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Szekcionált garázskapuk

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony

Dötkön Noé Borházban

ünnepéhez igazodva tar-
tottak oltónapot március 18-án

, a . Az
esõs idõjárás kicsit megtréfálta
az érdeklõdõket, de így is sok
helyrõl érkeztek beoltatni gyü-

Õshonos gyümölcsöket is oltottak Dötkön
mölcsfáikat, akiknek

és gon-
doskodott az oltóalany és az
oltani kívánt vesszõ pároso-
dásáról.

– Az oltásnál méhviasz tar-
talmú fasebkezelõt, vagyis ol-

Simon
Lajos Vízvári Ottó

tóviaszt használunk. Ma a ta-
vasszal végezhetõ oltásokat
mutatjuk be, melynek mód-
szere többféle lehet. Az oltó-
alany és az oltandó vastagságát
figyelembe véve beszélhetünk

lapolásról, ékoltásról és hasí-
tékba oltásról. Azonos kereszt-
metszetnél könnyedén meg-
történik az összepárosodás,
mert ott a kéregnek kell

Takács Géza és Kovács Dezsõ Simon Lajostól és Vízvári Ottó-
tól kapott segítséget.

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

HÚSVÉTI AKCIÓ!

Érvényes: 2017. április 03 - április 15-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

Tarja csontos 1029 Ft/kg
Karaj csont nélkül 1199 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR!

TOP ÁR!

Zsír 1 kg 499 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR

Véres hurka 699 Ft/kg
Májas hurka 699 Ft/kg

Tepertõkrém 399/db250g/dob 1596Ft/kg
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Lecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna. 1249 Ft/kg

Nyári turista........... 1499 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg

Fõtt csécsiszalonna vcs.1249 Ft/kg
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Füst.csülök 1099 Ft/kg
Füst.kötözött 1399 Ft/kg
Füst.angolszalonna 1499 Ft/kg
Füst.darabolt comb 1599 Ft/kg
Fõtt comb vcs 1599 Ft/kg
Fõtt tarja vcs. 1599 Ft/kg
Füst.tarja 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg
Lángolt karaj 1599 Ft/kg
Füst.Parasztsonka 1699 Ft/kg
Füst.Parasztlapocka 1659 Ft/kg

TOP ÁR!
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 199 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Apróhús 70% 779 Ft/kg
Oldalas 1019 Ft/kg
Dagadó 1019 Ft/kg

HÚSVÉTI KIEMELT AJÁNLATUNK
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(Folytatás az 1. oldalról)

Zalabérben

Zsuppán József

idén is összeál-
lították a 2017-es év esemény-
naptárát, melynek kiemelt
programja lesz a település ju-
bileumának megünneplése. A
környezõ településekhez és
Zalaegerszeghez hasonlóan Za-
labér község is idén ünnepli
elsõ írásos említésének 770.
évfordulóját. Erre az alkalom-
ra egy programsorozattal, il-
letve egy kiadvánnyal is ké-
szülnek.

– A települési értéktár bi-
zottság már korábban felvette
a munkatervébe, hogy kiad-
vány készüljön a településrõl,
melyet minden háztartásba és
a Zalabérbõl elszármazottak-
hoz is el fogunk juttatni. Kü-
lönbözõ pályázati progra-
mokban is részt veszünk, de
az önkormányzat jelentõs ön-
erõvel is támogatja a szep-
temberi rendezvényt – mond-
ta polgár-
mester a jubileummal kap-
csolatban.

Jubileumra készülnek Zalabérben

Az évforduló kapcsán
helytörténeti ku-

tató, pedagógus elmondta,
hogy a húsz évvel ezelõtt, a
750. évfordulón készült Za-
labér története kiadványnál
még a papír alapú levéltári
forrásokra kellett hagyatkozni.
Manapság az Interneten is
bõséges adat áll rendelkezés-
re a település több évszáza-
dos múltjából. A korabeli
újságok, a Zalabérben született
híres emberek élettörténetei
már a világhálón is hozzá-
férhetõk.

– Egy olyan kiadványban
gondolkodok, ami foglalkozna
a múlttal és a jelenkori in-
tézményeket, szolgáltatásokat,
látnivalókat is bemutatná. A
Lokálpatrióta Körrel szeret-
nénk ezt a jeles évfordulót egy
kiállítással gazdagítani, melyen
bemutatjuk a két megélhetési
forrást, a korabeli kisiparoso-
kat és a szõlõtermesztéssel
kapcsolatos eseményeket. Ami-

Vi-
kár Tibor

kor az 1960-as években a je-
lenlegi zalabéri hidat építet-
ték, akkor komoly római lele-
tek kerültek elõ, a mostani
kenyérbolt környékérõl. Ezek
azt bizonyítják, hogy a telepü-
lés már akkor is komoly átke-
lõhelyként mûködött. Zala vár-
megye egyik fontos familiájá-
nak, a Béri-családnak is köz-
ponti birtoka volt itt, mellette
a rokonságba tartozó Szent-
gróti-család is a környéken élt.
1247-ben Türje rendbeli Dé-
nes nádor említette meg elõ-
ször a Zalabérbe menõ utat,
ami a település elsõ írásos
megjelenése. Ez az út ma a
szõlõshegy alatt menõ földút -
fejtette ki a több kiadvány
gondozásában résztvevõ tör-
ténész.

- pb -Archív felvételen a zalabéri szüreti felvonulók az 1930-as évekbõl.

összeérni. Az ékoltásnál na-
gyobb a kockázat és kisebb a
tápanyag ellátás. Általában
meggyfába szoktunk cseresz-
nyét oltani, mert hamarabb
van termés, viszont nem olyan
tartós a fa. Ma próbaképp vad-
cseresznyébe oltottunk meggyet
– avatott be a részletekbe Vízvá-
ri Ottó és .

Az érdeklõdõk többféle õs-
honos gyümölcsfajtából válo-
gathattak, melyek évtizedekkel
ezelõtt is megteremtek Döt-

Martincsevics István

kön és a hozzá közel esõ tele-
püléseken. Így eperalma, na-
rancsalma, mézalma, édes al-
ma, macz alma, mosánszki al-
ma, téli piros pogácsa alma,
arany parmen alma és cigány
alma oltványt is hazavihettek
kertjeikbe. Körtébõl piros, po-
gácsa, kaszás és vérbélû volt
jellemzõ a tájegységre, mel-
lette hólyagos, baltavári, bor-
és pünkösdi cseresznye, vala-
mint korai sárgabarack és mus-
kotály szilva is termett er-
refelé.

