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A kapocs nem más, mint a szeretet
December 16-án tartotta

Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata a hagyományos idő-
seknek szóló karácsonyi ünnep-
ségét, a méltóan feldíszített
Falu- és Kézművesházban. Az
önkormányzati hivatal előtti és
az ünnepség helyszínén felállí-
tott karácsonyfát idén is helyi
lakosok ajánlották fel a hivatal
részére, ezúton is köszönetün-
ket fejezzük ki.

Az idősek szép számban
fogadták el a meghívást, egy-

egy üdvözlő ital elfogyasztása
után elfoglalták a már évek óta
megszokott helyüket a baráti
körükben az asztaloknál.

Az ünnepi műsor délután 3
órakor kezdődött, elsőként a
Fazekas József Általános Iskola
színjáték tanszakos diákjai kö-
szöntötték az időseket karácso-
nyi történetükkel, melyet büsz-
kén és meghatódva néztek vé-
gig a nagyszülők, s a vendégek.
Majd a nyolcadik osztályosok

Megható volt az iskolások műsora.

December 21-én Türje Köz-
ség Önkormányzata Türjeiés a
Szent László Általános Iskola
közös szervezésében az iskola
tornaterme adott helyszínt a
falu közös karácsonyi ünnep-

Ünnep Türjén
Ifjú polgárokat is avattak

ségének. A műsort Nagy Fe-
renc polgármester nyitotta meg.
Köszöntő beszédében elmond-
ta, hogy a karácsony a har-
móniáról, a meghittségről, a
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Türje ifjú polgárai és Nagy Ferenc polgármester.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Az év utolsó napján a Tür-
jei Szent László Általános Is-
kola aulájában várták a falu la-
kosait az esti órákban. Az asz-
talokon pezsgők sorakoztak,
trombita hangja harsant és
Nagy Ferenc László polgár-
mester, valamint Száraz Krisz-
tián Dávid Opraem plébános
fogadta az egybegyűlteket.

Nagy Ferenc László köszö-
netet mondott a faluban műkö-
dő csoportoknak, egyesületek-
nek és az iskolai vezetésnek az
egész éves kitartó munkájukért,
a kulturális programokon való
részvételükért. Összegezte az

Koccintás és tűzijáték
elmúlt év tapasztalatait és a fa-
lu életében történt változásokat
és sikerekben gazdag, boldog
új évet kívánt az aulában össze-
gyűlt embereknek.

A plébános Törőcsik Julian-
na Adjon Isten című versét sza-
valta el, ezt követően a Türjei
Premontrei Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony Plébánia nevében
köszönte meg a falu áldozatos
és eredményes munkáját.

A pohárköszöntő után min-
denki jókívánságait adta át egy-
másnak, és az új évi koccintás
után az udvaron tűzijátékkal
zárták az óévet.

Nagy Ferenc László polgármester koccint a türjeiekkel.

A hagyományokhoz híven
advent első vasárnapja előtti pén-
teken kézműves foglalkozást tar-
tottak az iskola torna-Pakodon
termében ahová szeretettel vár-
ták a falu lakosságát, hogy el-
készíthessék adventi koszorúju-
kat, ajtó- és asztaldíszüket. A
karácsonyi díszek elkészítésé-
hez a zöld alapanyagot az ön-
kormányzat ajánlotta fel. Az el-
készítésben virág-Puskás Ilona
kötő és ko-Mikolás Zoltánné
szorúkötő segített a látogatók-
nak. Dr. Simonné Halász Adri-
enn védőnő kézműves foglal-
kozást tartott bölcsődei alkal-
mazottak, óvónők, tanítók se-
gítségével, ahol ajándéktárgyak
készültek az ünnepekre. Simon
Zsófia önkéntes elmondta, hogy
minden évben összegyűlnek,
együtt hangolódnak az ünne-

Adventi kézműves foglalkozás és bormustra Pakodon
pekre, ötleteket szereznek egy-
mástól a sütéshez és a főzés-
hez, beszélgetnek, karácsonyi
énekeket elevenítenek fel. A kéz-
műves foglalkozás Pakod Köz-
ség Önkormányzata Mar-és a
garéta Kulturális Egyesület
együttes szervezésében jött lét-
re, közösségformáló szerepet
tölt be a program a falu életében.

Amíg a fiatalok és a falu
asszonyai koszorút kötöttek, a
férfiaknak is programot ajánlott
a Margaréta Kulturális Egyesü-
let, immár második alkalommal
„ ” szerveztek. A fa-Bormustrát
luban élő bortermelőktől jött az
ötlet, hiszen minden évben bor-
versenyen mérettethetik meg
boraikat, az őszi időszak végén
az újbor fejlődésekor tartják ezt
a programot, így a borok még a
tavaszi verseny előtt javítha-

tóak. Az idei bírák Vízvári Sán-
dor , Németh Károlyborász bo-
rász sommelier.és Simon Lajos
Az egyesület célja az, hogy
minden évben növekedjen a
bormustrán résztvevők száma,
hogy minél jobb minőségű bo-
rok kerüljenek a családi aszta-
lokra. elmondta:Vízvári Ottóné
– Idén a kiforrás nem volt még
olyan stádiumban, hogy ősszel
meg tudjuk tartani a bormust-
rát, emiatt az adventi előké-
születek idejére szerveztük, így
a falu egész lakosságának prog-
ramot tudtunk ajánlani a mai

napra. A bormustra célja az,
hogy az újbor fejlődését fi-
gyelemmel kísérjük és az eset-
leges hibákat ki tudják javítani
a termelők. A bormustrára ti-
zenkét gazda 36 bormintáját
hozta el. A bírák az évjárat bo-
raival elégedettek voltak. Né-
hány mintánál borkezelési hibát
tapasztaltak, de ezek javíthatók,
melyek kezeléséhez szakmai
tanácsokat adtak. A borkósto-
lást egy kis vendéglátás és esté-
be nyúló, vidám hangulatú be-
szélgetés zárta.

Farkas Ildikó

Kézműves foglalkozás az iskola tornatermében pedagógusok
segítségével.

