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Eredményes évet zártak Pakodon
Elindulhat a bölcsõdei csoport

A gyerekek meghitt mûsorral várták az ünnepet.

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Jó hangulatú közmeghallgatással és a karácsonyra való
lelki feltöltõdéssel zárult az év
Pakodon. A lakosságot december 8-án tájékoztatták az év

során megvalósult fejlesztésekrõl és a jövõbeni tervekrõl.
A rendõrség részérõl közbiztonsági tájékoztatót is
(Folytatás a 2. oldalon)

2017-ben is Intertor Austria
szekcionált garázskapuk
Garázskapuját már
94 000 Ft + ÁFA
áron átveheti

Információ, árajánlat:
www.elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Karácsonyváró délután a rászorulóknak

Bangó Sándor (középen) a gyerekek egy csoportjával.
Bangó Sándor zalabéri vállalkozó, a Szent Antal Fogadó
tulajdonosa 1998-ban, immár
18 éve indította azon kezdeményezést, hogy a zalabéri érdekeltséggel rendelkezõ vállalkozók, cégek támogatásával
karácsonyhoz közeledve egy
„karácsonyváró délután” keretében megvendégeli és megajándékozza a helyi rászoruló
gyermekeket. A kezdeménye-

zéshez az elmúlt években egyre több támogató csatlakozott.
Az idei rendezvényre december 22-én, délután kerül sor,
amelyre 40 helyi rászoruló
gyermek kapott meghívást.
Zsuppán József polgármester örömét fejezte ki, hogy a
településen lévõ társadalmi felelõsségvállalásban az önkormányzaton kívül is van olyan
szervezõ erõ, akire bármilyen

közösségi rendezvényen lehet
számítani. Az önkormányzat
minden évben támogatja a
kezdeményezést, mellyel a
nagy családban és hátrányos
helyzetben élõkkel hangolódnak az ünnepre.
– Idén is úgy gondoltuk,
hogy meghívjuk a gyerekeket
és a fogyatékkal élõ felnõtteket
egy délutáni karácsonyi foglalkozásra és vacsorára. Azt szeretnénk, hogy azoknak is emlékezetes legyen az ünnep,
akiknek nélkülözniük kell.
Mindig vannak támogatók,
akiknek segítségével ajándékcsomagot tudunk adni nekik.
Az önkénteseink segítségével
a gyerekeket is bevontuk a
mézeskalács sütésbe és ünnepi díszeket készítünk. A gyerekek mindig nagyon várják a

programot, vannak, akik elsõ
osztályos koruktól nyolcadikig
minden évben itt vannak velünk – árulta el a kezdeményezés szervezõje, Bangó Sándor,
aki évközben a település minden programját támogatja.
Zalabérben az iskola alsó és
felsõ tagozatában is elõadással
készültek az ünnepre, melyet
az utolsó tanítási napon a
templomban mutattak be a
meghívott falubelieknek. Az
önkormányzat igyekezett a karácsonyt minden gyerek számára még boldogabbá tenni,
így az összes diák ajándékcsomaggal ment a téli szünetre. Ugyancsak meglepetésnek
örültek a hatvanöt év feletti
lakosok és a tizenhat év alatti
gyerekek.
Pataki Balázs

Mikulás az óvodában

Eredményes évet zártak Pakodon
Elindulhat a bölcsõdei csoport
(Folytatás az 1. oldalról)
meghallgattak az érdeklõdõk,
ahol kedvezõen értékelték a
település helyzetét.
– Pozitív évet tudunk magunk mögött, a költségvetésünk is jól alakult. Az év elején
betervezett pályázatokon kívüli beruházásokat, fejlesztéseket mind meg tudtuk valósítani. Elõször nem volt tervben
bölcsõdei csoport kialakítása
az óvodában. A temetõi urnafal építésével egy régi kívánalomnak tettünk eleget. 550
méter járdát tudtunk korszerûsíteni és mellette a szép településképet is fenntartjuk. A
munkákkal kapcsolatban ezúton is köszönjük a lakosság
egész éves odafigyelését, segítõkészségét – összegezte Halek László polgármester, aki
hozzátette, hogy a lakosság elégedett a település fejlõdésével.
A jövõbeni tervek között az
adósságkonszolidációs forrásból 2017 elején megvalósulhat
az iskola tornatermének a fel-