Takács Géza
Kovács De-

zsõ

Pókaszepetk-
rõl érkezett, míg

Zalaszabarról jött el gyü-
mölcságaival:

– Fekete cseresznyét, sárga-
barackot és hosszúszemû szil-
vát hoztam oltatni. Szeretnék
vinni magammal cigányalmát
is, mert gyerekkoromban fi-
nom almás rétest sütött édes-
anyám belõle. 60-80 darab
almafám van otthon, de most
egy kicsit változatosabbá sze-
retném tenni a gyümölcsös-
kertet.

Õshonos gyümölcsöket is oltottak Dötkön

Pakod Község Önkormányzata és a
Margaréta Kulturális Egyesület

Tisztelettel meghívja

A kiállítás helye: Pakod, Iskola aulája, 8799 Pakod, Csány L. u. 2.

A diktatúra somogyi mártír papjairól 2016. októberben
nyílt kiállítás Kaposváron a Somogy Megyei

Kormányhivatal Galériájában.

A tárlat korabeli dokumentumok és hiteles
tanúvallomások alapján mutatja be a három mártír pap,

és életét
és vértanúságuk körülményeit.

A lelkipásztorokat 1945-ben gyilkolták meg a Magyarországot
lerohanó bolgár és szovjet csapatok

katonái.

Martincsevits Pál Nagytilajban született és végsõ
nyughelye a pakodi temetõben van. Halálának 72. évfordulója

emlékére a kiállítás Pakodon az iskola
épületének aulájában 2017. március 31-én pénteken

került megnyitásra és 2017 április 12-ig látható.
A tablókat berzencei plébános, történész állította

össze.

A három vértanú lelkipásztor életútját

bemutató kiállításra

Martincsevits Pál, Hajnal Zénó Padányi Sándor

Marics József

Takácsné Martincsevics Ve-
ronika

Pataki Balázs

polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat a
játszótér mellé tervezi egy
gyümölcsös létesítését. Ter-
veik szerint ahány gyerek van
a faluban, annyi fát ültetnek.
Dötkön a 39 lakosból 13 gye-
rek, így szép gyümölcsöst tud-
nak létrehozni a településen.
Húsvét elõtt nagypénteken ját-
szóházat tartanak és hamaro-
san felavatják Dötk címerét és
zászlóját is.
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Új nemzeti konzultáció kez-
dõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt ve-
szélyforrásról kérik ki az állam-
polgárok véleményét.

A részletekrõl
, a Miniszterelnöki Kabinet-

iroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap .

– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kor-
mánynak számos területen vi-
tája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezd-
ve, az átláthatóságon át, az il-
legális bevándorlásig. Tapasz-
talataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüsz-
szellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatá-
sa állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.

– Brüsszelnek van egy ter-
ve, aminek Energia Unió a ne-
ve. Ennek lényege, hogy kiven-
nék az árszabályozást a tagor-

Dömötör Csa-
bát

Zalaegerszegen
– Öt területet ölel fel a meg-

hirdetett konzultáció. Melyek
ezek?

– Kezdjük talán az ener-
giapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az el-
múlt évek egyik legjelentõ-
sebb eredménye volt. A nem-
zeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárok-
hoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.

– A kormány szeretné meg-
erõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló dön-
tést, szabadon mozogtak az Eu-
rópai Unió területén, s ez sú-
lyos biztonsági kockázatot je-
lentett. A kormány ezért szigo-
rítást szeretne, ez viszont kriti-
kát váltott ki Brüsszelben.

– Számos olyan politikai ak-
tivista szervezet mûködik ha-
zánkban, amely külföldrõl kap-
ja támogatását, ám átláthatat-
lan körülmények között. A kor-
mány tanulmányozta a mûkö-
dõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

– A bevándorláspolitika is
terítéken van…

– A következõ témakör ösz-
szefügg az illegális bevándor-
lással. Napirenden van a kül-
földi forrásból dolgozó szerve-
zetek elszámoltathatósága…

szervezetek regisztráltassák ma-
gukat és tegyék nyilvánossá a
támogatások forrását.

– Nem szeretné a kormány,
ha ezeket a jogköröket elvon-
nák, s nemzetek fölötti, uniós
szintre emelnék. Szeretnénk a
munkahelyteremtési és adó-
zási eszközöket saját kézben
tartani.

– Csak egy példa ennek ér-
zékeltetésére: az adócsökken-
tések tették lehetõvé a mosta-

– A munkahelyteremtés és
az adózás is a nemzeti kon-
zultáció témái között szerepel…

– Miért fontos ez?

ni béremeléseket. A társasági
adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
a német alkancellár is kemé-
nyen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeret-
nénk nemzeti hatáskörben tar-
tani. Ha Brüsszelben dönte-
nének az adóügyekrõl, akkor
nem a magyar családok, ha-
nem a nagyvállalatok járnának
jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szeret-
nénk, ha ebben minél többen
vennének részt és megerõsíte-
nék a kormány álláspontját.

Ekler Elemér

Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.

A
szervezésében március 17-én
délután négy órától szervezték
meg az oltónapot .
Fontos cél a mûvelésbe vissza-
vont elburjánzott területek gyü-
mölcsfákkal történõ betelepí-
tése. A programra minden év-

tekenyei önkormányzat

Tekenyén

A helyi gyümölcsfajtákat örökítik tovább

A programra minden évben nagy az érdeklõdés.

ben nagy az érdeklõdés. A he-
lyi lakosokon kívül érkeztek
vendégek és

is. Oltógallyak szedésé-
vel már elõzõ napokban ké-
szülõdtek a programra. Az ol-
táshoz szükséges alanyok je-
lentõs részét a helyi közösségi

Óhidról Bókahá-
záról

kertben elõzõ évben leiskolá-
zott csemeték adták.

Az oltási feladatokat helyi-
ek:

végez-
ték, összesen közel 400 db kü-
lönbözõ fajtájú gyümölcsöt sza-
porítva. A programot az önkor-
mányzat a helyi lakossággal
együttmûködve tervezi folytat-

Farkas Zoltán, Jenei Jó-
zsef, Kámán Árpád, Makkos
Krisztián, Tarsoly Ernõ

ni. Ennek jó példája, hogy Far-
kas Zoltántól kapott mintegy
1000 db hajtatott gyümölcs
magot – szilva, barack, mira-
bola – vetettek el idén a
közösségi kertben, amibõl a
következõ években lesznek az
oltvány alanyok. Így a helyi
fajták tovább örökítésén folyik
a munka.

