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Konyha „Betyár” módra
Idén második alkalommal
vettek részt a Pakodi Betyárok
a Fertõdi Esterházy Barokk
Ételfõzõ Fesztiválon, ami augusztus 12-én került megrendezésre. A versenyen saját felszereléssel, kizárólag szabad

tûzön többfogásos ételsort kellett készíteni. Az alapanyagokat és a zöldfûszereket a szervezõk biztosították. A menü:
elõételként fõtt pulykacomb,
majd tárkonyos nyúlragu leves,
natúr sertésszelet, szarvas ra-

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

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

A Pakodi Betyárok terített asztala.
gu, zöldségágyon sült nyúl,
rozmaringos pulykasült. Mindezek különbözõ mártásokkal
kerültek tálalásra.
A zsûri érdeklõdését különösen a szilvalekváros gomba-

mártás keltette fel. Verseny közben pontozták a fõzõhelyek
tisztaságát és díszítését, a korhû eszközök használatát és az
öltözéket. A döntõ pontszámokat
(Folytatás a 2. oldalon)

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

TOP ÁR
Sertés fehércsont...........5 Ft/kg
Sertés láb hátsó..........249 Ft/kg
Sertés máj....................299 Ft/kg
Sertés oldalas............1119 Ft/kg
Karaj csont nélkül..1299 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Csípõs parasztkolbász..1599 Ft/kg

Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege.....2139 Ft/kg

Füst.kenyérszalonna..... 989 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna vcs..1249 Ft/kg

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

EXTRATOP ÁR
Nyári Turista..............1099 Ft/kg
Sajtos Turista.............1199 Ft/kg
Kenõmájas...................699 Ft/kg
Véres-Májas hurka......699 Ft/kg
Lecsókolbász..............779 Ft/kg
Soproni........................999 Ft/kg
Sajtos virsli..................999 Ft/kg
Tepertõ krém
250 g/dob...399,-/db 1596 Ft/kg
TOP ÁR
Zsír 1 kg.......................499 Ft/kg

-----------------------------------------Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Érvényes: 2017. szeptember 04 - szeptember 17-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

www.elektromosgarazskapu.hu
06 30/ 249 90 92
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Napközis Erzsébet-tábor Sümegcsehin

Gazdag program várt a diákokra.
Augusztus második hetében zajlott az Erzsébet Napközis-tábor Sümegcsehin, melyen
iskolánk tanulóinak több mint
fele részt vett. Az öt nap alatt
változatos programokban volt
részük a gyerekeknek, melyek
az egészséges életmód, a környezettudatosság, a közösségépítés, a hagyományõrzés, a
mûvészeti nevelés jegyében
zajlottak.
A hét programjait átfogta
egy csapatverseny, melyben vegyes összetételû, kicsik és nagyok alkotta csapataikkal versenghettek egymással a gyerekek.
Fantasztikus csapatzászlók, jelvények, csatakiáltások készültek.
Egy alkalommal autóbuszos kiránduláson vettünk részt
Keszthelyen és Balatonszentgyörgyön, ahol nem csak új ismeretekkel, hanem sok izgalmas játékkal ismerkedhettek

meg a diákok. Nagyszerûen
telt el a hét legmelegebb napja
a zalaszentgróti strandon is. A
programok között volt szék- és
táblaképfestés az Asztalosfabrik vezetésével, Jiu-jitsu Molnár Gábor edzõ irányításával,
érdekes fizikai kísérletek a
Zöldjáratnak köszönhetõen.
Új táblajátékokat ismerhettek
meg a gyerekek, sokat sportolhattak és játszhattak az iskola udvarán és a sportpályán,
csillámtetoválást készíthettek
egymásnak, ceruzatartót festhettek a kísérõ pedagógusok
vezetésével. A tábor Belényesi
Barnabás hangulatos koncertjével zárult.
A táborból sok vidámsággal, játékkal, sikerélménnyel
„megpakolt hátizsákkal” mehettek haza a gyerekek.
A csapatok rajzos, fényképes beszámolót készítettek

élményeikrõl. Ezekbõl idézek
néhányat:
„Reggel megérkeztünk, megreggeliztünk és az irányt Keszt-

Konyha „Betyár” módra
(Folytatás az 1. oldalról)
természetesen az elkészített
ételek ízére, állagára és a tálalására lehetett kapni.
A zsûri ízlelt, értékelt és a
különleges ételekbõl herceg
Eszterházy Antal és kísérete is
kóstolt. A magyar gasztronómiáért kifejtett tevékenységért
és a hagyományaink megõrzéséért kapott elismerést Opóczky
István veneszdíjas (Venesz József Oszkár díjas mesterszakács és szakíró volt) mesterszakácstól Vízvári Sándor, a
csapat vezetõje vehette át. Az
oklevél a tavalyi Fertõdön
nyert serlegek közé került.
A csapatra újabb „gasztromeló” várt augusztus 26-án a
Lendván, a Bográcsfesztiválon. A többi fõzõk és a látogatók ismerõsként üdvözöltek,
hiszen ott már 4. alkalommal

Fizikai kísérletekre is sor került.

