Szentgrót és Vidéke
kö zéleti

havila p

V. évfolyam 2015. november

Másodszor nyerték el a Zöld Óvoda címet
Minden korosztály segíti Türje apróságait

A Süni csoport apróságai minden látogatót vidáman fogadnak.
Tavaly ünnepelte 40. szüle- Egy csoportot alkotnak a Piltésnapját a türjei óvoda, ami langók, a 13-13 fõs középsõs és
mellett Batykon tagintézmény nagycsoportos korosztály. A
is mûködik. Türjén három ve- közel hatvan gyermekkel nyolc
gyes csoportba járnak az apró- óvónõ, 4 dajka és egy pedagóságok, a legkisebbek (köztük 9 giai asszisztens és egy gondokiscsoportos és 5 bölcsõdés) a zónõ foglalkozik.
Az intézmény 2013. január
Mini manó egységes óvodaibölcsõdei csoportban töltik elsejétõl különvált az iskomindennapjaikat. A Süni névre lától, az óvoda fenntartója a
keresztelt kiscsoportba 18 gyer- Türjei Szent László Óvoda,
Óvoda-Bölcsõde
mek jár, ahová 2,5 éves kortól Egységes
(Folytatás a 2. oldalon)
írathatják a szülõk a kicsiket.

B&B

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

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

H-P: 8-17
SZ: 8-12

H-P: 8-17
SZ: 8-12

Zalaszentgrót, Eötvös K. u 9.

Karácsony közeledtével, Advent vasárnapjain minden egyes vásárlónknak 10% kedvezménnyel kedveskedünk.
A kedvezmény a leértékelt termékekre nem vonatkozik.
Ünnepi nyitva tartásunk:
Advent vasárnapjain (december 6., december 13., december 20.) 8-12 h
December 24. 8-13h
December 31. 8-13h

A télapó idén is kitett magáért elhozta a Claudio Dessi legújabb csizmáit, táskáit és további meglepetéseket is tartogat még a zsákjában.
Nincs ötlete, hogy mit ajándékozzon szeretteinek? Mi segítünk! Lepje meg családtagjait, szeretteit egy ajándékutalvánnyal!
Minden kedves vásárlónknak Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új évet kívánunk!
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Másodszor nyerték el a Zöld Óvoda címet
Minden korosztály segíti Türje apróságait
(Folytatás az 1. oldalról)
Intézmény-fenntartó Társulás
lett, amely négy község, Türje,
Szalapa, Tekenye és Batyk megállapodásaként jött létre. A Szalapáról, Tekenyérõl, Dabroncról,
Batykról, Zalavégrõl, Mihályfáról és Pakodról ide járó gyerekek reggelente iskolabuszszal,
illetve kísérettel érkeznek.
– Örömmel mondhatom,
hogy nagy figyelmet, sok segítséget kapunk fenntartónktól.
Nagy Ferenc polgármester szívén viseli az óvoda sorsát. Tavaly átalakult az udvar, az
uniós szabványnak megfelelõen homokágyat kaptak a játékok. Megújultak a fa játékok
tartó oszlopai, a fém mászókák
fokai. Megoldódott a vízelvezetés és idén nyáron elkezdõdött
a füvesítés. Az épületben új
parkettát, több színû festést
kaptak, így hangulatosabbá váltak a csoportszobák, aminek a
gyerekek nagyon örültek – számolt be az óvodai fejlesztésekrõl Illés Károlyné intézményvezetõ, aki Hosszúné Ható
Ildikó megbízott óvodavezetõ
nyugdíjazását követõen tavaly
márciustól látja el a vezetõi
feladatokat.
Az óvodát bevonják a település közösségi életébe, így
részt vesznek a szüreti felvonuláson, a gyerekek szerepelnek
az ünnepségeken, ugyanakkor

az önkormányzati dolgozók is
besegítenek az óvodai programokon. Az intézmény nagy figyelmet kap a jól mûködõ szülõi munkaközösségtõl, a szülõknek a húsvéti és adventi
idõszakban nyílt napokat tartanak. A papír-, kupak-, használt olaj-, sörös doboz- és gesztenyegyûjtési akció bevételei
az óvodát segítik. Mellette teadélutánokat, kacatvásárt, családi napokat, adventi kuckót
szerveznek, melyekhez kürtõs
kalácsot, töki pompost, pizzát,
süteményeket, palacsintát, mézeskalácsot sütnek. Az évrõlévre összegyûlt összegekbõl
zenés mûsorokat, Mikulás mûsort, gyereknapot szerveznek,
farsangi bohócot hívnak és
ellátogattak a Jeli arborétumba, Szentmihálypusztára, a Falumúzeumba. A környezõ vállalkozások rendszeresen támogatják az intézményt, akikhez üzemlátogatásokat is szerveznek.
– Kiegészítjük a költségvetést, hogy érdekes és hasznos
dolgokhoz, élményekhez juthassanak a gyerekek. Második
alkalommal nyertük el a Zöld
Óvoda címet, melyhez kapcsolódóan, megtartjuk a Víz, a
Föld és az állatok világnapját,
valamint egészségheteket szervezünk, ahol kiemelt figyelmet
fordítunk a vitaminbevitelre. A