S.I.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A hagyományokhoz híven
idén március 15-én is fáklyás
felvonulással és az iskolások
mûsorával emlékeztek

az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc törté-
néseire. Este a Hõsök terérõl

Zala-
csányban

„Van mit átadnunk az utánunk jövõknek”
Ünnepi megemlékezés Zalacsányban

indulva fáklyák fényénél vo-
nultak a megemlékezõk a
Batthyány kastélyhoz, ahol a
Himnusz elhangzása után

polgármester
idézte fel 169 éve történt ese-
ményeket:

Nagy Lászlóné

– „A múlt jövendõnek a
tükre” – hangzott el Kossuth
Lajostól azokon a napokon,
melyek minden évben újraszü-
letnek szívünkben. Március
tizenötödikét sokan a magyar-
ság legnagyobb nemzeti ünne-

pének tekintik, a legkülönbö-
zõbb rendszerek, politikai irány-
zatok és emberek is maguké-
nak vallják. 1848. március 15-
én felemelte szavát a nemzet
és a korhadt rend kártyavár-
ként omlott össze. Az 1848-49-

es hõsök nevét csak töre-
dékében olvashatjuk a köny-
vekben, de a szabadságot nem
egy arctalan tömeg vívta ki.
Akaratukat összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta, hogy
tudták, összefogással nagy dol-
gokra képesek. Tetteikkel be-
bizonyították, hogy bár egy-
nek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen. A Zala-
csányban élõ emberek számá-
ra az évszázadok során éppen
olyan fontos volt a független-
ség és a szabadságharc kihar-
colása, mint valamennyi hon-
fitársunknak a Kárpát-meden-
cében. A forradalomnak már
sok éve vége, de mégis min-
den évben újra és újra meg-
születik a szívünkben, bele-
gondolunk, hogy milyen nagy
bátorság volt egy erõs politikai
rendszer ellen fellázadni. Már-
cius közepén minden évben
büszkén feltûzzük a kokárdát,
a nemzeti színû szalagból ké-
szített bokrétákat. Van mit ta-
nulnunk és átadnunk az utá-
nunk jövõ fiataloknak – szólt
a megjelentekhez Nagy Lász-
lóné.

Az iskolások
tanító felkészítésével adták elõ
ünnepi mûsorukat, majd a
jelenlévõk az emlékezés koszo-
rúit helyezték el a kastély
falán.

Gergely János

Pataki Balázs

Fáklyás felvonulással indult a megemlékezés.

A Batthyány kastélynál ünnepi mûsort adtak az iskolások.
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Közel 10 éve került gondo-
zásomba 3 hektár föld, ame-
lyet nem szerettem volna cél
nélkül mûvelni. Terveimben
egy gyümölcsös telepítése sze-
repelt, de láttam és ezért elbi-
zonytalanított, hogy az inten-
zív fák termesztése problé-
mákkal jár. A megoldás és lehe-
tõségek után kutakodva kerül-
tem kapcsolatba egy baráti tár-
sasággal, amelyet most

ne-
veznek. Itt ismerkedtem meg

, aki nemcsak
oltani tanított meg, hanem
megismertetett a hagyomá-
nyos gyümölcsökkel is, ame-
lyek termesztése kielégítette
azokat a vágyaimat, ahogyan
szerettem volna mûvelni a bir-
tokom. Ezeket a fajtákat nem
kell permetezni, mûtrágyázni,
így nem szennyezi a környeze-
tet és természetbarát. A hagyo-
mányos gyümölcsfajtákat ön-
tözni sem szükséges, hiszen
mély gyökérzetükkel felszívják
a talajvizet. Metszésük nem
igényel sok munkát. A hagyo-
mányos gyümölcsöskert talaj-

Vad-
körte Gyümölcsész Körnek

Kovács Gyulával

A gyümölcsészet, mint életforma
mûvelése csak kaszálásból áll.
A trágyázást, mint az erdõk ese-
tén a fák, saját maguk oldják
meg a növények. A keletkezõ
„hulladék” pedig komposztálha-
tó, vagy tüzelõnek használható.

A Vadkörte Gyümölcsész
Kör úgy véli, hogy az egész-
séges életmód terjesztése, és a
hagyományok ápolása érdeké-
ben ezeket a gyümölcsöket
újra vissza kellene telepíteni a
kertekbe. Ezt szolgálja a

által kezdeményezett ol-
tónapok szervezése a települé-
seken, melynek célja többek
között a régi gyümölcsfák meg-
mentése, újra a kertekbe, zárt-
kertekbe telepítése, oltóembe-
rek képzése, a gyümölcsész
hagyományok felélesztése, el-
kallódott fajták felkutatása. Mi-
vel minél több oltónapot sze-
retnénk szervezni, ezért na-
gyon boldog voltam, hogy a

lehetõség nyílt a
diákok tanítására.

Szerintem nagyon sikeres
volt ez az iskolai program, sok

Kár-
pát-medencei Gyümölcsész
Háló

Türjei Szent László Általános
Iskolában

gyermek beállt oltani, még
többen pedig hagyományos
gyümölcsfacsemetéket vittek
haza. Sokan kérdeztek a ter-
mésrõl, a felhasználásról, a ter-
mesztésrõl és a régi csoda-
termõ gyümölcsösökrõl. Re-
mélem hagyomány lesz az
oltónapból, és egyre többen
érdeklõdnek majd a hagyomá-
nyos gyümölcsfajták és meg-
mentésük iránt.

Civil szervezetünk részt
vesz a gyümölcsész háló Tün-
dérkert mozgalmában, vala-
mint a Vidékfejlesztési Minisz-

térium és a történelmi egyhá-
zak által is támogatott temp-
lomkert betelepítési program-
ban is. Felkérésre ismeretter-
jesztõ elõadásokat is tartunk.
Bízom benne, hogy szerveze-
tünk törekvései követõkre ta-
lálnak, egyre többen csatla-
koznak mozgalmunkhoz és
kedvet kapnak a hagyományos
gyümölcsfák telepítéséhez és
az értékes fajták oltásához,
megmentéséhez. Földanyánk
öröksége ez, bánjuk velük
méltóan.

Kiss András

Sikeres volt az iskolai program.

Március 14-én 15,30-kor
találkoztak a lakosok
a Hõskertben. A zászlófelvo-
nás, koszorúzás és a Himnusz
eléneklése után a megemlé-
kezés a kultúrházban került
lebonyolításra.