A bírák érzékszervi vizsgálattal állapítják meg a borok minő-
ségét.
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Karácsonyi adománygyűj-
tést szervezett munkatársai kö-
rében a Zala Megyei Kormány-
hivatal Zalaszentgróti Járási
Hivatal vezetése. Az idei évben
a zalaszentgróti Koncz Dezső
Többcélú Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény tanulói-
nak kívánták boldogabbá tenni
a karácsonyi ünnepeket. Az
intézmény vezetésével történt
előzetes egyeztetés alapján a
hivatal dolgozói által felajánlott

Ajándékoztak a járási hivatal dolgozói

pénzből fejlesztő játékokat vá-
sároltak. A karácsonyfa alá ke-
rültek új társasjátékok, legók és
egyéb, a gyerekek által kedvelt
játékok. Az adományok át-
adására kézenfekvő alkalom-
ként kínálkozott a december
21-én megtartott, meghitt han-
gulatú iskolai karácsonyi ün-
nepség.

A képen hi-Rétvári Róbert
vatalvezető átadja az ajándé-
kokat az iskola tanulóinak.

Pakodon december 22-én
az általános iskola tornaterme
adott otthont a Falukarácsony-
nak. Az ünnepséget a helyi
Szivárvány Óvoda kicsinyei
színes műsorral nyitották meg,
a fenyőfa ünnepéről láthattunk
tőlük egy kis jelenetet. Az ál-
talános iskola alsó tagozatos ta-
nulói pedig verscsokrokkal és
betlehemes színjátékkal léptek
színpadra.

A műsor további részében
az iskola felső tagozatos tanu-
lói szép karácsonyi verseket
adtak elő, így Herczeg Alinka,
Ágoston Milán, Szommer Kár-
men, Büki Laura Polmüllerés
Nikolett Németh Eszter. Őket

hitoktató karácsonyt köszöntő,
megható története követte. A
meghitt műsort a Margaréta
Dalkör ünnepi dalcsokra tette
színesebbé.

Halek László polgármester
ünnepet köszöntő gondolatai a
család fontosságáról és a meg-
hitt békés ünnepvárásról szól-
tak. Megköszönte az adventi
készülődésen, gyertyagyújtáso-
kon való részvételt. Az ünnep
zárásaként a polgármester meg-
gyújtotta a falu koszorúján a
negyedik gyertyát, majd a dél-
után további részében minden-
kit vendégül láttak teával, forralt
borral és apró süteményekkel.

F.I.

Falukarácsony Pakodon

A helyi gyermekek is műsort adtak.

A december élményekkel
teli ünnepvárás kicsiknek és
nagyoknak minden településen,
rengeteg programmal és színes
műsorral találkozhatunk. Nem
alakult ez másképp Dötkön
sem, ahol az alacsony lélek-
szám ellenére sok programot
szerveznek, a helyi önkormány-
zat mindent megtesz, hogy az
itt lakók jól érezzék magukat
ebben a közösségben. A prog-
ramok az összetartásról, a kö-
zösségről, az ünnepekről és a
falu életéről szólnak.

Az önkormányzat szervezé-
sében és a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár támogatá-
sával Mikulás-váró ünnepségen
vett részt a falu apraja nagyja.
A Mikulás előtt Jurina Beáta
zenés ünnepi gyermekműsora
varázsolta el a gyerekeket, bol-
dogan és önfeledten táncoltak
és énekeltek. A „nagyszakállú”
érkezésekor minden gyermek

Mikulás-várás és kézműves foglalkozás Dötkön
izgatottan várta, hogy mi lapul
a puttonyában, egy-egy vers
vagy ének előadása után a
zsákból előkerült a megérde-
melt jutalom is. A program
közös énekléssel, beszélgetés-
sel és sok-sok játékkal zárult. A
dötki műsorok száma ezzel
nem ért véget.

Az adventi időszakban a
közösség összetartása érdeké-
ben és a karácsonyi előkészüle-
tek segítésére kézműves foglal-
kozást tartottak december 15-
én délután. A kézműves fog-
lalkozás keretein belül mé-
zeskalácsot díszítettek, kará-
csonyfadíszeket készítettek, a
gyermekek együtt rajzoltak,
hajtogattak, ragasztottak és
díszítették fel a falu kará-
csonyfáját, amely a dötki Jézus
Szíve templomban lett elhe-
lyezve.

A község vezetőségének is
fontos, hogy a hosszú téli idő-

szak és a bezártság elkerülésére
programokat szervezzenek, a
falu lakossága egy-egy ilyen
műsorra közösen megmozdul,
kimozdulnak otthonról, beszél-

getnek, ötleteket, receptet cse-
rélnek és azok, akik egyedül
vannak, társasági életet élnek
ilyenkor.

Farkas Ildikó

Kézműves foglalkozás Simon Zsófia helyi önkéntes vezeté-
sével.

2017. december
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Kehidakustányban mára már
hagyománnyá vált, hogy az
esztendő utolsó hónapjában az
önkormányzat vendégül látja a
településen élő nyugdíjasokat.
A rendezvényre az Őszikék
Időskorúak Otthonának Za-és a
la Megyei Önkormányzat Szo-
cioterápiás Intézményének la-
kói és gondozói is meghívást
kaptak. 2017. december 8-án a
délutáni órákban már 10. alka-
lommal köszöntöttük meghitt
ünnepséggel a Deák Ferenc Kul-

Idősek napja Kehidakustányban

turális-Rendezvény és Közössé-
gi Házban az idős embereket.

Akinek gondot jelentett a
helyszínre történő eljutás, azok-
nak az önkormányzat munka-
társai nyújtottak segítséget az
utazásban.

Az ünnepség Lázár István
polgármester köszöntőjével vet-
te kezdetét, aki hangsúlyozta,
hogy a település igyekszik ki-
emelt figyelmet fordítani a
nyugdíjasokra, ezzel az ünnep-
séggel is szeretnék kifejezni

tiszteletüket, megbecsülésüket
és szeretetüket azok iránt, akik
hosszú munkában eltöltött évek
után élik megérdemelt nyugdí-
jas éveiket. Gondolatait a
Szentírás Szeretet-himnuszából
idézett részlettel zárta, amely
csodálatosan összefoglalja a
szeretet lényegét. A megnyitó
után a helyi ésóvodások álta-
lános iskolások műsora követ-
kezett. A kisebbek körtánccal
és vidám énekekkel köszön-
tötték a jelenlévőket.

A diákok nosztalgiázni „vit-
ték” az egybegyűlt időseket.
Vicces formában idéztek meg
régi szerelmeket, érintették a
gyermeknevelés problémáit, öt-
leteket adtak a XXI. század
technikai csodáinak megértésé-
hez is. A gyerekek Zalatnay Sa-
rolta: Hol jár az eszem? című
számára keringőztek, majd Ja-
nikovszky Éva felnőtteknek
szóló tréfás jelenetét adták elő.
Az iskolások műsora hozzáse-
gített, hogy pár percre minden-
ki elfelejthesse gondjait, bajait
és önfeledten szórakozzon.