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

hely felé vettük. A Festetics
kastély volt az elsõ állomásunk, ahol nagyon sokat tanultunk a Festetics családról. Utána a Vadászati Múzeumban
sok szép állatot láthattunk. A
fiúknak a vasútmodell kiállítás
jobban tetszett. A hintó múzeumban szebbnél szebb hintókat csodálhattunk. Aztán elmentünk fagyizni és a Csillagvár felé vettük az irányt.”
„A mocsárjárás és a kúszó
feladat volt a kedvencünk. A
szókeresõt és a kirakót is jól
teljesítettük. Nem az számít,
hogy ki nyer, hanem hogy jól
érezzük magunkat!”
„Nagyon jól éreztük magunkat a tábori programokon!”
„Jövõre újra ugyanitt!”
Lennerné Kovács Lívia

Jól forgatják a fakanalat.

betyárkodtak a csapat tagjai.
Ez a szombat nem volt olyan
hajtós, mint a fertõdi, itt csak
egy bográcsban kellett fõzni,
így több idõ jutott a kapcsolatok ápolására, egymás fõztjének és borainak a kóstolására.
A szezonzáró betyárkodás a
fõzés körül szeptember 3-án a
Szentgróti Fürdõben zárult
egy jótékonysági rendezvényen. A csapat tagjai: Halek
László, Martincsevics István,
Mikolás Zoltán, Németh Károly, Simon Lajos, Vízvári Sándor és alkalmi tagjai is vannak
Bognár László, Cseh Németh
János személyében. A fesztiválok eredménye bizonyítja, hogy
a Pakodi Betyárok jól forgatják
a fakanalat, ám nem tervezik,
hogy otthon is átvegyék a
konyha irányítását.
(MI)
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Becsengettek…
Megkezdõdött a 2017/2018as tanév, így a Zalaszentgróti
Járás valamennyi iskolájában
is becsengettek.
A Zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában több mint 550 diák
kezdte meg tanulmányait.
Változás a tantestületben,
hogy a közelmúltban váratlanul elhunyt Beke László igaz-

gató helyett Dufkáné Vincze
Mária irányítja az intézményt.
Két pedagógus nyugdíjba vonult, egy új óraadó matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, Kovácsné Dudás
Erzsébet érkezett.
Hagyomány, hogy minden
tanév elején a polgármester
pólóval ajándékozza meg az
elsõsöket és a város kitûzõjét
kapják a 9. osztályosok.

Szüreti felvonulás Tekenyén
Szeptember 23-án, szombaton délután 2 órától várjuk
a szüreti felvonulás résztve-

Pólót kaptak az elsõsök.

võit Tekenyén. A kulturális
program vendége Koczpek
Enikõ lesz.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Dufkáné Vincze Mária az új igazgató.

Kerékpártúrán a zalacsányi diákok
keréken is Magyarország szép
tájait a tanulók. S persze nem
mellékes az egészséges életmódra nevelés, a sportolás.
A korábbi években a zalacsányi diákok részt vettek egy
Balaton-kerülõ túrán, voltak a
Velencei-tónál, Sopronban és
Kõszegen, idén a Kaposvár

mellett fekvõ Deseda-tó és
környéke volt a célpont.
Mint az igazgatónõ elmondta, a túrához a szülõk, s további
támogatók is hozzájárultak. Az
utat részben vonattal, részben
kerékpáron tették meg.
A túrán húsz diák és hét
kísérõ vett részt.

Az út egy részét vasúton, másik részét kerékpáron tették meg.
Hatodik alkalommal szerveztek kerékpáros túrát a
zalacsányi iskola diákjainak.

Mint azt Tóth Istvánné igazgatónõ elmondta, a cél változatlan volt: ismerjék meg két-

www.zalatajkiado.hu
A cél nem változott: megismerni Magyarország szép tájait.
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Három ünnep egy hétvégén
Veteránautó-találkozó, játszótéravató és falunap Türjén
Három ünnepet is tartottak
Türjén egy hétvégén, augusztus 12-én és 13-án. Szombaton
veterán autó- és motor bemutatót tartottak, amelyen a
vártánál is nagyobb érdeklõdés mutatkozott. A veterán
autók és motorok 22. nemzetközi Zala menti találkozójának
karavánja mintegy másfél órát
töltött a sportpálya környékén. Mintegy száz, fényesre
glancolt oldtimer autót és motorkerékpárt csodálhatott meg
a nagyérdemû, s megválasztották a legszebb jármûveket.
A sok különleges járgány közül
nehéz volt választani, a zsûri
végül legszebb autónak egy
1958-ban
gyártott
Skodát
(Felícia?), legszebb motorkerékpárnak pedig az 1932-es
évjáratú, angol motorblokkal
készült, de magyar gyártású
Méray motorkerékpárt választotta.
Másnap, vasárnap délelõtt
a helybeliek erõfeszítései és
szorgalmas munkája eredményeként Türje lakossága a mûvelõdési ház melletti új játszótér felavatását ünnepelhette. A megjelenteket Nagy Ferenc László polgármester köszöntötte, majd Bertalan –
teljes nevén Boldvai Márton
Bertalan O.Praem – atya megáldotta az új játszóteret. A
kedves kis ünnepséget a türjei
iskolás és óvodás lányok énekmûsora, ifjú Hajdú László
bûvész bemutatója, valamint a