állította össze az ünnepi
mûsort, melyet a helyi fiatalok
adtak elõ. Õk segítettek a ren-
dezvény után az idõsek vendég-
látásában is. Barátságos beszél-
getéssel folytatódott a délután.

Az ünnepi hangulatot meg-
határozta, hogy egy rövid meg-

tekenyei

Hidegné, Ilike
néni

Ünnepi megemlékezés Tekenyén
emlékezéssel elköszöntünk a
közelmúltban elhunyt, szere-
tett . A közösség
tagjai elõkészítették, egyeztet-
ték a méltó elköszönéshez a
halotti virrasztón és a temetési
szertartáson történõ részvé-
telt. Ily módon is kifejezve a
tiszteletet és az együttérzést az
egyházközség eltávozott veze-
tõje iránt. Az atya kedvenc
dalával zárva: ,,Az angyalok fel-
vitték az égbe és ott ragyognak
fent a csillagok”…

János atyától

S.I.

A Hõskertben zászlófelvonással, koszorúzással és a Himnusz
eléneklésével emlékeztek.

A Veszprémi Fõegyházme-
gye érseke, papsága és a ro-
konság fájdalommal, de a feltá-
madás reményében tudatja,
hogy zalabéri plé-
bániai kormányzó életének
65., áldozópapságának 40. évé-
ben 2017. március 12-én a
Keszthelyi Kórházban hosszú

Kiss János

Elhunyt Kiss János plébániai kormányzó
betegség után szentségekkel
megerõsítve elhunyt.

Holttestének beszentelését
március 16-án Keszthelyen, a
Kármelita templomban tartot-
ták, majd március 25-én a ba-
latonszentgyörgyi templom-
ban mutattak be engesztelõ
szentmisét, melyet követõen a
helyi temetõben helyezték
örök nyugalomra.

Kiss János 1952. július 11-
én született Balatonszentgyör-
gyön. 1977. június 23-én szen-
telték pappá Veszprémben. Ezt
követõen káplánként mûkö-
dött Sümegcsehiben (1977-78),
Nagyatádon (1978-83), plé-
bánosként Csokonyavisontán
(1983-87), adminisztrátorként
Noszlopon (1987). 1987-ben
külföldre távozott, és a mel-
bourne-i magyarok plébánosa
lett. Hazatérte után 2006-tól
plébániai kormányzó volt Za-
labéren, 2011-tõl oldallago-
san ellátta Zalavéget és Teke-
nyét is.

veszpremiersekseg.hu

Zalabérben tíz évet, Ausztrá-
liában közel 18 évet szolgált.
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Batykon az iskolások és
óvodások közös ünnepséget
tartottak március 14-én, az
1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére. Fél tizenket-
tõkor az intézmény lépcsõjére
állva elevenítették fel az egy-
kori történéseket. A Himnusz
eléneklése után az óvodások a
forradalom és szabadságharc
jellemzõ tárgyait is felidézve
bátor, közös versmondással in-
dították a mûsort. Majd az alsó
tagozatos diákok tekintették

végig elõadásukban a dicsõ-
séges március 15-e legfonto-
sabb eseményeit, adták elõ
mély átérzéssel a nemzetet és
szabadságot dicsõítõ verseket.

Ezután és
4. évfolyamos diá-

kok a résztvevõk kíséretében
megkoszorúzták a templom-
kertben a Hõsök emlékhelyét.
Az iskolai diákjai elvitték a ma-
guk készítette zászlókat Szent
István szobrához, valamint a
lengyel emlékmûhöz.

Ács Szilárd Mol-

nár Petra

Megemlékezés Batykon

A diákok a Hõsök emlékhelyénél.

Március 6-10. között került
megrendezésre

, a Deák Ferenc Kul-
turális-Rendezvény és Közössé-
gi Házban a „Nõk hete” prog-
ramsorozat. Az elsõ nap a
sportról, a testmozgásról szólt,
a következõ a kulináris élve-
zetekrõl, az egészségmegõrzés-
rõl, ezt követte a kultúra, a
zene, a mûvészet összefonódá-
sa, majd a lelki egyensúly el-
érése, végül a gyermeknevelés
alapelvei.

A mûvelõdési ház emeletén
található Babamúzeum terüle-
tén, az állandó kiállítást ki-
egészítve erre a hétre helyi
asszonyok kézmûves termékei-
bõl készült bemutató (Beledi
Henriett, Subák Erika patch-
work, Vas Katalin horgolás,
Benkõ Lászlóné hímzés, Schulcz
Béláné gyöngyékszerek, Szaló

Kehidakus-

tányban

Nõk hete Kehidakustányban

Árpádné horgolás, Gellért Er-
zsébet kerámiák, Gellért Je-
nõné hímzés, horgolás, Mohari
Anita goblein, Futácsi Anett
grafikák).

A „Nõk hete” rendezvény-
sorozatot és a kiállítást

polgármester nyitotta
meg, majd tartott
táncoktatást óvodásoknak, az
est további részében lehetõsé-
gük nyílt a mozogni vágyó höl-
gyeknek zumbázni. A prog-
ramsorozat második estjének
elsõ elõadója

, a zalacsányi Batthyányi
Kastély chéfje volt, aki a zala-
egerszegi vendéglátó szakkép-
zõ iskola oktatója. Olyan prak-
tikus ételeket mutatott be, me-
lyeknek az elõállítása nem
igényel sok idõt, és mégis kü-

Lázár

István

Baján János

Tóthné Matil

Alexa

lönlegesebb, mint egy bolog-
nai spagetti vagy egy egyszerû
rántott hús. A lényeg az, hogy
szívvel-lélekkel kell készíteni
az ételeket.

A nap második elõadója
cukrász volt, aki a

zalaegerszegi Báthory István
Szakképzõ Iskolában szerezte
szakmáját. Az elõadásának té-
mája a látványos pohárkrémek
készítése volt. Kétféle ízû
desszertet készített el az érdek-
lõdõknek, egy kinderbuenos
és egy vaníliás-epres pohár-
krémet. A keddi nap befejezõ
elõadását gyógy-
szerkutató, természetgyógyász
tartotta „Mindennapi mér-
geink” címmel.