újítása, valamint az iskolaépület alsó szintjének további
nyílászáró cseréje. Pakodon is
benyújtották a TOP-pályázatot,
a település vezetése elkötelezett amellett, hogy a központban piacteret szeretnének kialakítani.
A szükséges engedélyek kiadását követõen várhatóan év
elején indulhat el a bölcsõdei
csoport, melyet szeretnék a
környezõ települések részére
is elérhetõvé tenni. Ezzel elsõsorban azoknak a szülõknek
kívánnak segítséget nyújtani,
akik hamarabb szeretnének újra dolgozni.
December 18-án meghitt
karácsonyi ünnepség keretében adták elõ mûsorukat a
helyi óvodások, iskolások és a
Margaréta Dalkör. A falu koszorúján meggyújtották az adventi negyedik gyertyát, melynek fényénél finomságokkal
és meleg itallal hangolódtak
együtt az ünnepre.
P.B.

Nagyon várták már a Mikulást.
December 6-án, kedden tartottuk hagyományos Mikulásváró délutánunkat, melyen vendégül láttuk az ovisokat is Zalacsányban. A havat hiába várták
a gyerekek, így a Mikulás sem
szánon érkezett, de azért jött,

csilingelt és hozott is ajándékot. Kicsik, nagyok énekkel
várták a jöttét, majd egy kis
színdarabbal kedveskedtek neki.
A gyerekek mûsorát Tömpe
Istvánné tanította be.
rvk

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti havilap

II. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Mazzag Zoltán lehet az új képviselõ Karácsonyi koncert Szentgróton
Érzékeny veszteség érte az
év végén Zalaszentgrót közéletét: elhunyt Beke László, a
Deák-iskola igazgatója, a város
alpolgármestere.
A haláleset miatt, a helyi
választási iroda döntése szerint, az önkormányzati választáson elért eredmény alapján a
Fidesz-KDNP jelöltje, Mazzag
Zoltán lehet a képviselõ-tes-

tület új tagja, aki eddig a pénzügyi és ügyrendi bizottság külsõs tagja volt.
Mazzag Zoltán végzettségét
tekintve gépészmérnök, mérnöktanár, egy Zalaszentgróton
mûködõ ipari vállalkozás minõségirányítási vezetõje.
Beiktatására a január 26-án
tartandó testületi ülésen kerül
sor.

Nagyszerû koncertnek adott
otthont a karácsonyi hangulatot árasztó Szent Imre templom december 23-án Zalaszentgróton.
Bálint Natália operaénekes és Alekszejev Jevgenyij
zongoramûvész elõadásában a

helyhez és az alkalomhoz illõ
csodálatos dallamok csendültek fel a római katolikus
templomban.
A mûvészházaspár karácsonyi koncertje feledhetetlen
élményt nyújtott valamennyi
résztvevõnek.

Beke László halála után Mazzag Zoltán lehet a képviselõ-testület új tagja.

Fotó: Bonyhárdné Purger Nikoletta
A koncert felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek.
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Közös ünnepvárással telt a december Tekenyén
December hónapot a szokásos közös ünneplés hangulatában töltöttük Tekenyén. A
gyerekek igazán jók voltak
idén is, ugyanis a Mikulás
kétszer is járt a falunkban.
December 2-án a kultúrházban várták izgatottan a gyerkõcök a „Nagyszakállút”, majd
a kézmûves foglalkozáson voltak nagyon aktívak Ilike néni
és mindannyiunk örömére.
December 17-én pedig Nati és
Didi szépen díszített udvarán
lehettünk vendégek, ahol a
hideg estét a sütemények
mellett a tea, puncs és forralt
bor tette még kellemesebbé.
A karácsonyt is, mint minden ünnepet maga a készülõdés, a várakozás idõszaka
teszi széppé, amikor a környezetünket és magunkat is felkészítjük az ünneplésre. Advent vasárnapjain a közös

imádság, ének, vers és az
együtt elfogyasztott finomságok mellett jutott idõnk egymásra figyelni, tudtunk kicsit
beszélgetni. A gyertyagyújtások bensõséges hangulata
közelebb hozta az embereket,
erõsítette az összetartozás
nagyszerû érzését. Az ünnepvárást a tekenyei gyerekek
pásztorjátéka koronázta meg,
amelyet most is szenteste délutánján láthattak az érdeklõdõk. A fiatalok versekkel is
készültek, a történet megelevenedését pedig az összekötõ
dalok közös éneklése segítette.
Az oltár elé Muhari Mária
iparmûvész munkája került. A
mûsor zárásaként Magyar Julcsi nemrég elhunyt tanára
emlékére elénekelte Zorán
,,Kell ott fenn egy ország” c.
dalát, melyet Hans-Jörg Bock
tanár úr kísért orgonán. Hans