A színvonalas műsor után a
település polgármestere a házi
segítségnyújtásban dolgozó gon-
dozónőknek, Pál Tibornénak,
Tér Györgynének és a közel-
múltban nyugdíjba vonult Bo-
hár Lajosnénak 1-1 virágcso-
korral köszönte meg egész éves
áldozatos munkáját. Ezután a
Hagyományőrző Mariska-ud-
var Gellértdolgozói részéről

Erzsébet szólt pár szót a megje-
lentekhez, majd kollégáival kö-
zösen kiosztották a saját kezű-
leg készített, a gyógy- és fű-
szernövénykertben szedett, le-
vendulával töltött illatpárnát.
Hogy a résztvevők jobban rá
tudjanak hangolódni a közelgő
ünnepekre, a szervezők ünnepi
pompába öltöztették a rendez-
vény helyszínét. A színpadot
fenyő-félékkel és Szaló Árpád-
né, Ica néni saját kezűleg ké-
szített papírdíszeivel tették ün-
nepélyessé már a karácsonyi
hangulatot idézve. A szépen
megterített, díszített asztalokon
brassói és burgonya került fel-
szolgálásra, házi pálinkák, bo-
rok, szőlőlevek oltották a jelen-
levők szomját, helyi háziasszo-
nyok jóvoltából finom, házi
készítésű pogácsák kínálták
magukat. har-Németh Norbert
monikájával gondoskodott a jó
hangulatról, magyar nótákat,
népdalokat énekelt, ezzel sze-
rezve kellemes pillanatokat a
résztvevőknek. A közismert és
kedvelt dalok hallatán egyre
többen csatlakoztak be a közös
éneklésbe, néhányan még tánc-
ra is perdültek.

A rendezvénynek évről évre
nagyobb a sikere, a nyugdíja-
sok közül egyre többen vesz-
nek részt az ünnepségben. A
szervezők remélik, hogy 2018-
ban még több szépkorút láthat-
nak majd vendégül.

Sándorné Kovács Nikolett

Tizedik alkalommal köszöntötték a szépkorúakat.

Advent a keresztény kultúr-
körben a karácsony napját (de-
cember 25-ét) megelőző negye-
dik vasárnaptól karácsonyig
tartó időszak. A karácsonyi ün-
nepkör advent első napjával
kezdődik és Vízkeresztig (ja-
nuár 6-ig) tart. 2017.12.1-jén
adventi kézműves foglalkozást
tartottak a kehidakustányi Ha-
gyományőrző Mariska-udvar
dolgozói és a Kehidakustány
Óvodájáért Egyesület tagjai. A
lelkes kis csapat a településről
érkező vendégekkel – felnőt-
tekkel és gyerekekkel – kiegé-

szülve természetes alapanya-
gokból gyönyörű díszeket ké-
szített. A kustányi kultúrházban
halk karácsonyi zene szólt, a
kis közösség jó hangulatban
készülődött a közelgő ünne-
pekre. A foglalkozás végén az
elkészült asztaldíszeket, koszo-
rúkat mindenki hazavitte, hogy
azokkal otthonát ünnepi díszbe
öltöztesse.

A szervezők e programmal
kívántak szeretetben, békes-
ségben gazdag adventi ün-
nepeket.

Lorencsicsné Horváth Csilla

Az ünnepre készültek

Szép díszeket készítettek.

Idén is várva várták a Mi-
kulást a gyerekek, hi-tekenyei
szen a településen hagyomány,
hogy a krampuszaival a műve-
lődési házba érkezik. Decem-
ber 2-án szombaton közel 30
gyermek hívta hangos énekszó-
val. A „Hull a pelyhes fehér
hó” című mikulásváró dal vé-
gére meg is érkezett a kicsik és
nagyok nagy örömére.

Csengőszóval, meleg szív-
vel és megannyi kedves szóval
toppant be egy hatalmas zsák-
kal, melyben minden földi jót
megtalálhattunk.

A délután gyorsan telt, hi-
szen sok gyermek ajkáról csen-

Mikulás-váró ünnepség Tekenyén

dült fel egy-egy ének a Mikulás
nagy örömére, így a puttony is
hamar kiürült.

A gyermekek elbúcsúztak
egy-egy verssel, majd a Miku-
lás tovább indult, hogy a többi
gyermek arcára is mosolyt va-
rázsoljon.

Tekenyén azonban nem ért
véget a program a „Nagysza-
kállú” távozásával. A nap to-
vábbi részében Hideg Gyuláné,
Ilike néni vezetésével kézmű-
ves foglalkozáson vettek részt a
gyerekek, hintázó mikulás-asz-
taldíszt és puttonyos hóembert
készítettek.

Farkas Ildikó

A legkisebbek is dalra fakadtak a Mikulás kedvéért.
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versekkel, hangulatos diavetí-
téssel, gyertyajátékkal színesí-
tették a műsort. Az idei évben
felkészítőjük ta-Szalai Ilona
nárnő volt.

A diákok után Sziva Erika
polgármester asszony köszön-
tője következett, melynek alap-
gondolata a következő volt:
„Az igazi ünnephez és az egész
életünkhöz nem kell más, csak
az, hogy szeretni, tisztelni
tudjuk egymást, mert hiába
jön össze a család, a baráti
társaság, ha csak rideg aján-
dékozásból, vacsorából és
egymást untató beszélgetés-
ből áll az ünnep. Kell, hogy
legyen közöttünk egy kapocs
és ez nem más, mint a
szeretet.”

(Folytatás az 1. oldalról)

A kapocs nem más, mint a szeretet
A polgármester asszony kö-

szöntőjét a Sümegcsehi Népdal-
kör műsora követte. Az arany-
minősítéssel rendelkező népdal-
kör vezetésévelNovák Ferenc
két dalcsokorral kedveskedett a
jelenlevőknek. Ezt követően zá-
rásként , a Sü-Nagy Sándorné
megcsehi Idősek Szeretet Klub-
jának vezetője mondott köszöntőt.

Az ünnepi műsor után a
megvendégelés következett. A
finom étel és sütemények elfo-
gyasztása után még elbeszél-
gettek a helyiek a karácsonyi
hangulatba öltözött kultúrház
dísztermében.

