Pogácsafesztivál
és a szüreti futóprogram, a gye-
rekek nyaralásánál pedig meg-
határozó idõpont a nyári élet-
mód tábor. A mi szempon-
tunkból rendkívül fontos,
hogy a jövõt megalapozottan
építsük. A megvalósítás titka,
hogy a jó ötleteket, jó gondolat
és jó hozzáállás követi – foglal-
ta össze a település hitvallását
a vezetõ.

, a BFH Eu-
rópa Projekttervezõ és Tanács-
adó Kft. elõadója bemutatta a
Zalaszentgróti Járási Esélyte-
remtõ Programtervet, melyet a
jelenlévõk elfogadtak.

Hollósi Szabolcs

– pb –

Sinka Imréné a település fejlõdésérõl, összetartásáról is be-
szélt.
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Assisi Szent Ferenc

Sziva Erika

nem-
csak a nevét viselõ ferences
rend alapítója, hanem az álla-
tok védõszentje is. Emiatt ün-
nepeljük az állatok világnapját
minden évben a szent halá-
lának napján, október 4-én.
Könyvtárunk –
polgármester asszony támoga-
tásával – idén elõször írt ki
rajzpályázatot ezen ünnep ap-
ropóján a településen óvodába
és iskolába járó gyerekeknek.
A kezdeményezés sikerét jelzi,
hogy a pályázatra több mint
70 rajz érkezett. Közülük vá-
lasztottuk ki (több kategóriába
sorolva) a gyõzteseket, akik
értékes díjakat vehettek át (pl.
festhetõ bögrét, ördöglakatot,
nyomdakészletet).

Külön öröm számomra,
hogy az alkalomra elkészültek
könyvtárunk elsõ, egyedi
könyvjelzõi is. Ezekbõl – hála

A sümegcsehi könyvtár rajzpályázata

Borsi Károly segítségének –
minden induló kapott egy-egy
darabot.

A gyerekek örömén felbuz-
dulva elhatároztuk, hogy ha-
gyományt teremtünk, így a
rajzpályázatot évente ki fogjuk

írni, hiszen ahogy Michalan-
gelo Buonarroti fogalmaz:

A nyertes pályamûveket a
könyvtárban lehet megtekin-
teni a nyitvatartási idõben:
szerda: 14:00 - 16:00, péntek:
14:00-17:00, szombat: 17:00-
18:00.

könyvtáros

„A rajzolás mindenfajta
ábrázolás lelke és forrása, s
minden tudomány gyökere.
Aki olyan eredményeket ért el,
hogy rajzolni tud, annak azt
mondom, hogy a legértéke-
sebb kincs birtokába jutott.”

Gombosné Szabó Viktória

Az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozat 10 éves
múltra tekint vissza. A

a tavalyi évben
az általános iskola versmondó
versenyének megrendezésével
kapcsolódott a programhoz.
Az idén viszont már a hét min-
den napjára jutott – a nyitva-
tartási idõn kívül is – egy-egy
esemény.

A legtöbb foglalkozáson a

diákjai vettek részt: könyvtári
óra keretében a könyvek kö-
zötti eligazodást segítõ infor-
mációkkal ismerkedtek, drá-
maórán a nyártól búcsúzva az
õsszel kapcsolatos könyveket
kerestek, rajzokat készítet-
tek, az ötödik osztályosok
október 6-ról állítottak össze
egy rövid megemlékezést osz-
tályfõnöki órán. Három osz-
tály is tevékenykedett kéz-
mûves foglalkozásokon: készí-
tettek papírból virágdísze-
ket, õszi színeket felvonulta-
tó asztaldíszeket és csuhé-
babákat.

A legizgalmasabb kézmû-
ves foglalkozás azonban a 4. és
5. osztályosokat várta, ugyanis
õk megismerkedhettek a könyv-

Zala-
béri Könyvtári Információs és
Közösségi Hely

Zalabéri Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Könyvet kötöttek, elindult a könyvtári mozi
Õszi Könyvtári Napok Zalabéren

kötészet alapjaival. A munkát a

szakemberei irányí-
tották. A gyerekek nem csupán
szakszerû magyarázatot hall-
hattak az egyes munkafázisok-
ról és megfigyelhették a köté-
szethez szükséges eszközöket,
gépeket, hanem õk maguk is
alkothattak: mindannyian ké-
szíthettek egy aranydíszítéses,
bõrborítású ajándékkönyvet
könyvjelzõvel. Valóban külön-
leges élményben volt részük
a programon résztvevõ cso-
portnak.