Az ünnepvárást a tekenyei gyerekek pásztorjátéka koronázta
meg.

Mikulás-ünnepség Batykon
Az oltár elé Muhari Mária iparmûvész munkája került.
csodálatos tenor hangjának
örülhettünk advent 3. vasárnapján is, amikor templomunkban ismert és népszerû
karácsonyi dalokat, énekeket
szólaltatott meg a mûvész úr.
Aznap délután megelevenedett a mondás, mely szerint a
zene az a közös nyelv, amely a
különbözõ nyelvû embereket
össze tudja kötni.

Kívánjuk, hogy a szeretet,
egymás megbecsülése, az öszszetartozás érzése még sokáig
legyen jelen községünkben!
Kívánunk Önöknek a karácsony hangulatában átélt sok
szép pillanatot, az új évben jó
egészséget, szerencsét, személyes és munkahelyi sikereket!
Boldog, dolgos 2017. évet!
SI

INDULÓ
KÉPZÉSEK
Közel ötven gyermeknek hozott ajándékot a Mikulás.
Kedves élményben volt része minden megjelent vendégnek december 6-án délután
Batykon. E nevezetes napon a
Mikulás ellátogatott hozzánk
is. Közel 50 gyermek gyülekezett a mûvelõdési házban,
izgatottan foglaltak helyet kísérõikkel együtt.
Rövid, énekléssel eltöltött
várakozás után megérkezett a
várva-várt vendég. Puttonya
csordultig volt tele a csomagokkal. Batykon sok kisgyermek érdemelte ki a Mikulás
kitüntetett figyelmét.
Az iskolások remek bábelõadása még a legkisebb kor-

osztályt is elvarázsolta, a Mikulás is örömmel nézte a produkciót. Pálné Peitli Erika
tanító néni bábszakkör keretében készítette fel a gyerekeket a mûsorra. Ezután a
Mikulás meséje, majd az ajándékok kiosztása következett. A
Mikulás bácsinak minden gyermekhez volt egy-egy kedves
szava. Lassan kiürült a puttony,
a gyerekek örömmel indultak
el kezükben a csomagokkal. A
Mikulás pedig folytatta útját,
hogy még sok gyermeket felkereshessen és örömet vigyen
a gyermeki szívekbe.
G.H.

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

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

2016. december

5

Szentgrót és Vidéke

Idõsek karácsonyi ünnepe Sümegcsehin
A település önkormányzata
fontosnak tartja, hogy karácsony közeledtével ünnepi
hangulatban, programmal és
vacsorával köszöntse a falu
idõskorú lakosait. Aranyvasárnap délután három órakor az
iskola és óvoda pedagógusaiból összeálló kórus dallal
kedveskedett a szépkorúaknak
majd a Fazekas József Általános Iskola Táltos mûvészeti
iskolásainak ünnepi mûsorával folytatódott a program. A
fellépõ diákok nagyszülei, rokonai és a jelenlévõk örömmel
nézték a gyermekek által elõadott színdarabot. Ezt köve-

tõen a Sümegcsehi Népdalkör
karácsonyi dalokat adott elõ.
Az ünnepi mûsor részeként Sziva Erika polgármester
asszony köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében az idõsek családon és falun belüli
feladatának fontosságát hangsúlyozta: „A mai gyerekek
többsége csak annyit tud az
ünnepekrõl, hogy kapnak ajándékot, meg jót esznek, vagy
feldíszítenek egy fenyõfát. Legtöbben ebben látják a karácsony értelmét. Pedig egyáltalán nem errõl szól... Mindezt
azért itt Önöknek, nektek
mondom el, mert Ti tudjátok a