A „Nõk hete” rendezvény-
sorozat kimagasló estje nõnap-
ra esett. A programot

nagykanizsai zeneisko-

Kovács Kata

Jakóczi Iván

Németh

Ferenc

lai tanár hegedûestje nyitotta
meg fülbemászó dallamú ko-
molyzenei darabokkal, ezt kö-
vette a
és által össze-
állított „Álom és valóság” címû
verses-zenés mûsor. Utána ju-
tott szerephez a gyönyörû hát-
térként szolgáló festmények
sokasága, ugyanis a képek al-
kotója, Pécs mel-
lett élõ festõmûvész mutatta
be különleges technikával ké-
szült mûveit. Végül következett
a polgármester ajándéka nõ-
nap alkalmából: minden részt-
vevõ egy-egy szál tulipánt ka-
pott. Csütörtökön

lélekgyógyászt hallgathatták
meg az érdeklõdõk a „Nõiség
vagy nõiesség” címû elõadás
keretében. A „Nõk hete” ren-

Johanné Székely Júlia

Gergely János

Nagy József,

Fülöp Csen-

ge

dezvénysorozat utolsó napján
pedagógus

rendhagyó módon kötetlen
beszélgetést tartott a kisgyer-
mekes édesanyáknak „Az igazi
nõ mindent tud?” címmel, a
csemeték részére pedig kisebb
játszóházat rendezett be a

Aszódi Andrea

Deák Ferenc Kulturális-Ren-
dezvény és Közösségi Ház ét-
kezõjében. Míg a kicsik elfog-
lalták magukat a játékokkal,
addig a szülõk feltehették a
gyerekneveléssel kapcsolatban
felmerülõ kérdéseiket.

S.K.N.

A rendezvénysorozatot Lázár István polgármester nyitotta meg.

A hölgyek egy szál virágot kaptak.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson
kívül élõ nyulat is ajándé-
kozni. Ennek a divatnak
több éven át sikeresen el-
lenállt Csaba. Mindig sike-
rült meggyõzni a gyereket
arról, hogy ez miért rossz
ötlet. A végsõ érv mindig az
volt, hogy mit csinálnak a
nyúllal húsvét után, hiszen
nem maradhat örökké a la-
kásban. Ez az érv azért mû-
ködött, mert a gyerekek
nem találtak rá megoldást.

A következõ évben a
gyerekek már rutinosan
vágtak neki az élõ nyuszi
projektnek. Taktikát változ-
tattak, a nagyin keresztül in-
dultak támadásba. A nagy-
mamák nehezen tudnak el-
lenállni az unokáknak – en-
gedékenyebbek. A sok kö-
nyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vi-
gyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meg-
gyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: – A
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: – Ne a tarkát
válasszátok! Annak nem jó a
húsa…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

2011. májusában alakult a
csapatunk, kezdet-

ben kisebb létszámban, hogy
beteg gyermekek számára – a
saját magunk által készített kis
portékákból befolyt összegbõl
– támogatást nyújtsunk. Ezt
követõen már bátrabban vág-
tunk bele kisebb nõi ne-
szesszerek, táskák, asztalterí-
tõk varrásába és közben sajnos
a csapatlétszámunk is csök-
kent. Nem csüggedtünk és ma
már egy nagyobb ágytakaró,
falikép bármilyen foltfelvarrós
technika sem riaszt vissza ben-
nünket.

A 6 év alatt különbözõ var-
rós táborban, találkozón vet-
tünk részt (Bázakerettye, Zala-
egerszeg, Keszthely, Szombat-
hely, Ménfõcsanak, Budapest,
Nyõgér). Nagyon sok helyen
megfordultunk és sok tapasz-
talatot, tudást tudtunk össze-
gyûjteni, de ami még ennél is
fontosabb, hogy értékes barát-
ságok is köttettek ez idõ alatt!
Elhatároztuk, hogy ezt a sze-
reposztást megfordítjuk és a
Kehidafolt párosa látja vendé-
gül a varrótársakat. Március
11-ére, szombatra Zalaeger-
szegrõl, Bejegyertyányosról,
Nyõgérrõl és Kapuvárról hív-
tuk meg foltvarró barátainkat.
Varrós témánknak nem a so-
kadik nõi pénztárcát vagy tás-
kát szerettük volna választani,
hanem egy olyan különleges-
ségnek számító babát, amit
nem mindennap készít el az
ember. Így jött az ötlet, hogy
Dolly babát fogunk varrni! Jól
felcsigáztuk az érdeklõdést és

Kehidafolt

Nõnapi örömvarrás Kehidakustányban

sokan meg is jelentek eme
jeles napon. Örültünk nagyon,
hogy újra láthattuk a régi arco-
kat és mi is megvendégelhet-
tük õket. Egy biztos, hogy min-
denki jó érzéssel indulhatott
haza, táskájában a majdnem
kész Dolly babával. Búcsúzáskor
megígértettük mindenkivel,
hogy amint elvégzik az utolsó
simításokat, okvetlenül osszák
meg velünk a babák fotóit.

Hálás köszönettel tarto-
zunk az önkormányzatnak,
hogy helyet biztosított a kus-

tányi kultúrházban, a Turisz-
tikai Egyesület hölgy munka-
társainak a sok elõmunkálatért
és szíves türelmükért, illetve
férfi munkatársának a techni-
kai kivitelezésért, valamint
azoknak a barátainknak, akik
szintén energiát nem sajnálva
saját készítésû süteményekkel
és más segítséggel részt vállal-
tak a rendezvény körüli mun-
kálatokban. Külön köszönet
családtagjainknak a sok türele-
mért és lelki támogatásért.

Beledi Henriett

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!

Viszonozták a vendéglátást.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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! www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!

Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383

E-mail: annaedit9@freemail.hu

Mintegy 5,5 milliárd forin-
tos beruházással az eredeti
tervek szerint állítják helyre a

egy-
kori parkját, az azt átszelõ köz-
út kiváltásával, de új funkciók-
kal és látványosságokkal is bõ-
vül a múzeumegyüttes.

A
második ütemét jelentõ felújí-
tásokról minap tartott sajtótá-
jékoztatón a

fele-
lõs miniszteri biztosa arról be-
szélt: az országszerte 39 várat
és kastélyt érintõ program ke-
retében több mint 55 milliárd
forintot szánnak az egykori
kulturális és történelmi „felleg-
várak” helyreállítására.

hozzátette: a
vár- és kastélyprogramnak nem-
csak a mûemlékvédelmi szem-
pontú helyreállítás a célja,
hanem olyan gazdasági modell
alkalmazása is, ami lehetõvé
teszi a hosszú távú mûködését
ezeknek a létesítményeknek. A
hagyományos jegyárbevétel
mellett új forrásként ajándék-
boltok mûködtetésével és ren-
dezvények szervezésével tud-
nak több bevételhez jutni a
mûemlékek, nyolc kastély és
vár már komoly bevételt ter-
mel ezzel a komplex rend-
szerrel.