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Türjei Néptánccsoport fellépése tette színesebbé. Végül Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti
Járási Hivatal hivatalvezetõje,
Nagy Ferenc László polgármester, valamint Bertalan atya
átvágták a nemzeti színû szalagot. Az aprónép ezt követõen
haladéktalanul és nagy örömmel birtokba vette a játszótér
megannyi alkalmatosságát.
– Milyen forrásból sikerült
tetõ alá hozni ezt a valóban
nívós játszóteret?
– Mivel a játszótérépítést
beilleszthettük a Start közmunka programba, amelynek
keretében egyes felszereléseket is beszerezhettünk, s a
helybeli vállalkozók és a lakosság is tetemes mértékû társadalmi munkával járult hozzá
az értéknöveléshez, nehéz
pontosan kiszámítani… De
mindent
figyelembe
véve
mintegy 15 millió forint értéket képvisel az új létesítmény
– osztotta meg velünk Nagy
Ferenc polgármester. Hozzáfûzte, hogy a község régi adósságot pótolt, hiszen az eredetileg negyedszázada létesített játszótér már egy évtizede
nem látta el a funkcióját. Nagy
szükség van a játszótérre, hiszen a település iskolájában
több mint 150 gyerek tanul, az
óvodát 60 gyerek tölti meg s a
batyki tag-óvodába is jár
mintegy 10 gyermek.
A szülõk, pedagógusok,
gyerekek, s önkormányzat már

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

Sokan ünnepelték együtt az összefogással készült új játszótér
avatását.

A türjei gyerekek hamar birtokba vették a rég várt játszóteret.
rég szerette volna a játszóteret, más köztéri kiegészítõkkel –
s most ennek az összefogásnak tájékoztatott Nagy Ferenc.
látható az eredménye. Az óvoVasárnap délután falunadai és iskolai szülõi munka- pon és búcsún ünnepeltek
közösség, polgárõrség jelen- együtt a helybeliek és vendétõs társadalmi munkát végzett, geik. A sportpályán a köszöns a kivitelezés, a játékok el- tõt követõen a TSzCs – Türjei
helyezése során a helyi köz- Táncolni Szeretõk Csoportja –
hasznú munkások is jelentõs nyitotta a mûsort. Fellépett a
értékteremtõ munkával járul- Türjei Néptánc Csoport, az
tak hozzá a megvalósításhoz. A Õszirózsa Nyugdíjas Klub, a
Start közmunka programnak Nárai Örökzöld Nyugdíjas
már korábban is jelentõs ered- Klub, az Albatrosz Tánc Sport
ményei mutatkoztak Türjén, Egyesület, a Hétszínvirág Énekígy készült a szabadtéri szín- együttes, és a Türjei Amatõpad, a pajta kemencével, így rök. Szeifert Diána és Hunor
méltán ünnepelheti az össze- jóvoltából a Dog Dancinge
fogást Türje lakossága. A dom- show-t láthatta a közönség.
borzat nyújtott lehetõségeket Este Wolf Kati és zenekara
a mászókák, csúszdák, a kö- nyújtott szórakozási lehetõsétélpálya, a függõhíd, a baba- get, majd a Görcsi fivérekkel,
ház, a hinták és a többi játék bállal zárta a napot a venelhelyezésénél ügyesen figye- dégsereg. A nap során kiállítás
lembe vették a tervezõk és is nyílt, amelyen Horváth Zsuépítõk. A munka a jövõben zsanna, Lengyel Balázs és
folytatódik: a játszótér szaba- Tóth Krisztián munkáit látdon maradt részén „felnõtt hatta a közönség.
játszóteret” szeretnének létesíKép és szöveg:
teni padokkal, asztalokkal és
Farsang Lajos
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30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

Fotó: Shutterstock
Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.
Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptemberétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt né-

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

Tanulási nehézség?
Van megoldás!
Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beilleszkedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpróbálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat Mosányi Emõke, a Fõvárosi Pedagógiai Szolgálat fõigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan
lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel valójában semmit nem oldunk meg”.

A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézséggel küzdõ BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nulla pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.
Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, hanem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, családanyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.
MW

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû bölcsõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõiskolai végzettségû óvodai pedagógus, vagy pályakezdõ, fõiskolán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal. Valószínûleg a béremeléseknek is köszönhetõ, hogy rövid idõ alatt harminc százalékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nõtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatásra, jövõre a köznevelés mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendõhöz képest jövõre 315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbecsülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa
Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõvítenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
MW

Minõsítéssel még magasabb a fizetés
Egyelõre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minõsítési eljárásban, ami lehetõvé teszi, hogy jövõre magasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
Jövõ januártól az elsõ gyer- A szabad felhasználású Diákmek születésekor felfüggesztik hitel 1-et állami ösztöndíjas és
az édesanyák diákhitel-törlesz- önköltséges képzésben részt
tését. A második gyermek vi- vevõ hallgatók is felvehetik,
lágra jöttekor elengedik a tar- akár nappali, esti, levelezõ
tozás felét, a harmadiknál pe- tagozaton, vagy távoktatásosdig a teljes összeget, hogy ily ban tanulnak. A Diákhitel 1
módon is könnyítsenek a gyer- esetében a legkisebb összeg
meket vállaló anyák életén.
havi 15, a legmagasabb havi 50
A felsõoktatást most elkez- ezer forint, de - maximum 250
dõknek lehetõségeik és ter- ezer forintig - van mód arra is,
veik felmérése után mihama- hogy a diák egy összegben verabb érdemes azt is eldönte- gyen fel öthavi hitelt. A Diákniük, hogy felvegyenek-e diák- hitel 2-nél az önköltséges képhitelt. Mint arról beszámol- zésben tanuló diák annyi hitunk, a szabad felhasználású telhez juthat, amennyibe az
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu- oktatás kerül, az összeget közlásától tavaly év végéig több vetlenül a felsõoktatási intézmint 354 ezren vették igény- mény kapja meg. A kamat mérbe, összesen 294,3 milliárd fo- tékét kormányrendeletben harint összegben. A kötött fel- tározzák meg, jelenleg 2,3
használású Diákhitel 2 lehetõ- százalék.
ségét közel 25 ezren használA tartozás törlesztése áltaták fel, összesen 20,2 milliárd lában – kivéve a fentebb emforint összegben.
lített anyukákat – a jogviszony
A hitelt általában 11 tanul- megszûnése után kezdõdik.
mányi félévre lehet igényelni.
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Népi értékeket õrzõk találkozója a Zala Zenekarral