Az elsõ magyar ûrhajós Türjén

Bensõséges volt az ünnep…
fiataloknak átadni, ismét divatba hozni a tárgyak nélküli,
feltétlen szeretetet. Emlékeitekben él, hogy milyen az igazi
karácsony, milyen az, amikor
együtt a család, amikor nem a
külsõ csillogás, hanem a belsõ
értékek a fontosak. Feladatotok van még most is, a családon belül, a falun belül. A

hagyományok, az emberi értékek továbbadása, tanítása.
Ehhez kívánok minden megjelentnek sok erõt és egészséget a jövõben is.”
A délután további részében
megvendégelésre került sor. A finom ételek elfogyasztása után
beszélgetéssel, zenehallgatással,
közös énekléssel telt a délután.

Ne feledjük el értékeinket!
Hagyományõrzés a türjei iskolában

Farkas Bertalan mutatja, hogy milyen konzervekbõl ettek.
A türjei önkormányzat és
a Szent László Általános Iskola meghívására a községbe látogatott az elsõ (és eddig
egyetlen) magyar ûrhajós, Farkas Bertalan. Az érdeklõdõ
gyerekekkel és tanáraikkal, felnõttekkel teli tornaterem egyik
falán a tanulók által készített
tablók a technika és az ûrhajózás fejlõdését mutatták be.
Egy tablón a híres vendégrõl
gyûjtött írások és képek voltak.
Az elõadói asztal felett pedig
egy „igazi” ûrhajó lógott, amit
Boros Csaba és Ágh János
készített. Nagy Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta, hogy milyen megtiszteltetés ez a találkozás Farkas
Bertalannal. Ismertette kitüntetéseit, betöltött tisztségeit,
majd átadta a szót a vendégnek.

A kék ûrhajós ruhába öltözött Farkas Bertalan kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartja
a vidéki gyerekekkel is megismertetni az elsõ magyar ûrrepülés történetét. Mesélt gyerekkoráról, fiatalkori kedvtelésérõl, majd nagy élvezettel adta elõ az ûrhajózás elõkészületeit, a repülést és a visszatérést. Mindezeket korabeli filmfelvételekkel illusztrálta. Beszélt a nemzetközi ûr-együttmûködésrõl, a Hold- és a Marsprogramról. Befejezésül jó tanulásra és sportolásra buzdította a gyerekeket, hogy 15-20
év múlva õk is ûrhajósok
lehessenek! A közönség az
elõadás után aláírásokért, közös fényképezésért „ostromolta” a mosolygós, barátságos
vendéget.
Szalay Csaba

Luca napjához számos szokás kapcsolódik, ezek közül
talán a legismertebb a lucaszék készítése. Szép hagyomány a búzaültetés, ami szintén a bõségvarázsló népszokások közé tartozik, az év legsötétebb napján búzát ültetni
igazi szimbolikus jelentéssel
bír. Ezen a napon a legkedvesebb népszokás a lucázás,
amikor a gyermekek szalmacsutakkal járják körbe a házakat.

A Türjei Szent László Általános Iskolában a 2. osztályos
gyerekek egy téli népszokást, a
lucázást elevenítették fel. Elõadásukkal örömet okoztak a
türjei, óhídi és batyki óvodásoknak is. Batykon a helyiek
bábelõadása mellett a gyerekek Luca-búzát is ültettek. Minden óvodás kapott egy apró
ajándékot (kicsi díszített zsákocska cukorral, búzával, jókívánsággal.
Németh Miklósné

Az iskolások több helyen is bemutatták a lucázást.
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Utcákat újítottak fel Türjén
Türje Község Önkormányzatának nagy gondot okoz a
belterületi utak felújítása a
községben, ezért az önkormányzat minden pályázati lehetõséggel él. Nagy örömmel
vettük tudomásul, hogy az
önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában benyújtott pályázatunkat kedvezõen bírálták
el a Belügyminisztériumban.
Ennek keretében 15 millió
forint állami támogatással, 3,2
millió Ft önkormányzati saját
erõvel három nagyon rossz
állapotban lévõ utcát sikerült
felújítani. A Zrínyi Miklós utcát 190 m hosszúságban, a
Béke utcát 230 m hosszan, és a
Táncsics Mihály utcát 400
méteren sikerült megújítani,
összesen 2600 négyzetméterre
került új borítás. Az utak elõbb
egy 2 cm-es kiegyenlítõ réteget kaptak, majd egy 4 cm-es
AC-11 aszfalt kopóréteget épí-