A nagycsoportos óvodások
is ellátogattak a könyvtárba.
Állatok az õszi természetben
címmel mesefoglalkozást tar-
tottak számukra az óvónõk,
ahol mesekönyveket forgattak,
mondókáztak, körjátékokat ját-
szottak – az elkészült képek
tanúsága szerint – nagyon vi-
dám hangulatban.

Ezen a héten a könyvtár-
ban tartotta nyilvános próbáját
a településen évek óta mûkö-
dõ két mûvészeti csoport: a

és a
is. A prog-

ramsorozat részeként ugyanitt
került megrendezésre az álta-
lános iskolások hagyományos
vers- és prózamondó versenye,

Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár

Búzavirág Népdalkör
Lépcsõs Teátrum

ahol elsõtõl nyolcadik osztá-
lyig 38-an – a diákok több
mint egyharmada – készültek
vers vagy próza elõadásával. Az
itt kiemelkedõen szereplõ hét
felsõs közül öten tértek haza a

megrende-
zett Pop Art versmondó ver-
senyrõl dobogós helyezéssel
vagy különdíjjal.

A hetet mintegy megkoro-
názta a KönyvtárMozi elsõ elõ-
adása október 10-én, szomba-
ton este. Igazi „mozifilinget”
varázsoltak a szervezõk a
könyvtárba – popcornnal, kó-

Zalaszentgróton

lával –, s a nézõközönség a vá-
rakozás izgalmával ült le a ve-
títõvászon elé. Bacsó Péter Te
rongyos élet címû filmje –
természetesen – nem okozott
csalódást. A hangulatot nehéz
visszaadni, mindenkiben más-
fajta, de egyértelmûen pozitív
érzelmeket, a régi mozizások
emlékeit idézte fel a program.
A következõ vetítésre novem-
berben kerül sor, a Kemény-
kalap és krumpliorr címû
„klasszikust” választották a je-
lenlevõk.

Dézsi Ágnes

A gyerekek megismerkedtek a könyvkötészet alapjaival.

Kettõ, a több mint 70 rajzból.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szüreti kiállítás a türjei értéktárban

Türje Község Önkormány-
zata

Települési Értéktár Bizott-
ságot Czim-
balek Tiborné Stekli Ilo-
na, Székely Júlia

Németh Károlyné

januárban megalapította
a

, amelynek elnöke
, tagjai

és önkéntes
segítõjük,
szívén viseli a településen ta-
lálható tárgyi, szellemi, építé-
szeti, hagyományos, történel-
mi, kulturális és természeti ér-
tékek megõrzését, ápolását.

A Földmûvelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Bi-
zottság támogatásával Türjén

összegyûjtöttük a településen
található helyi értékeket, ame-
lyekbõl kiemelkedõ jelentõsé-
gû a premontrei templom,
amelyet a bizottság a Nemzeti
Értéktárba is javasolt felvétel-
re. A településrõl több helyi ér-
ték is bekerül a Megyei Érték-
tárba, amelyeket a településen
megrendezett Járási értékna-
pon és Járási Értéktár konfe-
rencián is bemutattunk. Kultu-
rális hagyományõrzés terüle-
tén Stekli Ilona fazekas, népi
iparmûvész, Szabó Lajos fafara-