Immár hetedik alkalommal került sor a találkozóra.
Immáron hetedik alkalommal rendezte meg a dalkörök
találkozóját a zalabéri Búzavirág Népdalkör és a ZalabÉrték Egyesület.
A helyiek számára ez az
esemény kiemelkedõen fontos
volt, hiszen fennállásuk 10
évét ünnepelték.
Az elsõ fellépésükre 10 évvel ezelõtt a falunap keretein
belül került sor. Az ezen al-

kalomra összeállt csoport Csiszárné Egyed Alizt, a helyi
iskola énektanárát, tanítónõjét
kérte, hogy tanítsa õket énekelni. A siker, az együtt éneklés öröme, az alakuló község
továbbra is együtt tartotta a
„csapatot”.
A Búzavirág Népdalkör
egyre több meghívást kapott a
környékbeli rendezvényekre.
Jó kapcsolatot alakított ki a

szomszédos dalkörökkel, így
mindig látogatják egymás rendezvényeit is, ahol közösen és
a közönséget is bevonva adják
elõ az éppen aktuális dalcsokrukat, amit mindig az adott
évszak ünnepeihez, tevékenységeihez igazítanak. Immáron
több mint 30 ilyen gyûjteménnyel rendelkeznek.
A megalakulásuk óta számtalan eseményen vettek részt,
versenyeken mérették meg
magukat, ahol az országos
arany minõsítések mellett már
3 Aranypáva díjat és egy Gála
Különdíjat is elnyertek. A dalkör legfiatalabb tagja Dézsi
Réka, aki idén szintén elnyerte
szólóénekben az Aranypáva
díjat.
Ezen a délutánon nem csak
a helyi népdalkör lépett színpadra. A pakodi Margaréta, a
pókaszepetki Vadkörtefa, a
türjei Hétszínvirág, a zalaszentgróti Mézespatkó Dalkör,
a helyi Bokréta Énekegyüttes,

mellett a zalabéri Körtáncosok
mûsorát is láthatta a közönség.
A Zala Zenekar elõadása a
részvevõket, a vendégeket és a
közönséget is egy újabb együtt
éneklésre ösztönözte. Ez a
hangulat már csak fokozódott,
amikor az eseményzárásaként
a Zalabéri Önkormányzattól
egy négyemeletes, népi motívumokkal díszített tortát kaptak a 10. évüket jubiláló Búzavirág tagjai.
A népdalkör számos díjjal
rendelkezik, a falu lakóinak és
vezetésének az elismerését is
kivívta. Számos barátságot kötöttek a különbözõ népdalkörök tagjaival, egymástól tanultak és segítették egymás fejlõdését.
A népdalkör tagjai megmutatták, hogy kicsik és nagyok is
együtt tudnak énekelni, és
hogy a népdalokban felzengõ
igazi emberi érzések nagyon
fontosak.
Farkas Ildikó

„Pajtát döngöltünk”
A kehidakustányi Hagyományõrzõ Mariska-udvarban
a tavalyi évben szerveztünk
elõször programokat. A nagyobb rendezvényekbõl hagyományt teremtünk, ezentúl
minden évben megtartjuk a
Tájház napját, a Kert napját, a
Pajtadöngölõt májusfa-kitáncolással, az augusztus 20-i szalonnasütést és novemberben
Márton napját.
Augusztus 5-én, szombaton
estére egy vidám döngölõre
hívtuk a falu lakosságát. A pajtadöngölõ eredeti funkciója az
volt, hogy a gazdák újonnan
épült pajtájának laza szerkezetû talaját tömörítsék, letapossák. A régi parasztvilágban
az emberek a nehéz fizikai
munka mellett is megtalálták a

módját annak, hogyan lehet a
munka mellett – vagy után –
mulatni egy jót. Ennek a jól
kitalált szokásnak a felelevenítése történt meg Pajtaszínházunkban szombaton este. A
talpalávalót Németh Ferenc és
népi zenekara szolgáltatta,
megfûszerezve régi népi történetekkel, magyarázatokkal. A
mulatságot batyus bálként hirdettük meg, hoztak is a falu
gazdái jóféle pálinkákat, borokat, az asszonyok pedig sokféle népies kelt tésztát, réteseket, pereceket. Mi sem voltunk
restek, a délutáni nagy hõségben bográcsban fõztük a vacsorára szánt pörköltet.
Lázár István polgármester
köszöntõjét követõen Gergely
János pajtagazda sajátos hu-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fotó: Sándorné Kovács Nikolett
A képen Németh Ferenc és népi zenekara.
morával beszélt a régi népszokásról, igyekezett a vendégekbõl válaszokat kicsalogatni
a kérdéseire. Aki jól felelt,
választhatott a gazdánál lévõ
tálból egy-egy kelt tésztát. E
vidám kezdés után az árnyat
adó diófák alá hívtunk mindenkit egy jó vacsorára. A
mulatság közepén a pajtagazdának még egy fontos feladata
volt: felkérte a vendégeket,
táncolják körbe a májusfánkat,
mielõtt az azt állító legények,
férfiak kiveszik. Hosszú kígyó-