tettek ki és fél méteres szélességben kétoldalt az út padka kialakítása is megtörtént.
A megújult utcákat december 9-én ünnepség keretében
hivatalosan is átadták használóinak. Az útavatón beszédet
mondott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Horváth Sebestyén, a Horváth-Ép
Kft. ügyvezetõje és Nagy Ferenc polgármester.
Önkormányzatunk tavaszszal a közmunka program keretében folytatja a felújított
utcák vízelvezetési, árokkiépítési munkálatait. Ezúton is hálásan köszönjük mindenki fáradozását, amelyet a falunk
fejlõdése érdekében végez.
Mivel még nagyon sok útszakasz van rossz állapotban,
ezért a jövõben is élünk
minden pályázati lehetõséggel, amelyhez kérjük további
támogatásukat.
t.

Az ünnepélyes átadás pillanata.

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
A szálloda L16 éttermébe

Éttermi Kisegítõ
munkatársakat keresünk

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 0620/212-1978; tibor.vesztroczi@balancehotel.hu

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

109.900 Ft

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

www.zalatajkiado.hu
Az akció január 25-ig vagy a készlet erejéig tart. Az árak az áfát tartalmazzák! Az akció csak a zalaegerszegi üzletünkben érvényes!
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Meghitt ünnepvárás Zalacsányban
Advent negyedik vasárnap
délutánját kicsik és nagyok
együtt töltötték az önkormányzati hivatal nagytermében. A
helyi iskola népes csoportja
már hetek óta készült erre a
délutánra. Délután négy órakor felgyulladt a negyedik
gyertyaláng, melyet Zalacsány
polgármestere, Nagy Lászlóné
gyújtott meg. Köszöntõje után
az iskolások ünnepi mûsora
következett, elõször az énekkar, majd a furulyás csoport
adott igényes elõadást. Két
ötödikes tanuló, Rózsa Iván és
Orsós László csodás szóló
énekei a nézõtéren könnyeket
csaltak az emberek szemébe.
Majd a karácsonyi csoda, a kis
Jézus születése következett,
felelevenítve a királyok és a
pásztorok megjelenését az újszülöttnél. Megható, igényes,
magával ragadó mûsort láthattunk az iskolások elõadásában. A gyerekek mûsorát Szládovics Ferencné és Bohárné
Leposa Lívia tanárnõ állította
össze. Az iskolások elõtt és
után a nyugdíjas klub tagjai
énekeltek karácsonyi dalokat.
A fellépõk sorát a Gyenesdiási
4+1 Népzenei Együttes karácsonyi koncertje zárta, akik
népi hangszereken elõadott
karácsonyi dalokkal kápráztatták el a zsúfolásig megtelt
nézõteret.
A vendégek Csiszár Tibornétól az idei évben is vá-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

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

Fõzni jó!
Vak majom korszak…

Az iskolások elõadása mindenkit magával ragadott.

A gyenesdiási fellépõk népi hangszerekkel színesítették mûsorukat.
sárolhattak karácsonyi puszedlit, perecet és mézeskalácsot.
Az elõtérben megvendégelték
a résztvevõket teával, forralt
borral és különbözõ süteményekkel, melyeket szívesen fo-

gadtak és egy kis beszélgetés,
elmélkedés közben fogyasztottak el. Emlékezetes és egy igazi
karácsonyt váró, meghitt délutánt tölthettünk el együtt.
Rétiné Végh Katalin