Egységes, nyugat-európai
színvonalú, turisztikai szem-
pontból vonzó látnivalók kiala-
kítását célozták meg, amelyek
új munkahelyeket teremtenek
és az adott térségben komoly
gazdaságfejlesztõ szerepet is
betöltenek. A tartósan állami
tulajdonban maradó várakat és
kastélyokat nemcsak fizikai-
lag, hanem szellemileg is „re-
habilitálják”, vagyis ismét élet-
tel kívánják megtölteni, közös-
ségi, kulturális térként hasz-
nosítva õket, ahol a látogatók
számos szolgáltatást vehet-
nek igénybe, meghosszabbít-

keszthelyi Festetics-kastély

Helikon Kastélymúzeum

Miniszterelnökség
Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogramért

Virág Zsolt

Eredeti tervek szerint újul meg a park
va ezzel a tartózkodási ide-
jüket is.

Virág Zsolt beszámolt arról
is, hogy a keszthelyi kastélyt
jelölték ki arra, hogy új szolgál-
tatási csomagokat próbáljanak
ki. Helyi termékekkel megtöl-
tött piknikkosarak vásárlásával
le lehet telepedni a parkban,
korhû játékokat vagy modern
sporteszközöket bérelve játék-
lehetõséget is kínálnak, továb-
bá sorozatként gyûjthetõ em-
lék- és ajándéktárgyak árusítá-
sa szerepel a tervekben, ame-
lyeket késõbb a többi kastély-
ban is megvalósítanának.

, a Helikon
Kastélymúzeum ügyvezetõ igaz-
gatója elmondta: 1,5 milliárd
forintos európai uniós, vala-
mint csaknem 4 milliárd forin-
tos hazai forrásból 2019-ig re-
konstruálják az egykori ker-
tészetet, felújítják a kastély-
belsõ kiállításának gépészeti
rendszerét, bõvítik a Vadászati
Múzeumot, mögötte visszaál-
lítják az egykori lovas és agár-
pályát, valamint a fejõházat. Az
1980-as években épült, a par-
kot akkor kettévágó közút meg-
szüntetésével a jelenlegi négy-
szeresére bõvítik, illetve az ere-
deti terveknek megfelelõen
állítják helyre a kastélyparkot.

Kitért arra, hogy 2011 óta
2,8 milliárd forint értékû fej-
lesztést valósítottak meg
Keszthelyen, egyebek közt a
kastélyenteriõr megújításával,
az egykori

létrehozott látogatóköz-
ponttal és új kiállítással, a je-
lenleg nyolchektáros kastély-
park rekonstrukciójával, vala-
mint a
helyreállításával.

A még idén induló máso-
dik ütem keretében a legna-
gyobb beruházás a 24 hektá-
rosra, vagyis négyszeresére bõ-
vülõ kastélypark 1880-as évek-
ben Angliában készült tervek
alapján történõ helyreállítása.

Pálinkás Róbert

Amazon szállodá-
ban

Festetics-mauzóleum

A ma nagyrészt elhanyagolt
területet évtizedeken át a hon-
védség használta, az 1980-as
években pedig egy közúttal is
kettévágták. Ez utóbbit meg-
szüntetik és vele párhuzamo-
san új utat építenek, illetve ko-
csizható formában ismét hely-
reállítják a Fenékpusztára ve-
zetõ, hét kilométer hosszú
emblematikus fenyves allét is.

A programhoz kapcsoló-
dóan a város területén is lesz-
nek még közlekedési beruhá-
zások, egyebek közt egy jelen-
tõsebb méretû új parkolót ala-
kítanak ki a kastély közelsé-
gében. A jövõ hónaptól a
keszthelyi lakosok havonta egy
kijelölt napon ingyen megte-
kinthetik majd a teljes mú-
zeumegyüttest – közölte az
ügyvezetõ.

A kastélymúzeum késõbbi
tervei között szerepel a teljes
épület mintegy kilencmilliárd
forintot igénylõ felújítása,
újabb fejlesztések a 2021-es va-
dászati világkiállításra készül-
ve, továbbá a fenékpusztai és
szántódpusztai egykori Feste-
tics-ingatlanok helyreállítása –
sorolta Pálinkás Róbert.

ország-
gyûlési képviselõ, Zala megye
fejlesztési biztosa egyebek
közt arról beszélt a sajtótájé-
koztatón, hogy Zala megye
egyik legjelentõsebb fejleszté-
se a kastélyrekonstrukció. A vá-
ros jelképének számító mûem-
lék azonban nemcsak a he-
lyiek számára fontos, a kastély
nélkül ugyanis nem létezik a
nyugat-balatoni turizmus sem.

Forrás:

Manninger Jenõ

MTI

Sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztéseket. Balról: Pálinkás
Róbert, Virág Zsolt és Manninger Jenõ.

Az eredeti tervek szerint állítják helyre a keszthelyi Festetics-
kastély parkját.

Fotók: MTIFotók: MTI
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A Szalay Könyvkiadó által
szervezett Kalandos Versenyre
a

négy csapattal ne-
vezett be. A részvétel feltétele
Vágó Csaba A titkok iskolája
címû kisregényének megvásár-
lása volt. A játék elsõdleges cél-
ja az, hogy a gyerekek elol-
vassák a regény fõhõseinek iz-
galmakban, kalandokban, rejté-
lyekben bõvelkedõ történetét.

A tanév során a csapatok a
könyvkiadótól interneten kap-
tak érdekes, interaktív fel-
adatokat, amelyek eredményes
megoldása bizonyította a könyv
elolvasását és a szöveg megér-
tését. A verseny során a tanu-
lókat közös munkára ösztönöz-
ték, a közös gondolkodás el-
mélyítette a szociális kapcsola-
tokat, igazi barátokká kovácsol-
ta az osztálytársakat. A játékos
feladatok megoldása során

Türjei Szent László Álta-
lános Iskola

Kalandok a titkok iskolájában
nemcsak a gyerekek tudása
bõvült, de fejlõdött a tanulók
kézügyessége, alkotási készsé-
ge, erõsödött a kreativitásuk,
szélesedett a fantáziájuk. A
versenynek köszönhetõen egy-
re rutinosabban használják a
különféle technikai eszközö-
ket, eredményesen böngész-
nek az interneten, fényképez-
ni tanulnak. A feladatok eddigi
sikeres megoldásának elisme-
réseként a könyvkiadó képvi-
selõje meglátogatta az iskolán-
kat, és ajándékkönyvekkel ju-
talmazta, buzdította a versen-
gõ csapatokat.