gó munkássága, a Falu TV 25
éves archívuma, a több mint
húsz éve rendszeresen megje-
lenõ Kalendárium, a sok száz
képet tartalmazó település tör-
ténetét bemutató Tabló, a Tür-
jei Fotóklub emelhetõ ki. A
Csupros Csoport kézmûvesei,
a településen élõk tulajdonát
képezõ páratlan szépségû gob-
lenek, kézimunkák, szõttesek,
festmények és hagyományõrzõ
használati tárgyak és még szá-
mos helyi termék nemcsak a
települési, hanem a Megyei Ér-
téktár gyûjteményét is gazda-
gítják. A helyi kötõdésû, de
nem itt élõ elszármazottak
munkái is Türje hírnevét öreg-
bítik: Hájas Laci bácsi törté-
netei, Török Tivadar festmé-
nyei. Helyi értéket képvisel a
történelmi múlttal rendelkezõ
major és a források története,
a céhkancsó és céhlámpák. A
Hétszínvirág énekkar és az
Õszirózsa nyugdíjas klub is
aktív részvevõi a helyi kultu-
rális értékek továbbvitelének.

A szüreti felvonulás kere-
tében hagyományõrzõ progra-
mot valósítottunk meg, mely-
nek része volt a Helyi Értéktár
kiállítás. A programon a tele-
pülés szellemi, kulturális és
tárgyi értékeit lehetett megte-
kinteni, valamint a színpadon
a helyi értékõrzõ közösségek
produkciói is bemutatkoztak.
A „Türje értéktárának létre-
hozása” címmel megvalósuló
program célja a településen
található tárgyi, szellemi, épí-
tészeti, hagyományos, történel-

mi, kulturális és természeti ér-
tékek összegyûjtésével és
rendszerezésével helyi érték-
tár létrehozása és gondozása a
helyi közösségek, a lakosság
identitástudatának növelése ér-
dekében.

Türje a zalaszentgróti járás
második legjelentõsebb tele-
pülése, amely számos helyi ér-
tékkel rendelkezik. A Türjei
Értéktár Bizottság feladatainak
ellátásához a helyi önkormány-
zat ad segítséget, amelyet ez-
úton is köszönünk. A bizottság
jelenleg is azon dolgozik, hogy
a lakosság megkérdezésével
összegyûjtse és dokumentálja
a településen található érté-
keket. A Járási Értéktár Kon-
ferencia és a Járási Értéknap
jelentõsen hozzájárult a tele-
pülési értékek népszerûsítésé-
hez, a település jó hírnevének
növeléséhez.

A jövõben szeretnénk erõ-
síteni jó kapcsolatunkat a já-
rásban található települések-
kel, hogy közös fellépéssel nö-
veljük térségünk értékeinek
népszerûségét, erõsítve az itt
élõk, helyi közösségek identi-
tását. Az Értéktár Bizottság
munkája során rendszerezi a
történelmi, épített öröksége-
ket, a hagyományõrzõ, kulturá-
lis értékeket, a neves helyben
lakó és a településrõl elszárma-
zott emberek munkáit, a helyi
értékteremtõ közösségeket,
valamint a mezõgazdasági, ipa-
ri helyi termékeket, öröksé-
geket.

NKA

Stekli Ilona fazekas, népi iparmûvész munkáit is helyi érték-
ként tartják nyilván.

Zalacsány

Csány László
Általános Iskola

község önkor-
mányzata a KEOP 4.10.0/F-
2014 pályázaton 68 millió fo-
rint vissza nem térítendõt tá-
mogatást nyert a

energetikai
korszerûsítésére. A támogatás
forrását a Magyar Állam és az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap biztosította.

Az iskola épülete korábbi
állapotában energetikailag szá-
mos hátrányos jellemzõvel
bírt, gyakorlatilag teljesen szi-
geteletlen volt. A homlokzati
falak kisméretû téglafalak és a
külsõ oldalon nem volt szige-
telés. A nyílászárók egy része
rosszul záródott, korszerûtlen,
tömítetlen szerkezetûknek kö-

Megszépült, megújult a zalacsányi iskola

szönhetõen az épületen belül
légmozgást okoztak. Az épület-
gépészeti rendszer magját egy
15 éve beüzemelt gázkazán ad-

ta. A radiátorok szelepjeit
többször hanyag módon cse-
rélték a rendszerbe nem illõ
elemekkel, amely a rendszer

pontatlanságát eredményezte.
A központi szabályozót a fo-
lyosóra helyezték át, amelybõl
teljesen hiányzott a heti prog-
ramozhatóság és a külsõ érzé-
kelõk. A fûtési rendszer így
nagyobb felújításra szorult.