Péter házat épít, mert
nagyobb otthonra lesz szüksége a családnak.
A ház tervezése tovább
tartott, mint gondolta. Nem
akart túl nagy házat, de azt
sem akarta, hogy valaminek
ne legyen elég helye. A
tervek többszöri átgondolása és átvariálása után Péter
úgy gondolta, túl vannak a
nehezén, innen már csak
egy jó kivitelezõre van
szükség.
Csak hát az építés során
mindig volt valami kérdés,
valamit el kellett dönteni.
Majd kiderült, nem sikerült
mindig jól dönteni, mert
erre vagy arra nem gondoltak, amit késõbb viszont
fontosnak tartott a család.
Ezeket a bosszantó helyzeteket megunva Péter felhívott bennünket. Átnéztük a
tervet, helyiségenként berendezési tervet és látványterveket készítettünk. Így
egyértelmûen látszik, mi
lenne a jó megoldás, minek
mekkorának és hol kell lennie. Könnyebb jó döntéseket hozni.
Az anyagokat, színeket
is sokkal könnyebb kiválasztani.
Végre vége a vak majom
korszaknak – jegyezte meg
Péter –, mert az nálunk
nem mûködött.
Mi az a vak majom
korszak?
Állítólag – kezdte el Péter – egy gazdasági szaklap
felkért több menõ brókert
hogy versenyezzenek. Az
gyõz, aki nagyobb nyereséget tud elérni a tõzsdén. A
brókerek nem tudták, de
egyikük egy majom volt. A
majom úgy tudott tõzsdézni, hogy egy falon fent volt
az összes részvény, és azt
vették vagy adták el, amit a
majom a labdájával eltalált.
És így lett a majom a legjobb bróker…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

8

Szentgrót és Vidéke

2016. december

Idõsek köszöntése Kehidakustányban
2016. december 9. napjának délutánján Kehidakustány idõskorú lakosait köszöntötte Lázár István polgármester a tiszteletükre rendezett
ünnepségen, amely mára már
hagyománnyá vált a településen.
A helyi óvoda és általános
iskola mûsorral kedveskedett
az idõseknek, ezt követõen Lá-

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

zár István polgármester virággal köszönte meg az idõskorúak ellátásában résztvevõ dolgozók munkáját.
A megjelenteket disznótorossal vendégelte meg az önkormányzat, a finomabbnál finomabb süteményekkel a helyi Hagyományõrzõ Mariskaudvarban dolgozók készültek,
akik saját készítésû mézeskaláccsal is kedveskedtek.
A kötetlen beszélgetéshez a
jó hangulatot harmonikaszó
biztosította.

Lázár István köszönti a szépkorúakat.

PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon
meg is oszthatók!
Naponta új riportok,
interjúk, jegyzetek!

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán

Ha elolvasta,
adja tovább!

Szentgrót
és Vidéke

Zene: Music Fly Band
4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,
4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse
Belépõ: 8 470 Ft /fõ
Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

2016. december

Szentgrót és Vidéke
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Színes programok Sümegcsehin

Az adventi forgatag ebben az évben is sikeres volt.

ra. A különbözõ karácsonyfa
függõk, asztali díszek mellett
számtalan más portéka is kínálta magát: kézmûves gyertyák és szappanok, könyvjelzõk és képek, mézeskalács, puszedli és cukorperec, díszpárnák, valamint helyi termesztésbõl származó tökmagliszt,
savanyúság, paprikakrém, stb.
Ám nem kellett feltétlenül
kinyitnia a pénztárcáját annak,
aki nem akart haza menni üres
kézzel, hiszen a kézmûves foglalkozás keretében mindenkinek lehetõsége volt karácsonyfadíszt készíteni és üveget festeni. Utóbbi rendkívül népszerûnek bizonyult, gyerekek
és felnõttek kezei között csodás alkotások születtek.
Mikulás váró
Néhány nappal késõbb, december 6-án, délután egy egé-

szen más hangulatban telt várakozásnak adott otthont a
falu- és kézmûves ház: gyerekek, szülõk és nagyszülõk várták együtt a Mikulás érkezését.
A program során a Brumi
Bandi Band igyekezett lekötni
az izgatott gyereksereget. A
keszthelyi együttes saját szerzeményeibõl és közismert dalokból válogatott. Közös énekkel, játékkal ütötték el az idõt,
s végül, minden gyerek legnagyobb örömére, megérkezett a Mikulás. Az öreg nagyszakállú manósegédeket is hozott, akiknek gondjuk volt rá,
hogy a Télapó egyik gyerekrõl
se feledkezzék meg. Minden
lurkó kapott csomagot, s vele
nemcsak csokoládét és szaloncukrot, hanem egy csodálatos
élményt is, melyrõl még napokig beszélgettek az iskolában,
óvodában.