ként hullámzott a körtánc, a
zenészek hangszereikkel sétálva követték. Elismerõ taps
kísérte a fa szerencsés kiemelését, majd folytatódhatott a
tánc a pajtában.
Mi, a szervezõk nagyon
örültünk annak, hogy nem
csak a falu lakossága, hanem a
pihenésüket fürdõhelyünkön
töltõ vendégek közül is sokan résztvevõi voltak ennek a
jól sikerült nyáresti rendezvénynek.
Gellért Erzsébet
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Csapatépítés pedagógusoknak Kedves olvasók!

Közös ebéden vettek részt a pedagógusok.
Hamar elszállt a szünidõ,
megkezdõdött az újabb tanév. A
közösségkovácsolásnak a tantestületekben még ritkán használatos módját választották Zalacsányban. A nyári vakáció vége
felé az iskola pedagógusai egy
közös ebéden vettek részt az
egyik zalaegerszegi vendéglõben.
Mint azt Tóth Istvánné igazgató elmondta, a tanév végén is
volt egy hasonló összejövetel,

Ha elolvasta,
adja tovább!

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

akkor a helyi golfpályán találkoztak a pedagógusok.
A tantestületben annyi változás történt, hogy ketten távoztak, helyettük pedig érkezett egy
biológia - rajz és egy matematika
- ének szakos pedagógus.

A lapjainkat rendszeresen
követõknek, illetve az állandó
riportalanyoknak feltûnhet, hogy
nem látják Pataki Balázs (pébé,
illetve p.b.) írásait és új kolléga
faggatja õket az adott témával
kapcsolatban. Nos, jól látják. Az
élet pozitív változásai úgy hozták, hogy más területen, máshol
dolgozom tovább.
Némileg szokatlan lehet az
ilyen, mert általában nem jellemzõ, hogy egy távozó újságíró búcsúzik. Viszont én a kialakított,
már-már baráti kapcsolatokra
tekintettel úgy gondoltam, hogy
itt búcsúzom el, mivel nem tudtam mindenkitõl egyenként elköszönni.
Ezúton szeretném megköszönni a barátságot és a közös
munkát. Biztosan találkozunk
még, addig is mindenkinek jó
egészséget és eredményes munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Pataki Balázs
***
Bár már személyesen megköszöntük Pataki Balázsnak a kiadónknak végzett munkáját, ez-

Az akció a megjelenéstõl szeptember 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

úton is szeretnénk ezt megtenni.
„Civil” munkája mellett is lelkiismeretesen, szorgalmasan tudósította lapjainkat a Zala megyei településeken történt eseményekrõl.
Új munkahelyén, a fõvárosban is sok sikert kívánunk Neki
szakmájában és magánéletében is.
Ha netán a sors úgy alakítja
életét, a Zalatáj Kiadó visszavárja!
Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ

8

Szentgrót és Vidéke

2017. augusztus

A közmunka eredményei Tekenyén
START közmunka biztosította
többletforrás lehetõséget.
A következõ idõszakban a
TOP pályázattal támogatott
Egészségház munkálatai kerülnek elõtérbe. Kezdetben a külsõ munkaterületet készítjük
elõ, majd tetõjavítás és az akadálymentes feljáró felújítása
következik, azok a feladatok,
amiket a pályázat nem tartalmaz.
A nyári diákmunkán 5 fõt
foglalkoztattunk. A fõ munká-

latok a kültéri bútorok, köszöntõ táblák, buszmegálló,
kerítés, sport öltözõ terasz korlát lefestése voltak.
A közfoglalkoztatásban dolgozók többsége segítette a közösségi rendezvények lebonyolítását és lehetett rájuk számítani a viharkárok helyreállításakor is. Ezúton is köszönöm a
munkájukat, a továbbiakhoz
pedig erõt egészséget kívánok!
Sinka Imréné
polgármester

Tekenyén szép eredményeket értek el a közmunka segítségével.

Az elmúlt években a közmunka többféle megítélést kapott. Szeretném érzékeltetni
röviden, hogy milyen hatása
volt Tekenyén, milyen eredményeket értünk el az utóbbi
idõkben a START programokkal. A teljesen különbözõ élethelyzet miatt itt dolgozó emberek munkája révén a falu
épül-szépül. A munka hatékonyságát javítja a helyi lakosoktól kapott támogatás, társadalmi munka, amivel többször tevõlegesen részt vesznek
a feladatok megoldásában.
A START közmunka programban 17 fõt tudunk alkalmazni. A béren, járulékon felül
dologi eszközöket tartalmaz a
pályázat, köztük néhány több
éven keresztül szolgálja a lakosságot. Kiemelten jó eredménynek tartjuk a temetõi
építési folyamatot: térköves
feljáró, urnafal épült, majd
idén kovácsoltvas kapu került
a bejáratra. A temetõ bõvítés,
kerítés építés, pihenõ padok,
kapubejáró, kiskapu, és a ravatalozó teraszán az üvegbetétes
fa teraszhatároló is a dolgozók
munkájával valósult meg. Hatékonyan tudtuk használni a
programban megvásárolt eszközöket: aggregátor, betonkeverõ, kéziszerszámok és alap-