A kivitelezési munkálatok
júniusban kezdõdtek el, a be-
ruházás október 31-el zárult. A
kivitelezõi munkát a kiírt köz-
beszerzési eljárás alapján a
VAJDA-ÉP Kft. nyerte el. A
tervezett beruházás keretében
az épület megfelelõ külsõ hõ-
szigetelést kapott, elvégezték a
szükséges nyílászárócseréket,
valamint modern biomasz-
sza/gáz kazánt építettek be.

Pataki Balázs

Kívülrõl is megszépült az intézmény.

Fotó: Lengyel BalázsFotó: Lengyel Balázs
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idõsbarát tevékenységét talál-
ták a legjobbnak, a nyertes
pályázók tevékenységét és az
elbírálás szempontjait

, a Zala Megyei Idõsügyi
Tanács elnöke ismertette.

– Az elmúlt években pró-
báltunk a településen élõ idõ-
sek számára minél több olyan
lehetõséget nyújtani, melyek-
kel élhetõbb közösséget alkot-
hatunk Pakodon. Rohanó vilá-
gunkban meg kell állni, az
idõsek tapasztalatát át kell
venni a fiataloknak. IKSZT ki-
alakítását követõen a fiatalok
bevonásával megpróbáltuk meg-
ismertetni az idõseket a virtuá-
lis világgal, a számítógéppel, az
Internettel is. Az elnyert díj
inspirál bennünket, hogy még
jobban odafigyeljünk az idõ-
sekre. Náluk van az az érték,

Boda
László

Pakod példája
Elismerték a szépkorúakat segítõ tevékenységet

melyhez tapasztalatot szerezve
az unokáinknak adhatunk jó
tanácsot – mondta az elisme-
rés kapcsán pol-
gármester.

A demográfiai mutatók azt
jelzik, hogy a vidék elörege-
dõben van. Pakodon a lakosság
negyede, közel 200 fõ nyug-
díjas, melynek egyharmada
férfi és sok az egyedül élõ nõ.
Korábban idõsek nappali ellá-
tásaként, az utóbbi években
házi segítségnyújtásként mû-
ködik az idõseket otthonuk-
ban segítõ szolgáltatás. Ennek
keretében a település két házi
gondozója,

és jár az
idõsekhez, naponta összesen
18 fõt látnak el. A település
lélekszámából adódóan Pako-
don nem lehet falugondnoki
szolgálat, de a pályázatokon

Halek László

Senkóné Balogh
Katalin Cseh Mónika

nyert buszok beszerzésével
igény szerint hasonló ellátást
tudnak nyújtani.

– A településen élõ fiatalok
és idõsek számára szeretnénk
megkönnyíteni a közösségi
közlekedést. Ugyanakkor az
idõsek számára próbálunk
helyben lehetõséget biztosíta-
ni, hogy például a szem, vér-
cukorszint és vérnyomás vizs-
gálatért ne kelljen utazgatni.

Az elnyert díj a több mint egy
évtizede mûködõ nyugdíjas-
klub véleményezésének is kö-
szönhetõ, amelynek összejöve-
teleit próbáljuk segíteni. Az
elismerés mellé százezer forint
támogatást is kaptunk, melyet
az idõsek napjának a megren-
dezésére szeretnénk fordíta-
ni – tette hozzá a település-
vezetõ.

-pb-

(Folytatás az 1. oldalról)

A díjátadón Boda László, Szabó Józsefné Mikekarácsonyfa
polgármestere, Halek László és Pácsonyi Imre.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

A jövõ és a jelen labdarúgóinak játéktere
Mûfüves pályát avattak Zalacsányban

fiatalok minél jobb feltételek
mellett tanulják meg a játék
csínját-bínját és testnevelési
óráknak is ideális helye lehet.
Biztos vagyok benne, hogy ez
a lehetõség is sokkal közelebb
hozhatja a mai gyerekeket a
válogatotthoz, amely remélem
hamarosan világeseményen
képviseli a hazánkat – emelte
ki a hatvankétszeres válogatott,
kétszeres világválogatott, egy-
kori szövetségi kapitány.