12 éremmel gazdagodtak
Izgatottan várta a gyermeksereg a Mikulást.
Adventi forgatag
December 3-án, szombaton
került megrendezésre az Adventi forgatag névre keresztelt
esemény, rendezvény, összejövetel, vásár.
Sziva Erika polgármester
asszony ötlete és kezdeményezése nyomán idén 4. alkalommal megtartott forgatag
ebben az évben is sikeres volt.
A falu- és kézmûves ház nagyterme ünnepi díszítést kapott.
A dekorációk és égõk színei, a
mézeskalács és puszedli illata,
a karácsonyi énekek szép dallamai fokozták a kellemes,

meghitt hangulatot, és együtt
járultak hozzá ahhoz, hogy az
összejövetel nagyon kötetlen,
közvetlen, családias légkörben
zajlott. A program egyik célja
pedig éppen ez volt: megállni
kicsit, így, december elején,
megragadni az adventi várakozás varázslatos, egyedi hangulatát, együtt lenni, ne csak
egymás mellett, beszélgetni,
készülõdni a közelgõ ünnepre.
A vásár keretében az önkormányzat, a helyi iskola, óvoda és könyvtár, valamint a falu
néhány önkéntese által készített termék került az asztalok-

A Shotokan Dojok Szövetsége az elmúlt év végén Veszprémben rendezte meg országos bajnokságát. Erre a rangos
eseményre 3 stílusszövetség,
20 egyesület több mint 200
gyermek és felnõtt karatésa
nevezett, köztük a Zalaszentgróti Shotokan Karate-do Egyesület 8 versenyzõvel.
Molnár Kata kitûnõ teljesítményt nyújtott, hiszen több gyõztes mérkõzést követõen csak a
döntõben kapott ki a nála egy
fejjel magasabb és idõsebb ellenfelétõl, Tarsoly Milán pedig
formagyakorlatban nem talált
legyõzõre, aranyérmet nyert.
A többiek is kiválóan szerepeltek, hiszen a különbözõ

versenyszámokban összesen
12 éremmel lettek gazdagabbak.
A csoportképrõl hiányzik a
szintén kitûnõen versenyzõ
Kurucz Botond Áron, aki a
legerõsebb csoportban 5. helyezést ért el küzdelemben.
Eredmények. Leány formagyakorlat. Bronz: Tarsoly Adél.
Fiú formagyakorlat. Arany: Tarsoly Milán, ezüst: Molnár
Ádám, bronz: Tolnai István,
Kapocsi Bence, Mazzag Dávid.
Csapat formagyakorlat. Ezüst:
Tarsoly Adél - Tarsoly Milán Molnár Kata. Leány küzdelem.
Ezüst: Molnár Kata. Fiú küzdelem. Ezüst: Mazzag Dávid,
bronz: Kapocsi Bence.

Ezúton szeretném kedves gazdatársaimat értesíteni arról,
hogy pályázatot nyújtottam be EMVA-Fiatal mezõgazdasági
termelõk indulásához a 2015. évben igényelhetõ támogatási
jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoztam létre. A
jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetõségek
igénybevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot mûködtetek, és 2019-re a gazdaságom mérete legalább 12,90
EUME lesz. Fõ tevékenységem: zöldségféle, dinnye, gyökér-,
gumósnövény termesztése m.n.s.
Kurucz Tamás
4200 Hajdúszoboszló, Ádám u. 44.
A szentgróti versenyzõk Komáromy József edzõvel.
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Sümegcsehin járt Böde Péter vándormeseíró
Tévénézés, rovásírás, parlagfû
Jogosan merül fel a kérdés
az olvasóban: Mi köze van
ennek a három dolognak egymáshoz? Hisz látszólag semmi.
S egészen addig valóban nincs
is semmi közük egymáshoz,
amíg egy gondoldó, akarom
mondani: gondolkodó ember
morfondírozni nem kezd
róluk, s olyan megállapításokra nem jut, melyek érdemesek a másokkal való megosztásra.
Böde Péter, a Vándor Meseíró pontosan ezt teszi. De
nemcsak gondolkodik, hanem
meséket ír, verseket költ,
illusztrál, rovásírást tanít, táboroztat, szívesen játszik, s mindemellett író-olvasó találkozókat tart szerte a Kárpát-medencében.
„Vándor Meseíróként több
mint 240 településen jártam,
több ezer gyerekkel találkozom évente. Könyveimet sok