A program végén a Sü-
megcsehi Polgárőr Tűzoltó
Egyesület segített az idősek ha-
zajuttatásában.

-sz-

szeretetről szól, figyelnünk kell
arra, hogy a szeretet lángja ne
csak az ünnep ideje alatt vilá-
gítson, hanem a hétköznapok
szürkeségében is erőt adjon
számunkra.

2013 óta Türje Község Ön-
kormányzata minden évben a
karácsonyi ünnepéllyel egybe-
kötve köszönti azon újszülöt-
teket, akik életvitelszerűen a
faluban élnek. Jézus születésé-
nek ünnepe alkalmat adott arra
is, hogy idén is köszöntsék
őket. A falu hagyományai sze-
rint az önkormányzat 10 000
forintot ajándékozott a szülők-
nek, a polgármester felajánlása-
képp egy-egy plüssmackó ke-

Ünnep Türjén
Ifjú polgárokat is avattak

rült minden újszülött otthonába
a karácsonyfa alá. Külön meg-
köszönte a község vezetése
Szabó Mára védőnőnek az oda-
adó munkáját és gondoskodását.

A rendezvény további ré-
szében a Türjei Szent László
Általános Iskola diákjainak elő-
adását láthattuk, az énekkar ka-
rácsonyi dalcsokrot adott elő,
majd a 4. osztályosok fellépése
következett. A Türjei Hétszínvi-
rág Énekegyüttes produkciója
után az iskolai modern tánco-
sok következtek, majd a műsor
zárásaképp a Türjei Táncolni
Szeretők Csoportja színesítette
előadásával a karácsonyi ün-
nepséget.

Farkas Ildikó

December 5-én a Sümeg-
csehiben immár hagyománnyá
váló Mikulás-váró ünnepséget
tartottunk a kultúrházban.

Az ünnepi díszbe öltöztetett
teremben a szorgos manócskák
kalauzolták be a gyerekeket,
akiknek a létszáma – nagy
örömünkre – egyre csak nőtt. A
várakozás ideje alatt karácsonyi
zene szólt és különböző játé-
kokat próbálhattak ki a gyere-
kek. A jókedvről Belényesi
Barnabás gondoskodott, aki
gitárral és különleges hang-
szerekkel Mikulás-váró kon-
certet varázsolt nekünk. Min-
denki nagy örömére ismert
dalokat is előadott, amiket kö-
zösen énekeltünk vele. Nagyon
jó hangulat kerekedett a te-
remben.

A gyerekek mosolya igazolta…

Éppen a Hull a pelyhes fe-
hér hó éneklése közben kopog-
tattak a bejárati ajtón. A meg-
lepődött gyerekek örömmel vet-
ték észre, hogy a Mikulás ér-
kezett meg. Hangos énekkel és
tapssal kísérték a helyére, ahol
már várta a jó gyerekeknek
szánt ajándékok sokasága. A
gyerekeket név szerint szólítot-
ta, mindenki ki is ment hozzá
átvenni a maga kis csomagját.
Ezután el is búcsúzott tőlünk,
mert mint mondta: a mai estén
még nagyon sok jó gyerekhez
el kell jutnia.

Örülünk ennek a kezdemé-
nyezésnek kis falunkban, hisz a
gyerekek mosolya igazolja,
hogy folytatnunk kell a jövő-
ben is ezt a kedves programot.

- sz -

Izgatottan várták a Mikulást.

Szép számban fogadták el a meghívást a szépkorúak.
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Tekenyén Hőskertbena ad-
vent második vasárnapján 16
órai kezdettel rövid műsor kí-

Gyertyagyújtás és koncert Tekenyén

séretében gyújtották meg a má-
sodik gyertyát. Az adventi idő-
szak hangulata nemcsak a ka-

rácsonyi várakozásról szól, ha-
nem a téli időszak sötétségéből,
a melegre, a fényre, a megújuló
életre vágyódásról is. Dézsenyi
Melinda köszöntőjében elmond-
ta, hogy az advent a lelki fel-
készülésről szól, felkészülünk
Krisztus eljövetelére, arra, hogy
közelebb kerüljünk Istenhez.
Ezt az időszakot a fegyelme-
zettségnek, a reménynek és a
megtisztulásnak kell átjárnia.

A második gyertyát Szécsi
Ferenc, a római katolikus egy-
házközség plébánosa, kisegítő
tábori lelkész gyújtotta meg,
aki a Szentírásra hívta fel a
figyelmet, hiszen ebből sok
tanácsot kapunk, hogy hogyan
készüljünk a karácsonyra; fon-
tos a kiengesztelődés, a mások-
kal szembeni megbocsájtás.

Pajor Emese elszavalta Koczor
Tamás versrészletét, majd kö-
zös imádkozás után a kultúr-
házba mentek az ünneplők.

A délután további részében
Prof. dr. Hans-Jörg Bock, Szé-
kely Júlia zeneiskolai tanár és
Johann Attila, a Zalaszentgróti
Fúvószenekar vezetőjének kon-
certjét hallhattuk. A program-
nak aktív részesei voltak a
helyi fiatalok: Magyar Júlia,
Pajor Emese Jenei Lillaés ,
akik a tanárokkal és interaktív
módon a közönséggel együtt
énekelték el a karácsonyi da-
lokat. A koncert előtt minden-
kinek szövegkönyvvel kedves-
kedtek.

A hideg idő enyhítésére for-
ró teával várták a gyerekeket és
forralt borral kínálták a fel-
nőtteket. A koncertet követően
még órákig baráti beszélgetés
töltötte meg a termet.

F.I.

Szécsi Ferenc plébános gyújtotta meg a második gyertyát
Tekenyén Dézsenyi Melinda segítségével.

A szokásos évi köz-
mehallgatáson Sinka Imréné
polgármester tartott tájékoz-
tatót.

Az elmúlt hét évben Teke-
nye környezete nagyon sok vál-
tozáson ment keresztül, s ez a
település vezetőségének és la-
kosságnak köszönhető.

Egyik változás a régi teme-
tő rendbetétele, fakivágás és
területrendezés történt. A sír-
kert feljáró két szakaszára ka-
paszkodó került. Az új temető
arculata is változott. Urnafal
épült, a füves feljáró burkolatot
kapott, fakereszt és padok ke-
rültek elhelyezésre. A gyalogút
lekövezése után az új terület
útjai következnek. A közmun-
kások segítségével 2017-ben
kerítéssel és növényzettel ke-
rítették be a temető déli oldalát,
új kapu került a régi helyére a
nyár közepén, a régit az új
bejárathoz helyezték át. 2018
nyarától egy korszerű program
segítségével kísérhetik figye-
lemmel a sírhelyek lejárati
dátumait.