A rendezvényen tiszteletét
tette , a ZMLSZid. Józsi György

elnöke, , a
csapatkapitánya is.

országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos az
esemény kapcsán elmondta,
hogy jó helyre került az orszá-
gos pályaépítési program által
felépült pálya. A pályát jelké-
pesen a nemzeti színû szalag
átvágásával adták át, melyet

plébános szen-
telt fel. A program hátralévõ
részében elõbb az általános
iskolások, majd a helyi futball-
csapat tagjai vívtak bemutató
mérkõzést. Az iskola a tanórák

Simonfalvi Gábor
ZTE FC
Manninger Jenõ

Major István

során is hasznosítani tudja az
új létesítményt:

– A kilencvenes években
készült betonpálya már jelen-
tõs felújításra szorult volna… A
helyén épült mostani mûfüves
pálya a jövõt is jelképezi. Az
iskolának minõségi javulást
jelent ez a fejlesztés, örülünk
neki, hogy az önkormányzat
felvállalta, holott jelentõs ön-
erõt kellett hozzátenni. A gye-
rekek már a mûszaki átadás
után birtokba vették és a fel-
nõttek is tudnak itt mozogni.

Máskor õsszel, ha fújt a szél
nem lehetett a diákokat kicsa-
logatni, most meg egyre töb-
bet szeretnének kint lenni –
örvendezett , is-
kolaigazgató-helyettes.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Tóth Istvánné

Pataki Balázs

A gyerekek örömmel vették birtokba a pályát.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕÉrtesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta! A nyári pihenõ után a
mérettette meg

magát 2015.10.08-án a

. A kupán 17 város közel 160
gyermek és felnõtt karatésa in-
dult küzdelemben és forma-
gyakorlatban.

Mittermájer Vivien, Ka-

III.
Veszprém Kupán

Zala-
szentgróti Karate-do Egyesü-
let

Eredmények. Küzdelem.
Bronz:

Veszprém Kupa 2015.

pocsi Bence, Komlósi Domi-
nik, Molnár Ádám.

Horváth Luca
Bronz Mittermájer Vivien, Ka-
pocsi Bence, De Francesco
Giovanni.

Kapocsi Bence
– Molnár Ádám – De Frances-
co Giovanni.

Formagya-
korlat. Ezüst:

Csapat formagya-
korlat. Bronz:

Komáromy József

A szentgróti csapat.

Iskolánk 2015. szeptember
21. és 25.-e között szervezte
meg „Egészség hét” címû pro-
jektjét. Témáink között szere-
pelt többek között zenés reg-
geli torna, melyet a TEIS prog-
ramban résztvevõ felsõ tagoza-
tos tanulók tartottak. A Téma-
hét során naponta egészséges
életmóddal kapcsolatos totó-
kat oldottak meg a gyerekek,
így is felhívva az egészséges
életre és az egészséget károsí-
tó tényezõkre a figyelmet.

Az ovisoknak és az alsó ta-
gozatos osztályoknak „vitamin
bombákat” kellett készíteniük
tanítóikkal együtt, melyeket –
amikor elkészültek – büfésze-
rûen az iskola minden tanulója
megkóstolhatott. A sok friss
zöldségbõl és gyümölcsbõl ké-
szült gyümölcssalátát, zöldség-

Középpontban az egészség a sümegcsehi Fazekas-iskolában

salátát, gyümölcs- és zöldség-
turmixot és sokféle zöldség-
krémet teljes kiõrlésû gaboná-
ból készült kenyérfalatkákon
ízlelhettek meg a gyerekek.

A kóstolgatás alkalmával a
gyerekek megismerhették olyan
bio, helyi termékek ízét, me-
lyek nem ipari körülmények
között lettek feldolgozva, tar-
tósítószer és vegyszermen-
tesek.

Nekünk, pedagógusoknak
nagy öröm volt látni, hogy a
gyerekek mennyire szívesen
fogyasztották a nyers zöldsége-
ket, gyümölcsöket.