Megújult a kõkereszt

A feszületet a lakosság jelenlétében áldotta meg Kiss János
plébános.
Évek óta sérülten, darabokban hevert Tekenyén a temetõi
kõkereszt. A feszületet Fekete
Rozália hagyatékából Dézsenyi Károly állíttatta Prácser
János körjegyzõ közremûkö-

désével 1905-ben. A kõkeresztet lakossági segítséggel újították meg, amit november 8-án
áldott meg Kiss János plébános.
pb

jövõben szeretnénk harmadszorra is elnyerni az elismerést, ami után örökös zöld óvoda lehetnénk. Az idõsek klubja
kürtõs és mézeskaláccsal támogatja az óvodát és együtt
gondozzuk az önkormányzat
által felajánlott veteményesünket. Tavaly elõször tudtunk a
munkaközösségünkkel elmenni közös tanulmányi útra, amikor Sopronba látogattunk. Az
óvoda munkaközössége pályázatok írásával segíti a hátránycsökkentést, ezekbõl a gyerekeket színházba, kirándulni
visszük, óvodai pólót, írószer
csomagot kaptak. A ZalA-KAR
segítségével tájékoztató elõadásokat szervezünk a családoknak és két alkalommal vendégünk volt Szentkúti Márta
meseterapeuta. Szakmai segítséget kaptunk a Koncz Dezsõ
Egységes Módszertani Intézménytõl, valamint a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól – taglalta az óvodavezetõ,
aki a jövõvel kapcsolatban kifejtette, hogy szeretnének nagyobb figyelmet fordítani és

támogatást nyerni a szakmai
továbbképzésekre, oktató könyvek, eszközök beszerzésére. A
tanfolyamok által a jövõben
könnyebben megoldhatók lennének a helyettesítések és az
óvónõk bölcsödétõl nagycsoportos korig végigvihetnék a
csoportjukat.
Az óvodások szeretik a helyi könyvtárat, ahova rendszeres ellátogathatnak. A zeneiskolai órák mellett a tehetséges
gyermekek jelentkezhetnek zeneoviba, focira, angol foglalkozásra és néptáncra. A leendõ
óvodásokkal való kapcsolattartást, beszoktatást a Ringató
program segíti, az apróságok
az áprilisi bölcsõdei világnapon és Mikuláskor is barátkozhatnak leendõ óvodájukkal. Az
iskolára való felkészítés jegyében elõadásokat tartanak, nyáron várhatóan 11 gyermek mehet tovább az iskolába. A létszámokat vizsgálva az utánpótlás biztosított, harmincnál
is több kiscsoportos korú gyerkõc jár az intézménybe.
Pataki Balázs

Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!
A Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követõ elsõ létesítõ okirat
módosítással egyidejûleg – de legkésõbb 2016. március 15.
napjáig – kötelesek a létesítõ okiratuknak mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek
nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.
A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Zalaegerszegi
Törvényszék végzi. A Zalában a nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy 500 már módosította 2014. március 15-ét
követõen létesítõ okiratát, eleget téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó kötelezettség így jelenleg
mintegy 1850 zalai civil szervezetet – egyesületet (sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárõrséget
stb.), alapítványt – érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét
követõen a korábbi jogszabályoknak megfelelõ alapszabállyal
nem mûködhetnek jogszerûen.
További, részletes információk:
Dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ Zalaegerszegi Törvényszék bezniczaa@zalaegerszegit.birosag.hu
Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos út 47-51.; Telefon: 92/310-384; e-mail:
info@zalacivil.hu).

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Adventi forgatag Zalabérben
Hagyományosan sokan ünnepelték együtt a karácsonyvárás elsõ vasárnapját Zalabérben a Szent Rita Idõsek Otthona udvarán nyílt adventi
forgatagban. A Zalai Hazatérõk Egyesülete által szervezett
bazárba bárki elhozhatta feleslegessé vált portékáját, így játékok, ruhák, használati tárgyak
találtak új gazdát.
– Az óvodai szülõk kezdeményezték a rendezvény létrejöttét, hogy bevételébõl támogatni tudják az óvodát. Így
karácsonyi vásárt, adventi forgatagot szerveztünk, melyhez
évrõl-évre többen csatlakoznak. Idén több települési kézmûves is eljött a rendezvényre,
sötétedésig minden résztvevõ
elhelyezheti saját díszét a falu
karácsonyfáján. A hónap elején
dalkörtalálkozót
tartottunk,
múlt hétvégén az idõsek nap-

ján köszöntöttük a falu nyugdíjasait. A közmeghallgatáson
is elhangzott, hogy több mint
ötven közösségi rendezvényünk
volt az idén. Utolsó elõtti programunk a mai, zárásként év
végén a két ünnep között
kalóriaégetõ túrát tervezünk –
számolt be a programokról
Zsuppán József polgármester.
Az elõzõ évekhez hasonlóan az Óvodai Szülõi Munkaközösség tagjai idén is szorgosan készültek és külön érdekességnek számított a levestésztákból összeragasztott és
festett karácsonyfadísz.
– Talán az idei a negyedik
rendezvény, amin részt veszünk.
Minden évben süteményeket
sütünk, adventi koszorúkat,
asztal és ajtódíszeket készítünk, hogy az árusításukból
befolyó összeggel az óvodát
segítsük. Hozzájárulunk a ki-