A évek során megújult a
kultúrház és környezete. A
környék rendbetétele a kerítés
elbontásával kezdődött, majd a
kultúrházon az elöregedett nyí-
lászárók és a leszakadt rolók
cseréje következett, s új füg-
gönyöket kapott a belső tér. A
Coca-Cola HBC pályázatának
segítségével díszfákat vásárol-
tak az épület elé és saját fa-
anyagból padok készültek. Az
udvar felől elkészült az előtető,
és a kultúrház melletti busz-

Közmeghallgatás Tekenyén
megállót és járdát is teljesen
felújították.

A Kossuth tér 3-as szám
alatti ingatlan 2014-ben került
önkormányzat birtokába. Elvé-
gezték az állagmegóvást, a ki-
alakított kemence mellett pince
és aszaló kapott helyet.

A fecskeháznál, az óvodá-
nál és az önkormányzati épü-
letnél is jelentős változások tör-
téntek: nyílászárócsere, vizes
blokk felújítás, parkettázás,
előtető készült, majd a járda
felújítására került sor a köz-
munkások segítségével.

A Tekenye téren a növény-
zet ápolásával, valamint a járda
építésével a tavaszi aszfaltozási
munkákat készítették elő, ami-
hez 1 millió forint támogatást
nyertek.

Az egészségház felújítása
TOP-os pályázati forrásból va-
lósult meg. Akadálymentesített
parkoló, járda és tető újralé-
cezése az őszi munka eredmé-
nye. A korszerűsítés tavasszal
folytatódik, a pályázat magá-
ban foglalja az építmény szi-
getelését, a korszerű energia-
takarékos napelemes rendszert.
Az épület egy akadálymente-
sített mosdóból, öltözőből, ren-
delőből és váróból áll.

Az önkormányzat megka-
pott egy elhagyott épületet a
Hunyadi utcában, a telket rend-
be tették, a területen 74 ősziba-
rackfa csemete került elültetés-
re, majd a területkimérés után
kerítéssel vették körbe. A tel-
ken lévő épületben tájház jel-
legű értékpontot szeretnének

megvalósítani. Murai Mária
iparművésztől eszközöket, agya-
gozó garnitúrát telepítenének
az értékpontba és a gyermekek
részére kézműves foglalkozá-
sokat tartanak ott.

Aszfaltozási munkálatok
kezdődtek a községben, vízel-
vezetőket alakítottak ki. A Ken-
derköz, Gesztenyés utca, a Köz-
társaság tér, az Orgona utca, a
Móri utca, a Bádonyi utca újult
meg, és a közterületeken 20
darab fa ültetésére került sor. A
tervek közt szerepel a LEADER
pályázaton való részvétel, amely-
hez a településen élők ötleteit is
szívesen fogadják, sportolási
lehetőség bővítése a cél.

A Nemzeti Kulturális Alap-
nál hagyományőrző műhelyek
megvalósítására 500.000 forin-
tot pályázott meg Tekenye Köz-
ség Önkormányzata. Itt mű-
helymunkák keretén belül ter-
mészetes anyagok megmunká-
lása volt a szándék. Időközben

kiderült, hogy forráshiány miatt
nem kapta meg az összeget.

Kulturális téren a 2017-es év
is kiemelkedő volt Tekenyén. A
programok között szerepelt: far-
sangi kézműves foglalkozás,
húsvétváró kézműves foglalko-
zás, anyák napja, Pogácsa feszti-
vál, búcsú, adventi gyertya-
gyújtás, idősek találkozója, szü-
reti fesztivál, pásztorjáték és a
gyermekek nyári táborban ve-
hettek részt. A jövőbeni tervek
között szerepel a tekenyei el-
származottak találkozója is.

A 2017-es évre visszate-
kintve Tekenye községben na-
gyon sok pozitív változás tör-
tént. A faluban élők és az ön-
kormányzat közös összefogás-
ban hosszú távú tervek elé
néznek, a pályázatokon keresz-
tül és önerőből sikeres korsze-
rűsítések valósulhatnak meg a
településen. A segítők és támo-
gatók munkáját köszönik!

Farkas Ildikó

A közmeghallgatáson a szennyvízcsatorna kivitelezésével kap-
csolatosan tettek fel kérdéseket.
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Advent 3. vasárnapján a
hagyományoknak megfelelően
bensőséges műsorra került sor
Zalacsányban. Előbb a helyi ál-

Bensőséges ünnep Zalacsányban
talános iskola tanulói adtak mű-
sort, majd a kon-Zala zenekar
certjét hallgathatta meg a szép
számmal összegyűlt közönség.

Az iskolások is felléptek.

Zalacsány Község Önkor-
mányzata december 6-án, szer-
dán közmeghallgatást tartott a
közösségi ház nagytermében. A
közmeghallgatáson részt vett a
település önkormányzatának kép-
viselő-testülete, dr. Horváth
István rendőr ezredes, kapi-
tányságvezető. A fő téma a
község ez évi bevételei és ki-
adásai, a jövőbeni tervek, pá-
lyázatok, településarculati kézi-
könyv elkészítése és a bűnmeg-
előzés.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter elmondta, hogy a település
lakossága hosszú idő után elő-
ször 1000 fő alá csökkent, je-
lenleg 993-an élnek a faluban.
A csökkenő gyermeklétszám és
a csoportlétszámokra vonatko-
zó törvényi előírások miatt
2017. július 1-től a 18 gyermek
egy csoportot alkot.

Az önkormányzat 2017.
évi várható bevételi összege
268.337.228 Ft, ebből 90.351.000
Ft-ot kapnak az államtól, az
intézményi működési bevétel
11.648.000 Ft. Adóbevételeik
növekedő tendenciát mutatnak,
2017. november 30-ig 48.793.000
Ft folyt be, ennek nagy részét
az iparűzési adónak köszönheti
az önkormányzat. A község-
ben működő civil szervezetek
közül a polgárőrség működését
200.000 Ft-tal, a sportegyesüle-
tet 300.000 Ft-tal támogatták.
2017. július 8-án a településen
rendezték meg a megyei pol-
gárőr napot, amelyhez a szerve-

Közmeghallgatás Zalacsányban
zéshez 284.402 Ft további tá-
mogatást nyújtott Zalacsány. A
Polgárőr Egyesület november
1-től új elnököt választott Le-
hoczki Mihály személyében. Az
önkormányzat 2018-ban is támo-
gatja az egyesület működését.