Iskolánkban fontos a gyere-
kek lelki egészsége is. Az isko-
láskor után következõ kiska-
maszkor, mint fejlõdési sza-
kasz a gyerekek életében óriási
változást jelent lelkileg és

testileg egyaránt. Ehhez nyúj-
tott segítséget elõadásával az
5.-6. osztályosoknak

védõnõ,
valamint a 7.-8. osztályosok-
nak iskolaorvosunk,

A hét összefoglalásaként az
osztályoknak plakátot kellett
készíteniük. A felsõ tagozato-
sok „Harc az egészségkárosító
tényezõk ellen” címmel ké-
szítették el munkájukat. Az al-
sós kis diákok, pedig a „Ho-
gyan óvhatjuk meg egészsé-
günket” címet adhatták pla-
kátjaiknak. A plakátokból ki-
állítást is rendeztünk.

A projekt zárásaként – ami
az idõjárás miatt pár napot
késett – a sportnappal egybe-
kötve felavattuk a régóta várva
várt új füves pályánkat, melyet
a gyerekek azonnal birtokba is
vehettek.

A programjaink bizonyít-
ják, hogy a

számára milyen fontos az
egészségre nevelés, hiszen
nem csak a gyerekeket vonjuk

Divinyiné
Zsoldos Zsuzsanna

dr. Juhász
Sándor.

sümegcsehi Fa-
zekas József Általános Iskola

be az egészséges életmód rej-
telmeibe, hanem szülõi klub-
bot is szervezünk több elõ-
adás keretében. Az elsõ két
elõadást

kertészmérnök tartotta a
„Táplálékod legyen gyógyítód”
címmel.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni azon támogatók se-
gítségét, akik az „Egészség hét”
címû projektünkhöz hozzájá-
rultak: így

szülõnek, Divinyiné
Zsoldos Zsuzsanna védõnõ-
nek, dr. Juhász Sándor iskola-
orvosnak, a sümegi

tulajdonosának, a
, a

,
tankerületi igazgatónak,

, a község pol-
gármester asszonyának,

, és valamennyi
szülõnek, akik a rengeteg zöld-
séget és gyümölcsöt beküldték
az iskolába gyermekeikkel és
részt vettek a finomságok el-
készítésénél.

programfelelõs/szervezõ

Simonné Wildner
Judit

Sebestyénné Sulyok
Anett

Belvárosi
Pékség CE-
LODIN Alapítványnak diák-
önkormányzatnak Németh
Béla
Sziva Erikának

Kul-
csár Attilának

Vargáné Nyirõ Mónika

Középpontba került az egészséges táplálkozás is.
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Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
szám alatt, míg az

szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a

Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fek-
vése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.

Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya
(Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a
földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a me-
zõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított
igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztá-
lyainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdek-
lõdhetnek.

Zalaegerszegen
Mártírok útja 35-39. Nagykanizsán Erzsébet
tér 1.

Zala Megyei Kormányhivatal

A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében

F E L H Í V Á S
Az utóbbi évek legnagyobb

részvételû szüreti felvonulását
rendezték október 3-án

. Az eseményre az idõjárás
is kivirult és minden eddiginél
hosszabb konvoj vonult végig
a település utcáin. A 22 jármû
majd' felét lovaskocsi alkotta,
egyiken például az

tagjai foglaltak helyet:
– Régebben is tartottak

Türjén szüreti felvonulást, az-
tán egy kis szünet után sor-
rendben ez most a negyedik
ilyen program. A mi idõnkben
a csikósok jöttek a házakhoz
értünk és lóháton mentünk vé-
gig a falun. Akik cigánylányok-
nak öltöztek, azok meg a szal-
más szekéren vetettek kártyát,
vödörben hozták a kormot,
amivel a házak kapujában lévõ-
ket befeketítették… Nagyon jó
volt az idei termés, leve nincs
annyi, de a cukorfoka nagyon
jó. Lenne szõlõ a környékben,
csak sajnos az idõsek kihalnak,
a fiatalok meg egyre keveseb-
ben foglalkoznak vele. Többen
csak hétvégi háznak használják
a pincét, szõlõt már nem ter-
mesztenek – árulták el a szüret
kapcsán népviseletbe, illetve
cigányjelmezbe öltözött asszo-
nyok, akik aznap fõzéssel, a fel-
vonulás elõtt pedig sütemé-
nyekkel is készültek a napra.