A diákok izgatottan várják
az újabb érdekes, játékos fel-
adatokat. A tanév végén a jó
helyezések újabb jutalmakat
ígérnek a Szalay Könyvkiadó
jóvoltából nemcsak a gyere-
kek, de az intézmény számára is.

Feketéné Vass Erika

A játék nagy sikert aratott.

A verseny közös munkára ösztönzött.

Kellemes tavaszi idõvel kö-
szöntött ránk március 15-e.
Korábbi hagyományainknak
megfelelõen az iskola diákjai,
tanárai és a falu lakossága
együtt emlékezett a 169 évvel
ezelõtti 1848-as pesti forra-
dalomra.

Mi, a hatodik osztály tanu-
lói már hetekkel korábban
megkezdtük az ünnepi mûsor
próbáját, melyen részt vett az
osztály valamennyi tanulója. A
jó hangulatú, de komoly mun-
ka meghozta gyümölcsét. A
vers- és szövegrészek mellett
hamarosan helyükre kerültek
a zenei betétek és a megfelelõ
mozgások is. Legtöbb gyakor-
lást a mûsort záró Honfoglalás-
részlet, a Kell még egy szó
jelnyelves elõadása igényelte.

Végül elérkezett az ünnep
napja. A diákság és a falu lakos-
sága 17,30-kor kezdett gyüle-
kezni az iskola melletti mellék-
utcában. Itt, a polgármesteri
hivatal udvarán megtölthettük
a fáklyákat. Sokan gyûltek
össze, mindenkin kokárda virí-
tott. Az indulás idejére, 18
órára már kezdett sötétedni.

Március ünnepén

Az égõ, füstölgõ fáklyák hangu-
latos fényénél indult meg a
tömeg, hogy az iskola körüli
mellékutcákból a rendõrség
által lezárt fõúton haladva
elérjünk a Szabadság téren álló
'48-as emlékmûhöz.

A közönség az emlékmû
parkja körül helyezkedett el,
mi, a szereplõk elfoglaltuk
helyünket az erre az alkalomra
felállított színpadon. Az erõsí-
tõberendezésnek, mikrofonok-
nak köszönhetõen a távolabb
állók is tisztán hallhatták min-
den szavunkat. Nagyon izgul-
tunk, de a sok próbának kö-
szönhetõen az elõadás nagy-
szerûen sikerült. Erre az estére
már a jelnyelven kísért dal
bemutatása sem okozott gon-
dot. Mûsorunk után az emlék-
mûnél koszorút helyeztek el a
falu és az iskola vezetõi. A
megemlékezés a Himnusz el-
éneklésével ért véget.

Boldogan, emelkedett han-
gulatban indultunk haza. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy ennek
az estének tevékeny részesei
lehettünk.

A türjei 6. osztályosok

És megindult a fáklyás tömeg…

Az elõadás nagyszerûen sikerült.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Játék, zene és remek han-
gulat. Ezt hozta

a
. Az elõadó március

03-án, délelõtt látogatott az in-
tézménybe. Nem idegen hely-
re jött, hiszen a háromgyerme-
kes családapa két idõsebb fia a
helyi iskola tanulója. Barnabás
a Sümegcsehi Könyvtár kéré-
sére tartott zenés foglalkozást
az óvoda csoportjaiban.

– Igen, így van. Ez egy fel-
nõtteknek koncertet adó, öt-
tagú banda. Több alkalommal

Belényesi
Barnabás Sümegcsehi Lurkó
Óvodába

– Ha jól tudom, játszol egy
együttesben, a Deresedõ Wild
Gerlicékben…

Belényesi Barnabás zenés foglalkozása Sümegcsehin

szerepeltünk fesztiválokon, a
környéken pedig rendszere-
sen fellépünk.

– Mindig nyitott voltam er-
re, hiszen otthon is játszom a
gyerekeimnek. A nõvérem
óvónõ Káptalanfán, és nem
talált olyan elõadót, aki hason-
ló szereplést vállalna. Náluk
léptem fel elõször, ahol – leg-
nagyobb örömömre – nagyon
jól érezték magukat a gyere-
kek. Nem sokkal ezután kere-
sett meg a Sümegcsehi Könyv-
tár könyvtárosa, Gombosné
Szabó Viktória és Sziva Erika
polgármester asszony azzal a
kérdéssel, hogy vállalnék-e ná-
luk fellépést?

– Esetleg még az általános
iskola alsó tagozatosainak, de
elsõsorban az óvodás gyere-
keknek.

– Hogy a gyerekeket is be-
levonjam a zenélésbe, nekik
hoztam különbözõ csörgõket,

– Honnan jött az ötlet,
hogy szóló elõadóként fellé-
pést vállalj gyerekeknek?

– Kizárólag óvodásoknak
zenélsz?

– Milyen hangszerekkel ér-
keztél?

én magam pedig ukulelén,
mandolinon, gitáron játszot-
tam, furulyáztam és a kazoo
nevû hangszert is megszólal-
tattam. Utóbbinak nagy sikere
volt trombitaszerû hangjával.

– A középiskola elsõ évei-
ben kezdtem el gitározni, máig
ezt tartom a fõ hangszerem-
nek. A hangszeres játékot auto-
didakta módon sikerült elsa-
játítani.

– Próbálom a saját és a má-
sok által megírt dalokat az
elõadás hangulatához igazíta-
ni, a dalok közötti összekötõ,
felvezetõ szöveget egyengetni.
Fontosnak tartom, hogy a pro-
dukciónak játékos legyen a
hangulata, ezért fel kell építe-
ni az elõadás mókás vázát, ami-
tõl természeten az adott szituá-
cióban el lehet térni.

– Ha akarom, ha nem, a
családom hallgatja meg az elsõ
lépéseket mind a dalírás, mind
a feldolgozásra váró dalok ki-
választásánál. És elég szigorú
kritikusok, nem rejtik véka alá,
ha valamivel nem elégedettek.
Szívesen kikérem a vélemé-
nyüket.

– Nekem a zeneszerzés job-
ban megy, mint a szövegírás,
bár ezzel is próbálkozom.
Olyan zenéket adtam elõ, ami-
ket ismernek a gyerekek, gyak-
ran hallgatják az oviban,
együtt tudtam velük énekelni.

– Melyik volt az elsõ hang-
szer, amin megtanultál ját-
szani?

– Hogyan készülsz egy-egy
fellépésre?