iskolában jutalomkönyvként
adják, több intézményben
kötelezõ olvasmánnyá tették.
Verseim között akad olyan,
melyet logopédusok is használnak a munkájuk során.” –
mondta el az író, akinek több
mesekönyve és gyerekeknek
szánt verseskötete mellett idén
egy felnõtteknek szóló verseibõl válogatott kötete is megjelent.
A közelmúltban a sümegcsehi Fazekas József Általános
Iskola diákjainak tartott találkozót Böde Péter Budapestrõl
érkezett vándormeseíró. A
program a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár támogatásával, Sziva Erika polgármester asszony és Gombosné
Szabó Viktória könyvtáros
szervezésében valósult meg.
Az eseménynek a falu barátságos, ám kicsiny könyvtára
helyett, az iskola egyik tanter-

A megyei döntõbe jutottak

Hát ez érdekes!…
me adott otthont, ahol az író a
gyerekek korosztályának megfelelõ foglalkozásokat tartott a
tanulóknak. Az összesen négy,
egyenként 50 perces elõadás
során elgondolkodtató dolgokat hallhattunk nemcsak az író
történeteirõl, a bennük megformált állatokról, hanem például a táplálkozásról, a tévénézésrõl, a rovásírásról, a mesék erejérõl és anyanyelvünk
szépségérõl, egyediségérõl is.
Az író hol humorral, hol
érdekességekkel, máskor pedig – a magyar nyelv páratlan
lehetõségeit kihasználva – elmés szójátékokkal próbálta
rávenni a fiatalokat az együtt

gondolkodásra. Sikerét a hangos kacagáson kívül, a kérdéseire magasba lendülõ kezek,
okos válaszok és hozzáfûzések,
a játékokban részt vevõ gyerekek lelkesedése jelzik a legjobban.
A találkozó után a diákoknak lehetõségük volt az író
kiadványait megvásárolni, dedikáltatni. Számos tanuló mellett, a könyvtár is élt a lehetõséggel, így az író két mûve
már kölcsönözhetõ a Sümegcsehi Könyvtárból.
A minden szempontból sikeres találkozónak a szervezõk
reményei szerint jövõre lesz
majd folytatása.

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

A zalacsányi iskola gyõztes csapata.
Játékos sportversenyen vett
rész a zalacsányi Csány László Általános Iskola 18 kis
diákja (9 leány, 9 fiú). A
megmérettetésre
december
14-én, szerdán délután került
sor a Zalaszentgróti Sportcsarnokban. Hat fordulóból
állt a verseny, mely a gyerekek
gyorsaságát, ügyességét, leleményességét és a figyelmét
egyaránt próbára tette. Sajnos a környékbeli iskolák

közül csak három jelentkezett: Zalaszentgrót, Türje és
Zalacsány.
Nagy örömben volt részünk, mivel a hat versenyszámból ötben a mi csapatunk
volt a legjobb, így megnyertük
a versenyt, és képviselhetjük a
térséget a megyei döntõben. A
csapat felkészítését Tóth Istvánné és Rétiné Végh Katalin
tanítónõk végezték.
rvk
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FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

JANUÁRI ÁRZUHANÁS!!!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Kocsonya 3dl/db.....599/db 199,5 Ft/dl

Lecsókolbász............... 699 Ft/kg
Véres-Májas hurka....... 699 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna... 1199 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna vcs....1199 Ft/kg

Nyári turista................ 1299 Ft/kg
--------------------------------------------Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Virsli em.beles..............999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmendi Extra sonka.. 1699 Ft/kg

--------------------------------------------Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................625 Ft/kg
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Csülök hátsó................ 829 Ft/kg
Oldalas........................ 1069 Ft/kg
Tarja csont nélkül.......1299 Ft/kg

Érvényes: 2017. január 09 - január 22-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Négyesmentes törzsállományból,
25-30 kg-os malacok eladók
Zalaszentivánon
Ár: 650 Ft/kg

Hu

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés
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Érdeklõdni: 30/478-6485

• 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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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

www.zalatajkiado.hu

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

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