A kisbíró feladatát idén is
látta el, aki már

Tür-
jén

Nyugdíjas
Klub

Szabó Lajos

Szüreti felvonulás és mulatság Türjén

A felvonulásra a hivatali dolgozók is népviseletbe bújtak.

otthonosan mozgott a sze-
repben:

– A tavalyi bor mind elfo-
gyott, a hordó csak úgy kotyo-
gott. Olyan üres, mint a bendõ,
ha eljön a szûk esztendõ. Ezért
gyorsan megtöltöttük, a hegy
levét begyûjtöttük. Vörös bo-
runk mézes, tüzes, inkább fe-
jünk legyen üres! – szólt a há-
rom állomáshelyen a házak né-
péhez a kisbíró, akinek szavait
követõen a húz-
ta a talpalávalót, amire a

ropta a táncot.
A felvonuláson a település

önkormányzati hivatalában dol-
gozók és a civil szervezetek
mellett részt vettek a környezõ
falvakból érkezõk is. A prog-
ramra a testvértelepülésekrõl,

és
is érkeztek felvonulók,

utóbbiak a
a

citerásokat is magukkal hozták:
– Nagyon jól érezzük ma-

gunkat, harmadszorra vagyunk
itt, tavaly is részt vettünk a
felvonuláson. Tizenhárman jöt-
tünk, ma hárman citerázunk,
katonadalokkal készültünk a
mai programra. Nálunk nincs
már annyi szõlõ, inkább a há-
zaknál futtatjuk fel – mondta

A mulatság a sportpályánál
folytatódott, ahol elõbb

Zala Zenekar
Bíbor-

ka-Csillagfürt Néptánccsoport

Hegyhátsálról Gyergyóalfa-
luból

Domonkos Pál Ha-
gyományõrzõ Egyesülettel

Lõrincz Gyula.

Ko-

vács Kati

Hegyhátsáli Zumba Csoport
Nyugdíjas Klub

Zalaszentgróti Városi
Fúvószenekar, Gyergyóalfalu

Türjei Amatõrök
Vadkanok Nemzeti Dalárda

koncertjére gyûltek
össze az érdeklõdõk, majd a

, a
, a Bíborka-

Csillagfürt Néptánccsoport lé-
pett színpadra. Nagy tapsot ka-
pott a

mûsora, a és
a is.

– Mindenki nagyon jól érez-
te magát, régen vonultak fel
már ennyien. Hogy a kedvet
meghozzuk, elõzõleg a köz-
munka keretein belül népvise-

letes ruhát varrattunk a prog-
ramra. 10 csapat részvételével
zajlott a fõzõverseny, melyhez
a közmunka által biztosítot-
tunk alapanyagokat és nagyon
finom ételek készültek. Vendé-
gül láttuk a testvértelepülé-
sünkrõl érkezett csoportokat,
akikkel kirándulni is voltunk –
összegzett polgár-
mester.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Nagy Ferenc

Pataki Balázs

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



12 2015. októberSzentgrót és Vidéke

A Zala Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt a KEOP
5.6.0-12-2013-0037 „A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházása” kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülõ lakossági fórumára.

: Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. fsz. 5. terem

: 2015.november 18., szerda 9 órától 11 óráig

Kérjük részvételi szándékát legkésõbb 2015. november 16.
napjáig jelezze e-mailben titkarsag@zalakozig.hu, vagy a
ritecz.balazs@zalakozig.hu címen, vagy a 06 92/507-750 te-
lefonszámon.

Sok szeretettel várjuk a rendezvényre!

08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ

09:00 - 09:10 KÖSZÖNTÕ
Rigó Csaba, kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal

09:10 - 09:20 A KEOP-5.6.0 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE
Héder Miklós, fõosztályvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal

09:20 - 11:00 KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

PROGRAM:

Helyszín

Idõpont

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: (36 92) 507-700 Fax: (36 92) 507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