anyagok segítették a munkavégzést.
Másik, említésre méltó
eredmény a közterületek rendezése, járdaépítés és a köztéri
bútorok. Nagyon szép pergola
készült, kültéri virágos ládák
és szemétgyûjtõ bútorok kerültek elhelyezésre a köztereken, a régi kutakra biztonságos tetõ került. Jól funkcionálnak a bejárati ajtók elõtt az
elõtetõk és a padok.
A közmunka program segítségével 2014-ben vásároltuk
meg a Kossuth tér 3.sz. alatti
házat, melynek udvarán megépített kemence mellé tavaly
pince épült, a tetejére pedig
idén aszaló kerül. A régi pajta
felújításával kialakított garázsban tudjuk elhelyezni a kistraktort, lapvibrátort, gyalugépet, külön van kézi mûhely
a kisgépekkel és raktár, ahol a
fûkaszák sorakoznak. Idén vásároltuk meg az önjáró fûnyírót, teleszkópos ágvágót,
sövényvágót, amelyek mind a
megfelelõ munkavégzést teszik lehetõvé. Eszközeinket
riasztóval is védjük.
Ezeket a gépeket, eszközöket a község részére biztosított
normatívából nem lett volna
lehetõség megvásárolni, ezért
is nagyra becsüljük a járási

Nyári tábor Kehidakustányban

A fotón a helyi körzeti megbízott, Magasházi Zsolt törzszászlós,
továbbá Kiss Károly zászlós, Tanai András õrmester, Orsós
András fõtörzsõrmester a gyermekekkel.

Kehidakustány Község Önkormányzata szervezésében
már negyedik éve várta a helyi
óvodába és iskolába járó gyerekeket a nyári tábor. Június
19. és július 28. között közel
30 gyermek vett részt az ingyenes programban, amelynek
keretében reggel 6,30-tól délután 13 óráig napi kétszeri
étkezéssel biztosította az önkormányzat a gyerekek felügyeletét.
Négy helyi pedagógus a
résztvevõk számára 6 héten át
érdekes, változatos programokat szervezett. Felkeresték
a település látnivalóit, kirándultak a Deák-kúthoz, a
Rom-templomhoz. A legforróbb napokon a kehidakustányi termálfürdõben lubickolhattak. Meghívott vendégek

tették még izgalmasabbá a
napokat: volt zumba, és brazil
jiu jitsu óra, valamint rendõrök által lebonyolított kerékpárverseny. Íjászkodásra is sor
került, mentõápoló vezetésével az elsõsegélynyújtást is
megtanulhatták.
Sportolni is volt lehetõség:
a foci és az asztalitenisz naponta a fiúk kedvence volt.
Különleges feladatokban jeleskedtek: dínótojást mentettek, hétmérföldes csizmában
jártak. Hetente egy napot a kustányi Hagyományõrzõ Mariskaudvarban töltöttek, ahol népi
játékokkal és kézmûves foglalkozásokkal várták õket. A gyerekek sok élménnyel, új ismeretekkel gazdagodva, tartalmasan töltötték az idõt a táborban.
Nagy-Krónert Ildikó
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Az Evita is színpadra kerül

Fotó: Zalatáj
Szeretnék, ha a bérletesek száma meghaladná a 12 ezret.
Nyolc nagyszínpadi elõ- magyar darabot, a Szent Péter
adást, köztük Andrew Lloyd esernyõjét állítják színpadra
Webber nagysikerû mûvét, az Moravetz Levente rendezéEvita címû musicalt mutatja be sében.
a 2017/2018-as évadban az
A 2018-as esztendõben Széalapításának 35. évfordulóját kely János drámáját láthatja a
ünneplõ zalaegerszegi Hevesi közönség, a Caligula helytarSándor Színház – közölte a tója címû izgalmas színmûvet
minapi társulati ülésen a teát- Sztarenki Pál rendezi. Márrum igazgatója.
ciusban Arthur Miller Az ügySzéles és színes lesz a palet- nök halála címû drámáját
ta, a repertoárban megtalálha- mutatják be Lukáts Andor
tó a kortárs és a klasszikus rendezésében, az elõadás Ecsedarab, a családi vígjáték és di Erzsébet és Farkas Ignác
musical is – mondta Besenczi jutalomjátéka.
Árpád.
Az évadot zenés darab zárHozzáfûzte: az új évadban a ja: a Képzelt riport egy amelegnagyobb, legkomolyabb vál- rikai popfesztiválról címû
lalás a Webber-musical lesz. A musicalt áprilisban tûzik mûszínészek képesek megbirkóz- sorra.
ni a feladattal, és Böhm
A stúdiószínházban A viGyörgy rendezõ, és Bakó Gá- har kapujában címû drámával
bor koreográfus is garancia várják a nézõket, Müller Péter
a sikerre – fogalmazott az Akutagava Rjúnoszuke elbeigazgató.
szélése nyomán írt darabot
A mûsortervrõl elmondta: Gergye Krisztián rendezéséaz évad elsõ bemutatója a Ray
Cooney Család ellen nincs
orvosság címû vígjátéka lesz, a
családi darab felhõtlen szórakozást ígér a nézõknek. Az Evita októberi premierét követõen novemberben klasszikus