Népszerûek voltak az óvodai szülõk termékei.
rándulások szervezéséhez, Mikulás csomagok vásárlásához,
karácsonyi készülõdéshez. Egész
évben segítjük az óvodát,
õsszel Márton-napkor bolhapiacot szerveztünk, majd fáklyás felvonulást tartottunk –
árulta el a szervezõk egyike,
Léberné Dóka Lívia.
A vendégeket a ZalabÉRTÉK Egyesület tepertõs és

libazsíros
kenyérrel,
sült
gesztenyével kínálta, amihez
forró teát, puncsot és forralt
bort lehetett fogyasztani. Fél
ötre feldíszítették a mindenki karácsonyfáját, a közös adventi koszorún Kiss János
plébános és a Búzavirág Dalkör gyújtotta meg az elsõ
gyertyát.
Pataki Balázs

Nem maradnak éhesen a madarak
A zalacsányi Csány László
Általános Iskolában az osztályoknak madáretetõ készítõ
versenyt hirdettünk meg. Az 1.
2. és 3. osztályt a szülõk segítették és csodás etetõk készültek. Az elsõ és harmadik
osztályban Németh Sára és Németh Panna szüleivel, a másodikosnak Orsós Emília Lau-

ra családjával készítette az
etetõt. A negyedikes Farkas
Máté egyedül végezte el a feladatot.
Minden szorgosan barkácsoló diák ötöst kapott környezetbõl és mellette plüss állatkával és sportszelettel jutalmaztuk õket.
Rétiné Végh Katalin

A gyerek szorgalmasan pótolják az elfogyasztott madáreleséget.

Hirdetésszervezõket
Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Hagyományõrzõ szüreti mulatság Sümegcsehin
A községben nagy múltra
tekint vissza a szüreti felvonulás, mely a helyi szokás szerint
a búcsú napja utáni második vasárnapon kerül megrendezésre.
A sok esõ miatt egy emberként szorított a falu aprajanagyja a jó idõért, hiszen sokat
készült a település erre a rendezvényre. Már napokkal korábban látható volt a készülõdés, kukoricaszárral, tökökkel feldíszített szalmabálák és
felöltöztetett bábuk várták az
erre járókat a település központjában, utcáiban. Október
18-án, vasárnap az ebédet elfogyasztva a kultúrháznál gyülekeztek a vidám ünneplõk, felvonulók, lovasok, kocsisok,
hintók. Voltak, akik népi viseletbe öltöztek, voltak, akik vidám, mulatságos jelmezt öltöttek.
A kezdeti borkóstolás és
néhány pogácsa elfogyasztása
után elsõként Nagy József kanonok megáldotta az újbort.
Az ünnepélyes ceremónia után
a kisbíró szónokolt. A jelenlévõk kíváncsian várták, hogy
vajon idén kit dobol ki, kinek
a baklövését szedi rímes versbe. Köszöntve a rendezvény
idejére választott bírót és bírónét – akik hagyomány szerint minden évben az utoljára
házasodó pár – eleget téve a
nép kíváncsiságának, elmondott néhány vicces történetet.

Majd elkezdõdött a felvonulás, melyet hagyomány szerint fúvószenekar vezetett fel,
utána felsorakoztak a lovasok,
hintók, szekerek, a végén pedig a gyalogosan felvonulók
kísérték a hosszú sort. A falu
egy részén végigvonulva, idõnként megállva a kisbíró kidobolta intelmeit. Közben kínálók kóstoltatták meg a borokat, pálinkákat az érdeklõdõkkel.
Alig egy óra múlva a kulturális mûsor a feldíszített
kocsmadombon vette kezdetét, elsõként a fúvószenekar
vidám dalait hallhattuk, ezt követõen a kisbíró csalt ki hangos nevetést intelmeivel, majd
Sziva Erika polgármester köszöntötte a jelenlévõket. Beszédében
nyomatékosította,
hogy fontos, a hagyományok, a
népszokások ápolása, hiszen
ezeknek közösségösszetartó,
közösségmegtartó szerepük is
van. A falvak nagy értéke, hogy
szerencsés esetben összetartó
emberek lakják. A szüret a
komoly, szakszerû munkának
és a népi örömünnepnek a keveréke ma is. Vidámság és jókedv üt ekkor tanyát a szõlõhegyekben és a szõlõskertekben.
Beszéde után a helyi általános iskola alsós diákjai énekeltek, táncoltak népviseletben. A diákokat a helyi nép-

Kopjafa-avató Szentgróton
November 14.-én kopjafaavatóra, szentelésre gyûltek
össze a Zalaszentgrót Lövészklub tagjai, barátai és családtagjaik a zalaszentgróti sportlõtéren.
A kopjafa egy botját fogó
pásztort ábrázol, amit Szabó
Lajos türjei fafaragó készített,
és Kovács Sándor zalaudvarnoki plébános szentelt meg.