Segélyezés címén az önkor-
mányzat 7.749.000 Ft-ot fize-
tett ki, energiatámogatásban 45
család, rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban 32 gyer-
mek részesült, temetési segé-
lyezésre öt alkalommal került
sor. Rendkívüli települési tá-
mogatásra (például húsvéti cso-
mag, karácsonyi csomag, Bursa
Hungarica ösztöndíj, idősek
napja) 4.449.000 Ft-ot költöt-
tek. A szociális tűzifa pályáza-
ton 77 köbméter tűzifa támo-
gatást nyertek, melyet 39 rászo-
ruló család között osztottak szét.

A 2017-es évben is minden
pályázati lehetőséget kihasznált
a község, a közfoglalkoztatási
program keretein belül 19 főt
foglalkoztatnak, a projekt tá-
mogatása 100 %-ban állami tá-
mogatással valósult meg, jelen-
tősen csökkent a munkanélkü-
liek száma és az önkormányzat
kiadása.

Az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére, a
TOP pályázatokra kérelmet
nyújtottak be, amiből az óvodá-
ra, iskolára és az önkormányza-
ti épületekre napelem került,
mellyel 2018-ban a villamos
energiát teljesen ki tudják vál-
tani, ami megtakarítás a falu-

nak. A volt idősek klubja ener-
getikai korszerűsítésére, külső
felújítására 21 millió forintot
fordítanak, ebből 14 millió fo-
rint a támogatás, a többit ön-
erőből kell fedezni. Az épület
felújítása előreláthatólag ta-
vasszal befejeződik, ifjúsági
klubot hoznak létre benne min-
den napos nyitva tartással.

A Balaton kiemelt üdülő-
körzethez tartozó település a
Balaton Fejlesztési Tanácstól a
játszótér és a volt idősek klubja
közötti területre közpark kiala-
kítására 6 400 000 forintot ka-
pott, melynek kivitelezése
2018. április 30-ig megtörténik.

2018-tól az önkormányza-
toknak csatlakozni kell a köz-
ponti ASP rendszerhez (köny-
velési rendszer, adórendszer,
iktatás, kereskedelmi ügyek,
vagyon kataszter). A rendszer-
hez való csatlakozás kialakítá-
sára, a számítástechnikai esz-
közökre és az oktatásokra
5.997.000 Ft támogatást nyert
el az önkormányzat.

Zalacsány elnyerte a Zala
Megyei Idősbarát Önkormány-
zat díjat, 100.000 Ft jutalom
járt az elismerés mellé. Ezt
kirándulásra (Orchidea park) és
színházlátogatásra fordították
az időskorúak.

A 2017-es évben benyújtott
pályázatok között szerepelnek a
kültéri fitnesz eszközök, ame-
lyeket a közparkban szeretné-
nek elhelyezni, s az I. világhá-
borús emlékmű felújítására.

A Zalacsányi Önkormány-
zat a pályázati támogatásokon
kívül önerőből nagyon sok
mindent valósított meg. Ez ab-
ból is adódik, hogy az adóbe-
vétel kedvezően alakult. A Dó-
zsa György Pálfy Józsefés utca
aszfaltozási munkálataira, az
orvosi rendelő külső felújításá-
ra, a buszmegállók korszerűsí-
tésére, az elavult utca névtáb-
láinak lecserélésére, az iskola

lépcsőjének újjáépítésére, a
Szabadság utca járdafelújításá-
ra térkő burkolattal és az Örvé-
nyesi út kátyúzására fordított
pénzt önerőből az önkormányzat.

2018-ban az önkormányzat
adóemelést és újabb adó beve-
zetését nem tervezi, az intéz-
mények működésében nem lesz
változás. A hátrányos helyzetű
családoknak ingyen jár az étke-
zés az őszi, tavaszi és téli szü-
netben is. A hulladékszállítás-
ban történt változás: új szol-
gáltató végzi, a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.

A hagyományos rendezvé-
nyeket 2018-ban is megtartják.
A tervezett programok: húsvét-
váró ünnepség, falunap, szüreti
mulatság, idősek napja és az
adventi gyertyagyújtás. A baba-
mama klub további működését
támogatják.

A 2018-as beruházások, pá-
lyázatok: csapadékelvezető ki-
alakítása, ha van rá mód pályá-
zati úton, ha nincs, akkor ön-
erőből, kétlépcsős módszerrel
tudják megvalósítani. Pályázat
benyújtását tervezik egy helyi
piac, rendezvény tér kialakítá-
sára az iskola mellé, ahová egy
kemencét is építenének, mely
közösségformáló és hagyo-
mányőrző szerepet töltene be a
falu életében. Az óvoda kerí-
tésének felújítása, az Örvényes-
hegyi út aszfaltozása és a köz-
világítás korszerűsítése is a
2018-as tervek között szerepel.

A lakosság részéről kér-
désként fogalmazódott meg,
hogy a csapadékelvezető Zala-
csány mely utcáira vonatkozik.

Dr. Horváth István rendőr-
kapitány a közbiztonságról tar-
tott előadást. Felhívta a figyel-
met a telefonos csalásra és az
idős személyek megtévesztésé-
re. Fontosnak tartja az idős em-
berekre és a fiatalokra való oda-
figyelést és a segítségnyújtást.

Farkas Ildikó

Nagy Lászlóné polgármester köszönti a közmeghallgatáson
résztvevőket.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, pláne
szilveszterkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macska-
jaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyő-
ződése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: legköze-
lebb kevesebbet fogok in-
ni… (Bár ezt még tudomá-
nyos kutatásokkal nem sike-
rült alátámasztania, de úgy
gondolom, nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.)

Szóval Laci, amíg magá-
nyos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prakti-
kák. Majd minden évben fo-
gadkozott. Majd megint kú-
rálta magát. Egészen addig,
amíg meg nem találta élete
párját. Azóta is ugyanúgy
bulizik, de nem kell kúrálnia
magát.

Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerül-
nie a másnaposságot. Körbe-
nézett, hogy a felesége ne
lássa, és elmagyarázta.

– A feleségem olyan, mint
a lakmuszpapír. Tudja, mi-
kor esnék át a ló túlsó olda-
lára. Tavaly is, amikor az
asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta: – Jaj Lacikám,
de rosszul nézel ki! Te ezt
már ne idd meg!