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
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ben január 26-án mutatják be.
A mûsortervben két ifjúsági
darab is szerepel: szeptemberben Szakonyi Károly átiratában Karinthy Frigyes Tanár
úr kérem címû mûvét, jövõ év
januárjában pedig a Pán Péter
címû mesét állítják színpadra.
A Tantermi deszka elnevezésû iskolaszínházi program
keretében Shakespeare Rómeó és Júliája nyomán a Verona, 1301 címû elõadást
játsszák.
Az igazgató beszélt arról is,
hogy a zalaegerszegi társulat
meghívást kapott a Vidéki
Színházak Fesztiváljára, a
Thália Színházban az Ötödik
pecsét címû darabot mutatják
be. Januárban háromnapos országos konferencia helyszíne
lesz a zalaegerszegi kõszínház,
a meghívott színházi szakemberek, írók, dramaturgok a
kortárs magyar darabok aktuális kérdéseirõl tanácskoznak majd.
A színház alapításának 35.
évfordulójáról
kiállításokkal
emlékeznek meg: szeptemberben Bischof Sándor, az évad
végén pedig Tóth Zoltán festményeibõl nyílik tárlat a kõszínház elõcsarnokában.
Az igazgató kitért arra is,
hogy az elmúlt évadban több
mint 11 ezer bérletet váltottak
az elõadásokra, a következõ
évadban azt szeretnék, ha a
bérletesek száma 12 ezret is
meghaladná. Erre minden esély
megvan, hiszen a színház elõadásai nem csak a zalaegerszegiek körében népszerûek,
sokan látogatják a teátrumot
Zalaszentgrótról és környékérõl is.
Forrás: MTI, Zalatáj

Fotó: Hevesi Sándor Színház honlapja
A Vidéki Színházak Fesztiválján az Ötödik pecsét címû darabot
mutatják be.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Már akkor mondtam…
Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérõ probléma, hogy a régi, lecserélésre
ítélt bútorokkal mit lehetne
kezdeni. Az együtt eltöltött
évek alatt kialakult érzelmi
kötõdés miatt – még használható, ne dobjuk ki – megoldásban gondolkodnak sokan. Péter is egy ilyen helyzetben találta magát. Az új
nappali bútor beépítése
elõtt meg kell szabadulni a
régitõl. Péter tapasztalt szakember, egybõl észreveszi,
hogy ez az ülõgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért
annyira rossz állapotban
van, hogy lehet, ezt az utolsó szállítást már nem fogja
szétesés nélkül kibírni.
Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nélküli mozgatás lehetõségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova teszik az ülõgarnitúrát. Egyetlen lányuk
sorra sorolja a lehetõségeket.
– Be kell rakni a garázsba!
– Tele van, még az autóval se tudok bejárni –
mondja az apa.
– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.
– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg
sem tudunk mozdulni. Oda
biztos, hogy nem fog beférni.
Vajon kihez lehetne elvinni? Végig veszik a rokonokat. Hosszas telefonálások után sem lesz megoldás.
Senki sem tudja befogadni a
sokat megélt ülõgarnitúrát.
A helyzeten felháborodó
egyetlen lányuk kifakad:
– Tavaly amikor kint dolgoztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy vegyetek a Balatonon egy nyaralót, és akkor most lenne
hova tenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók
Szeptemberben további képzések indulása várható
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a Zala
Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Kormányhivatal, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft., illetve a foglalkoztatásfejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmûködésével valósul meg.
A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása.
A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.
A munkaerõpiaci programmal kapcsolatos ügyekHIRDETÉS

ben a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hivatalokkal.
A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõdött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten alapuló képzések.
Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ képzésben, 7 fõ pedig munkaerõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.
A nyári idõszakot követõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott
foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmûködésének köszönhetõen széleskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályain.
A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala megye munkaerõpiaci helyzetének élénkítését, valamint elõsegítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tartást, így jelentõsen hozzájárulnak a vállalkozások munkaerõszükségletének kielégítéséhez.
----------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz István
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Manninger Jenõ bocsánatkérést vár

Manninger Jenõ a Jobbik választókerületi elnökétõl vár bocsánatkérést, ha már ezt Vona Gábor eddig nem tette meg.
Manninger Jenõ, a Fidesz
Zala megye 2. számú választókerületének elnöke a következõ sajtónyilatkozatot juttatta
el szerkesztõségünknek:
„Felszólítjuk a Jobbik helyi
elnökét, hogy Vona Gábor helyett legalább õ kérjen bocsá-

natot a magyar nyugdíjasoktól!
Immár több mint egy hónapja, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke tûrhetetlen és elfogadhatatlan stílusban sértegette az idõskorú embereket.
Egy Facebookon tett bejegyzésével sikerült hárommil-

lió idõskorút megsértenie és
az önbecsülésükbe gázolnia.
Vona Gábor azt mondta a
magyar nyugdíjasok egy jelentõs részérõl, hogy:
– A »szemeikben gyûlölet
lobog«
– »bácsikák és nénikék magukból kivetkõzve ugranak
egymásnak, vért akarnak ontani remegõ kezeikkel«
Ez tûrhetetlen és elfogadhatatlan! Vona Gábornak azonnal vissza kellene vonnia ezeket a szavakat és bocsánatot
kellene kérnie azoktól, akiket
megsértett: a magyar nyugdíjasoktól!
Vona Gábor nyilatkozatainak köszönhetõen bepillantást
nyerhettünk abba, hogy a Jobbik elnöke valójában hogyan
beszél és gondolkodik a nyugdíjasokról. Gúnyolódik a remegõ kezükön, bevásárlókocsijukon, fejükre olvassa az öregedést, a 20. század gyötrelmeit
és veszteségeit, és azt is, hogy
véleményük van a világról.
A Fidesz és több nyugdíjas
szervezet (Idõsek Tanácsa,