A kopjafával elhunyt sporttársaiknak kívántak emléket
állítani, nevüket réztáblára gravírozva örökítették meg.
Magyarország több megyéjébõl, illetve még külföldön is
vannak tagjai a klubnak.
Ezen a napon Gángó Tamás
alapító tagra, versenybíróra emlékeztek. Az esemény kötetlen
beszélgetéssel, vacsorával zárult.
Emlékezetes vigadalom volt…

Emléket állítottak.

dalkör és a Sümeg Néptáncegyüttes követte, színesítve a
mûsort. A település vezetése
eltökélt abban, hogy más településekkel, iskolákkal is baráti
kapcsolatot létesítsen, ennek
keretében a budapesti Tomori
Pál Általános Iskola énekkara,
néptánc együttese is örömmel
elfogadta meghívást és fellépett a színpadon, kiegészítve
egy fiatal, bátor tomoris diák
szóló énekével. Az iskola igazgatója ünnepélyesen emléklapot adott át együttmûködési
szándékának jeleként. Rövide-

sen az Ajka-Padragkút Táncegyüttes lendületes, pörgõs
fiataljai mutatták meg tudásukat, majd zárásként a cserszegtomaji Tátika Népdalkör kápráztatta el operettes, mulatós
mûsorával a nagyérdemût,
akik ezt kihasználva táncra
kerekedtek a színpad elõtt. Az
önkormányzat kétféle gulyással készült, melyet mindenki
megkóstolhatott, akárcsak a helybéliek csoportja által készített
több, mint ezer szilvás gombócot, sült gesztenyét és a település jó borait.

5

Szentgrót és Vidéke

2015. november

Nagymama „kincses” kamrája
A sokéves hagyományoknak megfelelõen november
hónapban került sor Zalaszentgróton, a Deák Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
alsó tagozatában az Egészség
hét programsorozat megrendezésére.
A „Néhány lépés az egészségért” téma keretében rövidebb-hosszabb távok közül válogathattak az osztályok, például Játszótértõl-játszótérig; A
történelem nyomában; Iskolától (néhai) iskoláig; Pataktólfolyóig; Szobortól-szoborig.
A séták során a gyerekek
keresztül-kasul bejárták Szentgrót utcáit, ezáltal jobban megismerték településünket. Ez
nemcsak a Szentgrót környékérõl bejáró tanulóknak jelentett újdonságot, hanem a helyi
nebulóknak is, akik szeretnek
autóval járni az iskolába. Sokan
mondták, hogy ezentúl szívesebben jönnek gyalog. A látottakat színes rajzokon örökítették meg, melyek az iskolánk
auláját díszítik.
Túrós Dóra védõnõ örömmel fogadta felkérésünket, az
elsõs osztályokban a fogápolásról és a testi higiéniáról beszélgetett a kicsikkel. Errõl a
témáról szóltak a reggeli versek, mesék és dalocskák az
iskolarádióban, jó hangulatot
biztosítva a naphoz.
A jó egészséghez a tiszta
környezet is elengedhetetlen.
Ennek kapcsán szelektív hulladékgyûjtõket helyeztünk ki,
amik használatát szorgalmasan
gyakoroljuk nap mint nap. Abban bízunk, hogy a gyerek-

korban kialakult szokások a
felnõttkorban is megmaradnak majd. Néhány „hulladék”
megmenekült a kidobástól a
„Hasznosítsd újra!” felhívás
nyomán.
Gyerekekbõl, szülõkbõl egyaránt felszínre tört a kreativitás. Sorra születtek a mestermûvek PET palackból, tojástartóból, de még lepattant szélû tányérból és bögrébõl is.
Ami a legjobban összefogta
a tanulókat, szülõket és kollégákat, az a Nagymama „kincses” kamrája nevet viselõ
programunk volt.
Felhívásunkra több mint
400 féle lekvár, szörp, ivólé,
aszalvány, savanyúság, szárított
zöldségek, gyógynövények, gyümölcs csipszek érkeztek. Jó
tudni, hogy sok családban a
nagyszülõk átadták az eltevés
egyszerû, de igen hasznos tudományát a fiatalabb generációnak is.
A „kamralátogatások” és
kóstolók alatt beszélgettünk a
biztonságos élelmiszerekrõl,
az aszalt gyümölcsök egészségmegõrzõ szerepérõl, a vitaminokról, élelmi rostokról. A
szülõk pedig kedvet kaptak a
különlegességek láttán, azok
elkészítéséhez is. Jövõre biztosan több kamrába kerül majd
például: mentás almalekvár, rebarbara dzsem, citromos töklekvár, gyömbéres körtelekvár,
fügelekvár, aszalt paradicsom,
vagy éppen házi készítésû
vegeta is.
Az is bizonyos, hogy az iskolai menza étlapját a következõ napokban sok kompót és
lekvár színesíti majd, amíg a

„Zöld Hét” a zalacsányi iskolában

Önfeledt játék és jó hangulat jellemezte a vetélkedõt.

Hagyományos a rendezvény az iskolában.

Nagy sikere volt a kamralátogatásnak.
készlet tart. Mert ugye a jóból
is megárt a sok?!
A hetet játékos vetélkedõvel zártuk, ahol a jutalom
természetesen gyümölcs volt.
Köszönjük az aktív közremûködést mindenkinek, akik a

programok sikeréhez hozzájárultak.
Az iskola pedagógusai nevében:
Gécsek Róbertné,
Kovácsné Kovács Katalin
szervezõk