– A felkészülésbe belevo-
nod a gyerekeidet? Megkérde-
zed, vagy elmondják, hogy
szerintük hogyan csináld?

– Mi szerepel a repertoár-
ban? Saját szerzeményeket
adsz elõ?

– Hogy érezted magad a
gyerekek között?

– Mivel nekem is van há-
rom kisfiam, így a gyerekzsivaj
az életem része. Szeretem az
õszinteségüket, a dalra, zenére
való nyitottságukat, a zsigerbõl
jövõ kedvességüket, rácsodál-
kozásukat a természet szépsé-
geire, és úgy érzem, hogy part-
nerre találunk egymásban.

– További terveid?

– Mindenképp szeretnék
elindulni ezen az úton, eljutni
minél több helyre.

Belényesi Barnabás megta-
lálható a facebook-on, illetve
elérhetõ a 003620/316-7201-es
telefonszámon.

– Kívánom, hogy így le-
gyen! Sok sikert a további
munkádhoz!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

Zalatáj

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

facebook

www.zalatajkiado.hu
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Az elmúlt év az önkormány-
zatok számára tartogatott le-
hetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemé-
lyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.

, az
projekt me-

nedzserével beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.

– A kormány átfogó gaz-
daságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegí-
tése, a környezetkímélõ gaz-
dálkodás és a gazdaságos mû-
ködés biztosítás minden te-
rületen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fej-
lesztési források. A nagy ér-
deklõdést mutatja, hogy a ter-
melõ cégek kapacitásfejlesz-
tési pályázati keretét a 2020-
as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg le-
maradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes ka-
matú hitellel 30-35 % támo-
gatás igényelhetõ stabil gaz-
dasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat in-
fókommunkiációs fejlesztésé-
re, vállalatirányítási rendsze-
rének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikolettával RF
Consulting Kft.

– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozá-
sokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy ter-
vezzenek a cégek 2017-re?

2017: a pályázatok folytatódnak

Indulnak a vállalatok energeti-
kai korszerûsítését is célzó pá-
lyázati programok is, ahol a cé-
gek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogat-
ják. Nagyon várjuk a szolgálta-
tó szektorra vonatkozó pályá-
zati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások már-
cius végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fej-
lesztésre lehet pályázatokat be-
nyújtani. A munkaerõ felvéte-
lében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támoga-
tással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell meg-
rettenni a kombinált hitel-kon-
strukciók nyújtotta lehetõség-
tõl, mivel a finanszírozási felté-
telek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A meg-
alapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pá-
lyázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítés-
rõl a fenntartási idõszak végé-
ig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvaló-
sítása érdekében.

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram a fiatal mezõgazdasági vál-
lalkozók indulását, az erdõgaz-
dálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borá-
szati korszerûsítéseket támo-
gatja az elkövetkezõ idõszak-
ban. Ígéretet kaptunk a for-
rások mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gond-
ban vannak a kifizetési csúszá-
sok miatt a gazdák, de az új in-
tézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyel-
ni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ in-
formáció jelenik meg a pá-
lyázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordul-
ni a naprakész ügyintézés mi-
att és minden lehetõséget meg-
ragadni a fejlesztések megvaló-
sítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és ha-
tékony támogatás kihasználás
területén.

– Régóta várjuk a be-
harangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, me-
lyet az elmúlt hetekben meg-
kezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Na-
gyon fontos, hogy a 0%-os hi-

– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?

– Otthon melege vagy 0%-
os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell oda-
figyelni?

tel és az Otthon Melege prog-
ram nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsí-
tését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fon-
tos, hogy körültekintõek le-
gyünk azok elõkészítése so-
rán. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel talál-
kozhatnak szigetelés, nyílás-
záró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorsze-
rûsítés területén. A 0%-os hi-
telkérelem családi ház, lakó-
ház, szabadon álló ház, sor-
ház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése ápri-
lis végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energe-
tikai Otthon Melege elõre lát-
hatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden eset-
ben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendel-
keznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlat-
tal. Széleskörû kapcsolatrend-
szerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tud-
juk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. For-
duljanak hozzánk bizalom-
mal.

- Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfelein-
ket. A gazdaságosság minden-
ki számára fontos, magánsze-
mélynek, vállalatnak, gazdá-
nak egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

- Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elkép-
zelésekkel az érintettek?

Fücsök Nikoletta

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!

Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.

Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

A város legnagyobb

turisztikai vállalkozása,

az alábbi pozíciókba munkatársakat

keres:

a Lenti Termálfürdõ és

Szent György Energiapark

•
•
•

MEDENCEÕR
PÉNZTÁROS
TAKARÍTÓ

Elõny: német nyelv ismerete
Pályakezdõk jelentkezését

is várjuk!

(Büféreggeli, Büfévacsora - 3 fõfogással)

(úszó-, gyógy-, gyermek-, hidromasszázs)
Komfortos pihenõágy (fedett fürdõben)

Ingyenes WiFi és parkolás

Félpanzió
NAPI KORLÁTLAN belépés a termálfürdõbe

Fedett medencék korlátlan használata

•
•

•

•
•

Információ, szállásfoglalás:
szallas@lentifurdo.hu • Tel: (06) 92 351 368 • www.lentifurdo.hu

ELHELYEZÉS: TERMÁLFÜRDÕ VENDÉGSZOBA I.
ÁR : 8 700 Ft / éj/fõ

(min. 2 éjszaka esetén, kétágyas szobában)

(Az ajánlat 2017. május 1. - június 30-ig érvényes a
szabad helyek függvényében)
IFA: 350 Ft/fõ/éj, 18 éves kortól.

Programlehetõségek, látnivalók:
Szécsisziget: Vízimalom Múzeum, Õrség;

Szlovénia: Lendvai Vár,
Vinárium kilátó, Orchidea farm

Csomagajánlat tartalma:

TAVASZI
WELLNESS
LENTIBEN!

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Zalaszentgrót piac

2017.04.08.-án, szombaton 10 órakor

Házhozszállítással
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

Vékony tûzifa

2 m -es hálós csomagolásban rendelhetõ.

Mérettõl függõen közötti ár.

Telephelyrõl kiszállítás igényelhetõ.

Telefon: 92/384-263 - mellék: 3

bükk, gyertyán, tölgy

16.000 - 22.000 Ft

3

Már most rendelje meg tûzifáját! Ha elolvasta,

adja tovább!

Szentgrót

és Vidéke

Szentgrót

és Vidéke

Szentgrót

és Vidéke