Nyugdíjasok Szociális Fóruma)
ezért felszólította Vona Gábort
és a Jobbikot, hogy kérjenek
bocsánatot a nyugdíjasoktól!
Egy hónapja várunk erre a
bocsánatkérésre, azonban nem
várhatunk tovább. Az a véleményünk, hogy tájékoztatni kell
az embereket arról, mi hangzott el, miket mondott a Jobbik elnöke.
Tudjuk, hogy a Jobbik elnöke bármit megtenne a pénzért és a hatalomért, de ettõl
még egyetlen társadalmi csoportot sem minõsíthet ilyen
szavakkal.
Vona Gábor egy olyan korosztályt sérteget, amely évtizedekig hátán vitte ezt az országot. Semmilyen politikai véleménykülönbség nem adhat
alapot a Jobbik botrányos álláspontjára.
Mivel Vona Gábor már több
mint egy hónapja nem kér bocsánatot, felszólítom a Jobbik
választókerületi elnökét, Herold Jánost, hogy legalább õ
kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól Vona Gábor helyett!”

Újabb internetes kalózok Zalában
A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
Nem ajánlatos letölteni.
Nemrég tett közzé a NAV
Zala Megyei Adó-és Vámigazgatósága egy közleményt,
amely szerint illetéktelen személy a NAV nevében adatokat
kér telefonon.
Ezúttal a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától
érkezett felhívás:
„Tisztelt Kamarai Tagunk!
Ezúton tájékoztatom, hogy
a Zalaszám Informatika Kft.
nevében átveréssel próbálnak
az ügyfelektõl adatokat kicsalni e-mailben.
A Zalaszám Informatika
Kft. nem kér ügyfeleitõl információkat e-mailben, ezért
arra hívja fel a figyelmet a

cég, ne adjanak meg adatokat.
Legyen körültekintõ, amenynyiben adathalász gyanús üzenete érkezik, saját adatainak
védelme, biztonsága érdekében, kérik, hogy NE kattintson
ilyen levélben szereplõ linkre!
Amennyiben segítségre van
szüksége, keresse a Zalaszám
Informatika Kft. ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetõségek
bármelyikén:
Zalaszám Informatika Kft. Zippont Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 36
92/502-502
ugyfel@zalaszam.hu
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Ismét támad a zsarolóvírus

Fürdünk a vírusokban.
Riasztást adott ki minap a
Kormányzati Eseménykezelõ
Központ a Locky nevû zsarolóvírus új változatának megjelenése és terjedése miatt.
Az elmúlt idõszakban napi
23 millió, a Locky zsarolóvírus
új variánsát tartalmazó kéretlen levelet küldhettek ki – olvasható a központ közleményében. A levelek kártékony
mellékletet (pdf vagy 7zip
fájlt) vagy hivatkozást tartalmaznak, tárgyként megnyitás-

ra ösztönzõ üzenettel a gyanútlan felhasználóknak (egyebek mellett „please print”, „documents”, „scans”, „images”
vagy „Payment_201708-6165”).
A melléklet megnyitása, valamint az áldozat fájljainak titkosítása után a zsarolóvírus
többféle, a visszafejtésre vonatkozó üzenetet helyez el a felhasználónak, például, hogy
cserélje le hátterét, valamint
egy „Lukitus.htm” nevû fájlt is
kitesz az asztalra.

A titkosított állományok a
„lukitus” kiterjesztést kapják,
visszafejtésükhöz a program
készítõje 0.5 Bitcoin virtuális
fizetõeszközt vár. A legfrissebb
vizsgálatok alapján egyelõre
jelenleg ,,nem áll rendelkezésre semmilyen ismert módszer
a visszafejtésre. ”
A Kormányzati Eseménykezelõ Központ a védelem elsõ
lépéseként azt ajánlja, hogy a
felhasználók legyenek elõvigyázatosak az e-mailekben csatolt dokumentumokkal, valamint a vírusvédelmi szoftverek frissítése mellett ellenõrizzék a mentõrendszerek helyes

és megbízható mûködését,
hogy ha megtörténik a fertõzés, visszaállíthatóak legyenek
a dokumentumok.
Ha bekövetkezett a fertõzés, nem javasolják a váltságdíj
megfizetését, mert „nincs rá
semmilyen garancia, hogy valóban feloldják a titkosított
dokumentumokat”. Ilyenkor a
rendszer újratelepítése javasolt, valamint az adatok visszaállítása biztonsági mentésbõl.
A Locky egy olyan zsarolóvírus, amely titkosítja a felhasználó egyes fájljait, majd
megpróbálja eladni a titkosítás
feloldásához szükséges jelszót.

Lenti termálfürdõ:
Minden 40. másodpercben támadás alatt vagyunk.
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„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”
• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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!

Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban
a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,
a Lenti Termálfürdõt
választotta.

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!
Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383
E-mail: annaedit9@freemail.hu