A zalacsányi Csány László
Általános Iskolában november 9-13. között „Zöld Hét”
elnevezésû programsorozatot
rendeztek. A környezettudatos
nevelés gyakorlati alkalmazása
a téli idõszakban a madarakról
történõ gondoskodással osztályonként valósult meg, hiszen
minden osztály szebbnél szebb,
praktikusnál praktikusabb madáretetõt készített ez alkalomra. Ezen a héten három különbözõ elõadást hallgathattak
meg. A tananyagon kívül sok
érdekességet tudhattak meg
többek között az erdõ növényés állatvilágáról. Ismereteik
gazdagodtak a madarak életérõl, a madárvédelem hasznosságáról. Még sok felnõtt sem
tudja igazán, hogy mit takar a
NATURA 2000 fogalma. Errõl
is nagyon sok, praktikus, hasznos információt hallhattak
mind a tanulók és a nevelõik
is. A meghívott elõadó szakemberek: Nagy László erdõ-

mérnök, Kozma József hivatásos vadász és Csiszár Viktor, a BFNP természetvédelmi
õre volt.
A hetet az egész iskolát
megmozgató vetélkedõ zárta.
Diákjaink kicsiktõl a nagyokig
vegyes csapatokban versenyeztek. A feladatok között szerepelt közös éneklés, színjátszás,
levél és madárhang felismerés.
A héten hallottak megjegyzésérõl egy 13+1-es totóban
adhattak számot. Az önfeledt
játék és versenyzés nagyon jó
hangulatot varázsolt az iskola
tornatermébe, ahol az elsõ három helyezett csoport külön
jutalmazásban részesült. Az elsõ helyezett csapat többek között belépõt nyert a szomszédos községben lévõ KehidaThermálba is. Tóth Istvánné
intézményvezetõ helyettes elmondta, hogy a „Zöld Hetet”
és a vetélkedõt Rétiné Végh
Katalin tanítónõ szervezte.
Csány László Általános Iskola
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Tartalmas évet tudhatnak maguk mögött
Közmeghallgatást tartottak Tekenyén

A kultúrház elõtt társadalmi munkával 126 méter járda épült.
November 25-én közmeghallgatásra jöttek össze a falu
lakói, ahol az elmúlt év eseményeit, a megvalósult fejlesztéseket ismertették és a tervek, lehetõségek is szóba kerültek.
Befejezõdtek az elõzõ évekrõl
áthúzódó pályázatok, így a Generációk Háza nevû Leader projekten belül elkészült a régi
óvodai helyiség nyílászáró cseréje, aljzatszigetelése, parkettázása és a vizesblokk felújítása.
Itt a Baba-mama klub keretén
belül találkozik az óvodások
elõtti korosztály, ringató, babamasszázs és más programok
adnak lehetõséget a közösséghez szoktatásra.
A januári ellenõrzéssel lezárult a falubusz pályázat, így egy
új Volkswagen kisbusz segíti az
idõközben újraszervezett falugondnoki szolgálat mûködését.
A közmunka keretén belül 50
négyzetméteres fedett terményelõkészítõ épült, amely a közös-

INDULÓ
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E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
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ségi rendezvényeknek is helyet
tud biztosítani. Jelentõs társadalmi munkával 126 méter járda készült a kultúrház elõtt,
amihez a forrást az adósságkonszolidációs pályázat mellett a
település költségvetésébõl biztosítottak. Ugyancsak lakossági
együttmûködéssel készült el a
híd a könyvtár mögött és a kultúrház épületén megújultak a
régi rolók. A ravatalozó mellett
már ki van jelölve az urnafal
helye, virágosítás történt, az elöregedett növényzetet kivágták,
valamint felállították a kõszobrot. Lezajlottak a temetõbõvítés
adminisztrációs feladatai, a belsõ közlekedési út kijelölése
után a déli oldalon lévõ kerítés
áthelyezése és a temetkezési
parcellák kialakítása következik.
– Az útkarbantartási feladatok közül az Orgona utca és a
Móri út elejének kátyúzása, valamint a Bádonyi út padkázása
készült el. A Gesztenyés útra
beadott BM pályázatunk sajnos
forráshiány miatt nem nyert,
újból próbálkozni fogunk. Reméljük, hogy a jövõ évtõl további feladatokat tudunk elvégezni! Pályázati lehetõség ígérkezik a számozott külterületi
önkormányzati utak felújítására, ahol a Türjével összekötõ út
jöhet számításba, várjuk a konkrét pályázati kiírást. A tervek
között szerepel a Tekenyei SC
öltözõjének fûtés kiépítése,
amennyiben lehetõség lesz pályázati támogatással, ha nem,
akkor más módon. A könyvtárrégi posta épületben egy korszerûbb orvosi rendelõt szeretnénk kialakítani, a könyvtár pedig a kultúrházban kapna helyet. A középületek fûtéskorszerûsítéséhez és más fejlesztési
lehetõségekhez kapcsolódóan
továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat. A pályázati lehetõségek ismertetése
céljából a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Zala Termálvölgye Egyesület támogatásával
október 28-án fórumot tartot-

tunk – ismertette Sinka Imréné
polgármester.
Készül a járda folytatásának
terve a Hunyadi út 17. elõtt,
ahol a közel 100 méter járdaszakasz mellett 7 parkolóhely és
mozgássérült parkoló lesz kialakítva, a munkálatokkal várhatóan a csapadékvíz elvezetése is
megoldódik. A Hunyadi úton a
domb csatlakozásnál tervezett
áteresz beépítése lassítaná a
csapadékvíz sodrását és mérséklõdne a padka kimosódás és
csökkenne a hordalék okozta
balesetveszély. A település rendezési tervének munkálatai folyamatban vannak. A Járási Esélyegyenlõség Terv elkészült, melyhez kapcsolódóan a falura vonatkozó tervezet is kidolgozás
alatt van. A járási anyagban Tekenye jó példaként a szerepel a
nyári NaturAqua Életmód Tábor, módszertani megoldások
alkalmazása és a fogorvosi ellátásról történt megállapodás
miatt. Utóbbi szerint az önkormányzat által havonta fizetendõ
szolgáltatási díj fejében a 2015.
április 1. - 2016. március 31. közötti idõszakban a tekenyei ál-