Én akkor zokszó nélkül
letettem a pezsgőt, mert tud-
tam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.

Hitetlenkedve néztem rá,
erre hozzátette:

– Persze ehhez az is kel-
lett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Jaj Lacikám!…

Január első szombatján Za-
lacsányban, a közösségi ház
nagytermébe újévi köszöntőre
és pezsgős koccintásra várta
Zalacsány Község Önkormány-
zata a község lakosait. A Him-
nusz közös éneklése után Nagy
Lászlóné polgármester mondott
ünnepi beszédet. A pohárkö-
szöntőjében kiemelte:

– A karácsony üzenete a
csend, a folyamatos lelki felké-
szülés és tudjuk, hogy az év a
végéhez közeleg, az ezt követő
időszak a számvetésről szól,
visszatekintünk az elmúlt évre
és összegezzük azt, ami koráb-
ban történt. Az önkormányzat
sikeres évet zárt, hiszen a tele-
pülés fejlődött, önerőből és pá-
lyázatokból sok feladatot tud-
tunk megvalósítani. A 2018-as
évben a megkezdett munkákat
befejezzük és újabbakba kez-
dünk, mindezt a teljes képvise-
lő-testülettel összefogva, egy
irányba haladva. A község éle-
tében alappillérként tekintünk
a kooperációra, hiszen ez a
legfontosabb dolog a közössé-
gi élet működésében. Minden
ember más és más, emiatt min-
denki új fogadalommal ké-
szült az új évre, de egy közös
van bennünk, szeretnénk a
2018-as esztendőt biztosabb
egzisztenciával eltölteni és
kellő bizalommal neki vágni
az újabb feladatoknak. Sikerek-
ben gazdag, eredményes, bol-

Koccintással köszöntötték az új évet Zalacsányban

Sok év óta hagyomány Baty-
kon, hogy a Mikulás érkezését
közösségi rendezvénnyé szé-
lesítik. Az óvodások és isko-
lások a faluból érkező kicsik
társaságában várták a neves
vendéget, összesen ötvenhárom
meghívót küldtek szét a ren-
dezvény szervezői. Szerencsére
a Télapó is időben értesült arról,
hogy itt nagyon várják, így de-

Batykon járt a Mikulás

Sok batyki gyermek várta a Mikulást.

Boldog új évet!

dog új esztendőt kívánok min-
denkinek.

A továbbiakban mindenki
egy pohár pezsgőt emelt a ma-
gasba és jókívánságait adta át a
jelenlévőknek. A koccintás után

a jó hangulatról a Zalaapáti Har-
monika Zenekar gondoskodott.
A falu lakosai pezsgővel, tánc-
cal és vidám hangulattal kö-
szöntötték az új évet.

Farkas Ildikó

A Zalaapáti Harmonika Zenekar gondoskodott a jó hangulatról
az újévi koccintáson.

cember 6-án teli puttonyával meg-
érkezett az izgatott kis vendé-
gek örömére. Az ünnepség a helyi
iskolások műsorával kezdődött.

Majd a gyerekek körében he-
lyet foglaló Mikulás elmesélte
izgalmas elmúlt évének esemé-
nyeit, útját. Megtudhatták a kis
vendégek, hogy mennyi csodás
dologra képes ő a manói és rén-
szarvasai segítségével. Ezután
még beszélgetett a kíváncsi ap-
rónéppel, majd minden meghí-
vott gyermek néhány kedves
szó kíséretében megkapta édes-
séggel gazdagon megtöltött
csomagját.

Gyermek és felnőtt magával
vitt némi csodát ezen a dél-
utánon, ami biztosan jól jön
majd a hétköznapokon.

Takácsné Giczi Hajnalka
könyvtár, Batyk
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

A Városi Művelődési Köz-
pont Csiszár Tiborné (Zsu-és
zsa) mézeskalács készítő ha-
gyományteremtő szándékkal de-

Elkészült az első mézeskalács falu Zalaszentgróton

cemberben mézeskalács falu
építésére invitálta Zalaszent-
grót lakosait. A falu nagyobb
részének elkészítése Csiszár Ti-
borné műhelyében zajlott, ahol
minden évben mézeskalács szak-
kör várja az érdeklődőket.

Az idei év más volt, mint az
eddigiek, hiszen a szakkör ke-
retein belül valósították meg a
mézeskalács falu egyes részeit,
illetve egy pár szülő és gyerme-
ke közösen otthonukban sütöt-
ték meg az ínycsiklandozó re-
mekműveket.

A szakkörön résztvevők
első nap megsütötték a házakat
és a díszítő elemeket, másnap
összeragasztották, majd az utol-
só napokban díszítették, színez-
ték és összeállították a falu ré-
szeit. December 19-től mézes-
kalács illata lengte be a Városi
Művelődési Központ kiállító
termét, hiszen a mézeskalács
falut 18-án este a szakkör tagjai
szorgos kezekkel összerakták,
hogy másnap a város óvodásai,
iskolásai és a színházba látoga-
tók megtekinthessék a műal-
kotást.

A mézeskalács falu építése
közben Csiszár Tibornét kér-
deztem a megvalósításáról:

– Már régóta fontolgattuk a
mézeskalács falu megépítését,
december elején felhívást ad-
tunk ki a város lakosainak,
hogy készítsenek egy-egy házat
a kiállításra, mi pedig a szak-
körön résztvevők segítségével
alkottuk meg a falu nagy
részét. Ezúton is szeretném
megköszöni a segítőimnek és
azoknak a szülőknek, akik mé-
zeskalács házikójukkal hozzá-
járultak az első falu megva-
lósításához Zalaszentgróton. Az
ötlet az volt, hogy hagyo-
mányteremtő szándékkal min-
den évben összejöjjünk az
adventi időszakban és közös
összefogással alkossunk vala-
mi szépet a városunkban,
szeretnék ezúton is minden-
kit ösztönözni, hogy jövőre
együtt még nagyobbat al-
kothassunk – mondta Csi-
szár Tiborné mézeskalács ké-
szítő.