landó bejelentett lakcímmel
rendelkezõ betegek részére térítésmentesen elvégzik a fogászati alapellátás során felmerülõ
mûszeres diagnosztikai vizsgálatot és szûrõvizsgálatot.
A közmeghallgatáson szóba
került a mezõõri szolgálat kialakításának terve is, ami remélhetõleg visszatartó hatást ér el a
zártkertekben elõforduló rongálások terén. A rendõrségi beszámolójában Kozma István
õrsparancsnok elmondta, hogy
szerencsére az eljárások száma
alacsony, minden területen a
megelõzés fontosságát hangsúlyozta. A közösségi programokon sokan részt vettek, így
rendszeresen találkozott a település lakossága. Legutóbb a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Csárdáskirálynõ 100 elnevezésû
programhoz kapcsolódva filmvetítést szerveztek, az NMI kezdeményezésére január 14-én az
I. világháborúról való megemlékezés lesz a következõ rendezvény. A település vezetése a továbbiakban is számít az aktív
részvételre.
pébé

Mezõgazdasági pályázati fórum
Fontosnak tartjuk, hogy minél közelebb hozzuk az információkat a lakossághoz. Ezzel a
szándékkal Tekenye Község Önkormányzatának kezdeményezésére október 28-án tájékoztató fórumot szerveztünk. A rendezvényen Szabad Enikõ, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatósága vidékfejlesztési referense a mezõgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás, beruházások
témakörét ismertette, Keresztes
János NAK falugazdász az új
AKG-ról (agrár-környezetgazdálkodási támogatás) és a várható
kötelezettségekrõl beszélt. A
tervezett Leader pályázati kiírásokról Szabó Tibor, a Zala Termálvölgye Egyesület munka-

szervezet vezetõje tájékoztatta a
megjelenteket. A Leader Hacs
már több helyi pályázatunk
megvalósítását támogatta, így
bízunk a további eredményes
együttmûködésben.
Az elõadások után több
nagyszerû projektet ismertünk
meg, amelybõl a jelenlévõk,
helybéliek és a környékbeli településekrõl érkezõk egyaránt
ötletet is meríthettek. Elõzõ napokban, október 26-án meglátogattuk Tilajban a mûködõ szárító-aszaló rendszert, amelyhez
ezúton is csak gratulálni tudunk. Köszönjük, hogy fogadtak bennünket és jó szándékkal
osztották meg velünk tapasztalataikat.
S.I.

Hasznos információkat osztott meg Keresztes János.
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Ünnepi díszek rizsbõl és gombokból is

A zoknis hóemberkék készítése volt a legérdekesebb.
Közel hatvanan vettek részt
november 27-én Pakodon az
IKSZT által szervezett adventi
készülõdésen. Az iskola tornatermében megrendezett kézmûves foglalkozáson a kisebbektõl egészen az idõsebb kor-

osztályig képviseltették magukat a falubeliek. A felnõttek
Mikolás Zoltánné virágkötõ
segítségével otthonról hozott,
valamint a helyszínen megvásárolható alapanyagokból készítettek adventi koszorút.

A gyerekek és szüleik a
védõnõ, valamint a helyi iskola
pedagógusaival együtt karácsonyi üdvözlõlapokat dekoráltak flitterekkel, gombokkal,
valamint színes papírból kivágott ablakdíszeket, gyertyás
asztali díszeket alkottak. A
legnépszerûbb kézmûves terméknek a zoknis hóemberkék
bizonyultak, melyet zokniba
töltött rizsbõl Bácsayné Spitzner Bernadett óvodavezetõ segítségével készítettek el a
gyerekek.
Lehetõség adódott kis helyi
kézmûves vásárra is, ahol Vass
Gáborné kézzel horgolt díszeit, valamint Pálné Vass Orsolya karácsonyi filcfiguráit
csodálhatták meg és vihették
haza az érdeklõdõk. A lelkes,
szorgoskodó gyereksereget aprósüteménnyel és teával kínálták.
S.H.A.

Adventi készülõdés Batykon
Családias légkörben, de
fantasztikus hangulatban zajlott november 27-én, péntek
este az adventi készülõdés a
batyki könyvtárban. Az önkormányzat szervezésében a falu
lakosai adventi koszorúkat,
asztal- és ajtódíszeket készíthettek. Szakmai segítségükre
volt a helyben élõ Szövérffy
Klári néni, aki közel 20 éve
foglalkozik koszorúkészítéssel
és Kovács Brigitta, aki a Zalaegerszegi Városgazdálkodási
Kft.-hez tartozó Aranyesõ Kertcentrum vezetõje.
Számos gyönyörû alkotás
került ki az ügyes kezek közül.
Aki pedig nézelõdni és beszélgetni érkezett, õket is forró
teával és aprósüteménnyel várták a szervezõk. Decemberben
minden hétvégére jut program
a kis faluban. Lesz még ajándékkészítés, mézeskalácssütés
és díszítés, vasárnaponként
pedig adventi gyertyagyújtás a
batyki hivatal udvarában.
A falukarácsony december
19-én 15 órakor kezdõdik a
batyki mûvelõdési házban.
Iszály Tünde

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Számos gyönyörû alkotás került ki az ügyes kezek közül.

www.zalatajkiado.hu

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Á…, ne foglalkozz vele…
A karácsony elõtti készülõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg ismerõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani. Így futottam össze
Istvánnal egy áruház parkolójában.
Beszélgetés közben látom, hogy István autóján bekapcsolva maradt a lámpa.
Gondoltam szólok neki, nehogy lemerüljön az akksija,
mert akkor nem fog tovább
rohanni, intézni a dolgait. Õ
az autó felé pillantva egy
laza mozdulattal mondta: –
Á…, ne foglalkozz vele! Beszélgetünk tovább.
Nem értettem a helyzetet, mert Istvánt elég aprólékos, minden részletre odafigyelõ ügyfélnek ismertem
meg. Mint sokan, õ sem szerette, ha valami nem mûködik tökéletesen. Ezért a
konyhájuk tervét elég alaposan átnézte. Nagy segítség
volt számára, hogy a látványterveken minden részletet
jól lehetett látni. Így egyértelmûen láthatta, hogy nem
érhetik meglepetések, mert
mindenre odafigyeltünk. Elég
sokat beszélgettünk, közben az autón világított a
lámpa. Kézfogás után István
elindult az autó felé. Még
mindig nem értettem a
helyzetet. Közben arra gondoltam, hogy hol van a
vontató kötél az autómban.
De nem volt gond, mert
István egy másik autóba
szállt be...
Elmosolyodtam, most már
értem, miért nem foglalkozott vele.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Meggyújtották az elsõ adventi gyertyát

Elsõ alkalommal a Margaréta Dalkör énekelt, Horváth Zsolt
plébános gyújtotta meg a lángot.
Pakodon a karácsonyi várakozás jegyében minden vasárnap meggyújtanak egy gyertyát a világháborús emlékmûnél elhelyezett adventi koszorún. November 29-én vasárnap
a Margaréta Dalkör mûsorát
követõen Horváth Zsolt plébános gyújtotta meg az elsõ gyertyát és osztotta meg gondolatait:

– Az advent egyre nehezebb fogalom, eredeti jelentése úrjövet, várakozás, készülõdés. Sajnos azt tapasztalni,
hogy mindez sokaknak csak
egy dísz. Az iskolában kisebb
gyerekek még eljárnak hittanra, de a nagyobbak már meginganak hitükben. Az adventi
Krisztus-várás az ember lelkében is utat kell, hogy mutas-

son, hiszen számunkra akkor
lesz igazi az ünnep. Jézus, a
világ megváltója közénk jött, az
Isten emberré lett. Jézus kihangsúlyozta: az embernek önmagát kell elfogadnia és megfogni az Isten kezét. A várakozás minket is erre ösztönöz,
hogy mi is tudjuk közeledni
Istenhez. Minden adventtel új
egyházi évet is kezdünk, a
Jézus életéhez tartozó eseményeket éljük meg újra és újra.
Nekünk az adventben mindig
meg kell találnunk a Megváltót és lélekben fel kell készülnünk Jézus születésének ünnepére – szólt a megjelentekhez
az atya.
Az adventi idõszak többi
vasárnapján is szeretettel várják a falubelieket a közös koszorúhoz. A jelszó: a bögréjét

mindenki vigye magával, amibe a helyszínen teát, illetve forralt bort töltenek a szervezõk.
December 6-án 3 órakor Bácsayné Spitzner Bernadett
óvodavezetõ gyújtja meg a lángot, majd a Mikulás is ellátogat faluba. A második gyertyát december 13-án Halász
Lászlóné, a pakodi nyugdíjas
klub vezetõje „kapcsolja fel”,
az utolsó fény december 20-án
Halek László polgármester
keze által gyullad ki. Utóbbi
idõpontban a tornateremben
karácsonyi mûsort is tartanak,
ahol az óvodások és iskolások
mûsora mellett Németh Eszter
verset szaval, Kovács Dorina
hangszeres játékkal, a Margaréta Dalkör karácsonyi énekkel
várja a vendégeket.
Pataki Balázs

Sportbarátoknak karácsonyra!
A Zalatáj Kiadó korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.
Íme ajánlataink:
Bajnokcsapat: A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
300 Ft
meg a kiadvány.
Megkoronázva: A könyv a ZTE 2002-ben bajnokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
1 000 Ft
idézi fel.
ZTE-mozaikok: Emlékezés az elõdökre. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé800 Ft
keznek a sikerekre.
A nagy csapat I-II.: A ZTE férfi kosárlabda-csapatának elsõ és második bajnoki címére emlé800 Ft
kezünk.
A nagy csapat - 10 év múlva: Hogyan emlékeznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté800 Ft
vel az aranyéremre?
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• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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Sporton kívül is van ajánlat!