Farkas Ildikó

Az első zalaszentgróti mézeskalács falu.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő
épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia-
forrást hasznosító rendszerek telepítésével. Össze-
sen 3 épületre kerül napelemes rendszer, a Csány
László Általános Iskolára egy 15 kW-os rendszer, a
Polgármesteri Hivatal épületére egy 12 kW-os rend-
szer, a Zalacsányi Csány László Óvodára pedig egy 5
kW-os rendszer.
A fejlesztés eredményeként az épületek villamos
energiaigényét saját forrásból tudják kielégíteni, így a
fenntartás szempontjából kedvező, költséghatékony
módon üzemelő épületek lesznek. Emellett fontos a
fejlesztés környezetkímélő hatása, a projekt hozzájá-
rul a fosszilis energiahordozók felhasználásának
csökkentéséhez. A beruházás 2017. augusztusában
kezdődik és 2017. decemberében fejeződik be.

Zalacsány Község Önkormányzata több pályázat konst-
rukción vett részt 2017-ben. Az önkormányzat támoga-
tást nyert el többek között a Vidékfejlesztési Programban
meghirdetett településképi pályázaton az ifjúsági klub
felújítására, ahol szintén a teljes áramellátás napelemek
segítségével lesz megoldott, valamint egy, a Balatoni
Fejlesztési Tanács által kezelt pályázaton közösségi park
létrehozására kapott jelentős támogatást.

A zalacsányi iskolába és az óvodába összesen közel 100
gyermek jár, a polgármesteri hivatal pedig egy, a telepü-
lés lakói által gyakran látogatott épület, így a fejlesztés a
település teljes lakosságát érinti.

A TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése” pályázat célja az önkormányzati épületek,
illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékony-
ságot célzó felújítása és fejlesztése, mely tevékenységek
a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.
További cél a hazai megújuló energiaforrások fokozot-
tabb használata, amely a 2020-as évre kitűzött 14,65%-os
megújuló energia részarányhoz járul hozzá.

A pályázat keretében az energiahatékonyság növelésére
irányuló fejlesztések, valamint a megújuló energia-fel-
használáshoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak.
Az igényelhető támogatás 100%-os intenzitású.

2017 | 11 | 22.

Zalacsány Község Önkormányzata

8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.

Telefon: 83/336-121,

E-mail: polgarmesterzalacsany@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
20,53 MILLIÓ FORINT HAZAI ÉS EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁST NYERT EL ZALACSÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉRE.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Nemzetközi karateverseny
került megrendezésre a közel-
múltban . AHévízen Zalaszent-
gróti Karate Egyesület 13 spor-
tolóval képviseltette magát a
különböző életkor és tudásszint
szerinti versenyszámokban. Szá-
munkra az év legeredménye-
sebb versenye volt, hiszen
szinte minden induló verseny-
zőnk érmet (voltak, akik hár-
mat) szerzett.

A 16-18 éves korcsoport-
ban, az első osztályú verseny-
zők csoportjában, nagyon erős
küzdelmek után két zala-
szentgróti versenyző került a
döntőbe.

A szentgróti versenyzők
eredményei.

Aranyérmet nyertek: Ács
Anna Anikó 14-15 év, kata
(formagyakorlat), Molnár Ádám
16-18 év, kumite (küzdelem),
Kapocsi Bence-Mittermájer Vi-
vien-Molnár Ádám 16-18, csa-
pat kata.

Ezüstérem: Molnár Kata
12-13 év, kumite, Kapocsi Ben-
ce 16-18 év, kumite, Kapocsi
Bence  16-18 év, kata.

Szentgróti sikerek

Bronzérem: Szabó Donát 8-
9 év, kumite, Lukácsi Barnabás
8-9 év, kata, Kurucz Botond 8-
9 év, kata, Komlósi Dominik
14-15 év, kata, Molnár Ádám
16-18 év, kata.

Az elmúlt évek sikeres
hagyományait folytatva ismét
karate versenyen indult a Zala-
szentgróti Karate Egyesület két
edzője, ésKomáromy József
Sági Dávid. A folytatás is ha-
sonlóan eredményes volt, mint
az előző 10 évben, hiszen
mindkét mester harmadik he-
lyezést ért el Budapesten a
2017. évi TEK Budó Gálán.

K.J.

Az év legeredményesebb versenye volt.

Komáromy József (balról) és
Sági Dávid.
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Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.

Családoknak kedvezményes belépõk!

Tele élettel -

tele élménnyel!

Tele élettel -

tele élménnyel!

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

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Érdeklődni: 30/478-6485 • 20/369-4378

Négyesmentes állományból

,minőségi húsfajta

30-50 kg körüli süldők

eladók.Zalaszentivánon

Gabona beszámítása lehetséges.

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

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

1997-1998-ban a zalabéri
Szentháromság templom külső
felújításon esett át és ennek kere-
tein belül templomkertet is kialakí-
tottak. Az akkori kertépítész 130
folyóméteren puspáng sövényt
tervezett a templom köré.

Új kártevő jelent meg né-
hány éve, a selyemfényű pus-
pángmoly, emiatt nem tudták
megmenteni a bokrokat. Ezért
úgy döntött a Zalabéri Önkor-
mányzat Képviselő-testülete,
hogy felajánlja az egyházköz-

Megújult a templomkert Zalabérben

ségnek azt a segítséget, hogy
önkormányzati forrásból, de kö-
zösségi megvalósításból újra
telepíti ezeket a növényeket.
Felvették az akkori kertészmér-
nökkel a kapcsolatot, az ön-
kormányzat kérése annyi volt,
hogy találjanak egy olyan nö-
vényt, amely bírja a helyi klí-
mát és örökzöld legyen. Közös
megegyezésben a tiszafát
választották.

A képviselő-testület 500.000 Ft
értékben támogatta ezt a pro-

jektet, teljesen kicserélték a föl-
det, és megújították a növény-
zetet. A legfontosabb cél az
volt, hogy közösségi munkát
tudjanak megvalósítani. Az egy-
házközség, a plébános, vala-
mint a képviselő-testület részé-
ről minden háztartást tájékoz-
tattak, így 40 fő gyűlt össze a
munkára.

Zsuppán József, a település
polgármestere elmondta:

– Áldott a sok dolgos kéz. A
délelőtt folyamán sikerült a föl-

det kicserélnünk, a növényze-
tet megújítanunk, elültettünk
mindent. Fontosnak gondolom
azt, hogy a településen lévő
civilek, magánszemélyek is be-
kapcsolódjanak a közügyekbe,
így részt vettek az ültetésben a
polgárőrök, az egyházközség
tagjai, valamint a falu lakosai.
Új kezdeményezés, hogy az
idei karácsonyra 560 darab kis
fenyőfát ültettünk a templom
köré.

Farkas Ildikó

Ültetik a tiszafákat.