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

Egy rendszerváltás karikatúrái:
Farkas László kötete a rendszerváltásnak nevezett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.
1 000 Ft
Égi per: „A huszadik század drámája” – írták róla Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelenhetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.
800 Ft
Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com.
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.
Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!
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Száz idõskorú került komfortos otthonba
„A zalai idõsellátás fejlesztése Türjén, a türjei premontrei rendház korszerûsítése”,
valamint ugyanezen a címen
Zalaszentgróton is idõsek otthonát avatták november 26-án.
A két zalai településen mûködõ szociális intézmények a
Kolping fenntartása alá tartoznak.
Soltész Miklós, az Emberi
Erõforrások Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil tár-

sadalmi kapcsolatokért felelõs
államtitkára ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy
évekkel korábban, amikor például a türjei otthonban járt,
szívszorító látvány tárult elé
a gondozottak körülményeit
látva.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos köszöntõjében kiemelte
hogy az idõs emberek gondozása végre megfelelõ módon

Az idõseket köszöntötték Zalaszentlászlón
Zalaszentlászlón 2015. november 15-én tartották a község nyugdíjasainak köszöntését. A szép számmal megjelent
meghívottat Bohár István polgármester köszöntötte és egyperces néma felállással emlékeztek meg a párizsi terrorcselekmények áldozatairól.

Ezt követõen a Kis Mákvirág népdalcsoport, a Mákvirág népdalkör, s a gyenesdiási
néptáncosok elõadásait nézhették végig az érdeklõdõk.
A programok végével az
önkormányzat mindenkit vendégül látott finom uzsonnával
és borokkal.

A felvétel a türjei átadási ünnepségen készült. Balról Nagy
Ferenc polgármester, Manninger Jenõ és Soltész Miklós.
történhet mind Türjén, mind
Zalaszentgróton. Hozzátette: a
mintegy száz idõskorú elhelyezését biztosító két, modernizált idõsek otthonának felújítása összesen több, mint hat-

százmillió forintos pályázati
pénzbõl valósult meg.
Zalában ez volt a két utolsó,
rendkívül rossz állapotban lévõ idõseket gondozó intézmény.
V.Á.

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

Tudósítókat keresünk!
Zalaszentlászlón sem feledkeztek el a nyugdíjasokról.

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
Tartalmas mûsor szórakoztatta az ünnepelteket.
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Párizs után
Rajz: Farkas László

Mi kell még?

– Napok óta azon tûnõdöm, mi kell még ahhoz, hogy az
unió Pató Páljai észbe kapjanak?!

Uniós helyzetkép

– Hölgyeim és Uraim! Most arról fogunk tanácskozni,
hogy mirõl tanácskozzunk legközelebb...

Jövõkép?
Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.

– Itt az Abdullah lakótelepen laknak Kovács Mohamedék,
Tóth Mohamedék, Molnár Mohamedék...

Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
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30 éves a Kehidámák Aerobik Klub
2015. október 23.-a nem
csak nemzeti ünnep volt a Kehidámák tagjainak. 30 éves jubileumot ünnepeltek a Kehidakustányi Deák Ferenc Kúria és Múzeumban. A zsúfolásig megtelt díszteremben Lá-

zár István polgármester köszöntõjében elismerõen nyilatkozott a táncklub munkásságáról, hiszen számos országos,
világ- és európai versenyen
öregbítették a község hírnevét.
Hálája jeléül jutalmakat adott

Sportegyesületként a környezetért
A Zalaszentgróti Fitness
Klub november 7-én másodszor rendezte meg „az Én Fám az Én Városom” elnevezésû közösségi faültetés programját,
melynek keretében a jelentkezõ szülõk gyermekeiknek ültethetnek kis névtáblával ellátott fát a Béke ligetben vagy
más városi közterületen.
A program 100% civil kezdeményezés (melyet így kívánnak az ötletgazdák megtartani), amit nem a jól elkölthetõ
pályázati pénz hozott össze,
hiszen tavaly semmiféle támogatásban nem részesült, saját

gyûjtésbõl valósult meg, de
idén már a város is hozzájárult
közösen összerakott adóforintjainkból.
A rendezvény kis beszélgetõs piknikkel zárult, melyhez a finomságokat a fákat
elültetõ szülõk biztosították.
Eddigi eredményünk összesítve: 20 db fa, 30 db tuja, cserje!
A folytatásra is van terv, hiszen
szeretnék a megteremtett értéket megõrizni egy a várossal
kötött gondozási megállapodás keretében és hosszabb
távon javasoltak ugyanide egy
Kreszpark létesítését.

Kaszás Ferencné klubvezetõ emlékezõ gondolatai.

Klubtagok, szülõk, meghívott vendégek.

Másodszor ültettek fát…

át az edzõnek, segítõiknek és a
táncosoknak.
Kaszás Ferencné klubvezetõ csak a legrangosabb versenyeket és eredményeket emelte ki beszámolójában. A soksok helyezés közül legbüszkébbek a következõkre: serdülõ aerobik világbajnoki cím,
Fit-Kid Országos elsõ és második hely, Sztep csapat országos
elsõ helyezés, világbajnoki hiphop szóló és csapat negyedik
helyezés és végül hip-hop csapat világbajnoki harmadik
hely. A legmeghatóbb pillanat

az volt, amikor a klubtagok
vezetõjüket is megajándékozták és köszönetüket fejezték ki
sok évi munkájáért.
Az ünnepséget állófogadás
és kötetlen beszélgetés zárta.
Köszönet támogatóiknak:
Kehidakustány Község Önkormányzata, Kehida Termál
Kft., Kehidakustányi Vállalkozók, Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, Zalaszentgrót
és Keszthely környék önkormányzatai és vállalkozói, a
klubtagok és szülõk.
Varga Ibolya
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

• 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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu

