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Betegápolásból egészségápolás
A népegészségügy helyi kapacitásának növelése, az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztésére ad
lehetőséget a Zalaszentgrót Járási Egészségfejlesztési Iroda.
Zalaegerszeg, Lenti és Keszthely után Zalaszentgróton
megnyílt a negyedik járási
egészségfejlesztési iroda a
megyében.

Az iroda működésének lényege az, hogy betegápolás
helyett egészségápolásra törekedjen, mondta el Baracskai
József polgármester megnyitó
beszédében, hozzátette, hogy a
halálozási mutatókban Zalaszentgrót nagyon rossz helyen
szerepel.
A köszöntő beszédek után a
Zalaszentgróti
Egészségügyi

Fotó: Bonyhárdné Purger Nikoletta
Dr. Al-Yari Mohamed mutatja be az Egészségfejlesztési Iroda
működését

Központ
Intézményvezetője,
dr. Al-Yari Mohamed mutatta
be az iroda működési elvét és
céljait. A lakosság egészségi

állapotának javítása, a születéskor várható élettartam
hosszabbítása, az ország átfogó
(Folytatás a 2. oldalon)

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

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

Csirke farhát......................259 Ft/kg
TOP ÁR
Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Sertés fehércsont...........5 Ft/kg
Sertés láb hátsó...........99 Ft/kg Csirke egészben................669 Ft/kg
Sertés máj...................319 Ft/kg Csirke comb.......................669 Ft/kg
Zsírszalonna...............599 Ft/kg
Dagadó........................999 Ft/kg
EXTRATOP ÁR
Tarja csont nélkül....1279 Ft/kg
Karaj csont nélkül...1399 Ft/kg Zsír 1 kg......................................599 Ft/kg
Lecsókolbász.............................599 Ft/kg
Cserkészkolbász...........................949 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig..........899 Ft/kg
Virsli műbeles................................999 Ft/kg
Parasztmájas................................1039 Ft/kg Nyári turista..............................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs...................1049 Ft/kg Füstölt csülök turista..............999 Ft/kg
Sajtos virsli...................................1199 Ft/kg Disznósajt gyomorban vcs.....999 Ft/kg
Vadász karikás.............................1399 Ft/kg Tepertő krém..250 g/dob...429,-/db..1716 Ft/kg..TOP ÁR
Vasi kolbász.................................1399 Ft/kg Parasztkolbász.........................1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka................1799 Ft/kg Tepertő......................................1999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna.......1769 Ft/kg
Érvényes: 2018. május 02 - május 13-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
ajánlata

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A NYÁRRA!
Fényre sötétedő: HOYA lencsék - 25 %
Dioptriás napszemüveg lencse akció - 20 %

július 31-ig

ZEISS multifokális lencsék - 40 %

május 31-ig

HOYA multifokális lencsék akár 30 % június 30-ig
kedvezménnyel kaphatók
Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás
minden csütörtökön 14 órától
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Vérnyomásmérők, vércukormérők,
otthonápolási kellékek, TENA termékek stb.
Egészségpénztári kártya elfogadóhely!
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
06-83/361-544
06-30/9936-967
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„A kiemelkedő bizalom komoly elvárást jelent”
Beszélgetés ifj. Veress Jánossal, a Fidesz szentgróti elnökével
Az április nyolcadikai parlamenti választás eredménye
ismert: ismét a Fidesz-KDNP
pártszövetség kapott felhatalmazást kormányalakításra. Zalaszentgróton és környékén is
nagy fölénnyel nyert a szövetség és egyéni képviselőjelöltje, Manninger Jenő. Ifj. Veress Jánossal, a Fidesz zalaszentgróti elnökével, önkormányzati képviselővel beszélgettünk.
– Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt
vett a választáson, s aki bizalmával megtisztelte a kormánypártokat, és külön köszönetet
mondok a polgári-kereszténynemzeti pártok aktivistáinak az
elmúlt évek és az utolsó hetek
hihetetlen munkájáért. A részvétel a városban a négy évvel
ezelőtti 57-ről 68 százalékra
nőtt, a növekedés (11 %) ezzel
meghaladta az országos átlagos
növekedést (9 %). A Fidesz
közel 10 százalékot erősödött a
városban, kerekítve 55 százalékos eredményt ért el. Ez a
négy évvel ezelőtti eredményhez képest több mint 500 plusz
szavazat. Manninger Jenő hasonlóan jó eredményt ért el,
mint a Fidesz-KDNP országos
listája – összegzett az elnök.
– Mi volt a legfontosabb
tanulság?
– A szentgróti polgárok
többsége elismerte a polgári
kormány eredményeit, mindenekelőtt a bevándorlás elleni
fellépést. A város polgármestere nem volt hajlandó elutasítani a bevándorlásellenes

– A járásban is komoly
szervezőmunkát végeztek. Értékelje ezeket az eredményeket is!
– A községekben a FideszKDNP listája 61 százalékot
szerzett, a Jobbik 21, az MSZPP 7, az LMP és a DK 4, egyéb
pártok 3 százalékot értek el.
Fontos jelzés, hogy a járás azon
öt települését, ahol négy éve a
Jobbik volt a legerősebb párt,
sikerült „visszaszereznie” a FiIfj. Veress János

kvótát, talán ezért is büntették
pártja listáját a helyi választók.
Ez már ráadásul nem az első
alkalom, a kvótanépszavazáson
is több mint kétezren szavaztak
a gyurcsányista, bevándorláspárti álláspont ellen.
– Jövőre önkormányzati választások lesznek…
– Az eredmények a jövő évi
helyi önkormányzati voksolás
előtt is érdekes változásokról
tanúskodnak. A Fidesz-KDNP
ugyanis több száz szavazattal
ért el jobb eredményt, mint
amivel Baracskai Józsefet polgármesterré választották még
négy évvel ezelőtt. Ráadásul a
számok alapján Baracskai pártja nagyon meggyengült a városban. A DK listája mindössze
6,5 százalékot ért el, a két balos
lista (MSZP-P és DK) közösen
100 szavazattal kevesebbet kapott, mint négy éve a közös
baloldali lista („Kormányváltók”). A Jobbik listája is gyengült, gyakorlatilag minden negyedik szentgróti szavazójuk
otthagyta őket négy évvel ezelőtthöz képest.

Betegápolásból egészségápolás
(Folytatás az 1. oldalról)
népegészségügyi hálózatának
kialakítása és a lakosság egészség tudatosságra nevelése tartozik a fő céljaik közé.
Az iroda 75.524.115 forintból valósul meg, az uniós támogatás 26 hónapig működik,
a további fenntartása 36 hónap,
programjaik között szerepel:
alkohol, dohányzás elleni prevenció, aktív életmódra neve-

desz-KDNP-nek. Sümegcsehi
községben pedig a résztvevők
közel négyötöde a kormánypártokat támogatta. A kiemelkedő
bizalom komoly elvárást jelent.
Érezzük a felelősséget, és azért
fogunk a jövőben is dolgozni,
hogy Magyarország ne legyen
bevándorlóország, hogy minél
komolyabb kormányzati figyelmet kapjon Zalaszentgrót városa, illetve a szentgróti járás.

lés, szűrések, egészséges táplálkozás, munkahelyi higiéniés
tréningek. A szakmai vezető:
dr. Al-Yari Mohamed. 9 fő
dolgozik a projektben állandó
nyitva tartással a Templom téri
Turisztikai Iroda emeletén. A
tanácsadásokon kívül együttműködnek a civil szervezetekkel és kitelepülnek a környező
falvakba kampányolni.
Farkas Ildikó

„Élete példa a fiatalok számára”

Horváth Éva pályafutása
Batykról indult.

Egy érdi újságban lévő
cikkre hívták fel minap figyelmünket: „Horváth Éva Egy
csepp utazás című fotókiállításának a megnyitóján a fiatal
amatőr fotós életútjáról megtudtuk, hogy a tanulás, a tudás
gyarapítása elévülhetetlen érték. A középiskola elvégzése
után a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán
tanulva az Erasmus révén
Barcelonába is eljutott. Horváth Éva élete példa minden
fiatal számára, de elsősorban a
Tanodába járó diákok számára.” – áll az írásban.

Mint kiderült, Horváth Éva
Batykról került Érdre. Telefonon értük utol.
– Keszthelyen születettem,
onnét kerültem nevelőszülőkhöz Batykra. Ott is éltem egészen addig, amíg fel nem vettek
az egyetemre. Az általános iskola alsó tagozatát Batykon
végeztem, majd Zalaegerszegre
kerültem a Mindszenty Általános Iskola és Gimnáziumba.
Ott is érettségiztem, majd felvettek az egyetemre, Sopronba.
A diploma megszerzése után
Budapest és Érd következett –
összegzi eddigi életpályáját.
– Az újság szerint az Érdi
Tanoda Egyesületnél dolgozik.
Mit kell tudni erről az intézményről?
– Mélyszegénységben élő,
hátrányos helyzetű fiatalokkal
foglalkozunk. Többségben vannak a romák. Akadnak magántanulóink, akiket felkészítünk a
vizsgákra. Ezen túl az iskolába
járó diákokat korrepetáljuk, segítséget nyújtunk nekik a tanulásban, a társadalmi szocializálódásban. Felelősségteljes,
nehéz, de nagyon szép az a
munka, amit végzünk.

www.zalatajkiado.hu
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Átadták Türje Közös Önkormányzati Hivatalát
Energetikai korszerűsítés valósult meg a községben
Április 5-én, délután került
sor Türje Község Önkormányzati Hivatalának átadására. A
falu szívében elhelyezkedő
épület 1978 óta ad helyet az
önkormányzat dolgozóinak, azóta az állagmegóvásokon kívül
nagyobb munkálatokat nem végeztek. A községházán három
település, Batyk, Türje és Zalaszentlászló közügyeit intézik
a köztisztviselők.
A hivatal nagytermében
tartott avató ünnepségen részt
vett Manninger Jenő országgyűlési képviselő és miniszteri
biztos, aki elmondta: Türje jó
példa arra, hogy megmutassa:
pályázatokon keresztül és saját
erejéből egy kis falu mit képes
megtenni azért, hogy fejlődjön.
Ezek a beruházások nem csak
abban segítik a falu életét, hogy
kulturális közösségi tereknek

adnak helyet, hanem munkahelyteremtő beruházások is. A
falu vezetése sok uniós forrást
használ ki jól, nem könnyű
megnyerni egy pályázatot, de
még nehezebb kivitelezni.
Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke jókívánságait
fejezte ki és hozzátette, hogy a
jó csapatmunka és a fejlesztések közösségformáló értékek.
Nagy Ferenc polgármester
elmondta: az első pályázat során 26,7 millió forintot nyertek,
melyből a tetőt, a nyílászárókat
és villamos hálózatot építették
át, eszközbeszerzésre 2,3 millió
forintot fordítottak. A második
pályázat a TOP 3.2.1, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 40,7 millió
forintból valósulhatott meg.
A köszöntő beszédek után
Száraz Kristian Dávid atya

Az átadás pillanata.

megáldotta az épületet, ezután
a helyi általános iskola diákjainak műsorát láthatták a vendégek.
A bejárat előtt a nemzeti
szalag átvágásával felavatták a

felújított épületet és mindenkit
vendégül látott a falu vezetése
és beszélgetésre invitálta a látogatókat.
Farkas Ildikó

Hagyományőrző borversenyt tartottak Türjén
adott elő vidám bordalokat,
majd a Türjei Táncolni Szeretők Csoportja lépett fel, végül a Türjei Amatőrök vidám
műsorát tekinthették meg a
jelenlévők.
Az eredményhirdetés előtt
Vízvári Sándor mondta el
tapasztalatait. A versenyre 62
borminta érkezett, 36 fehér, 3
rozé és 23 vörös. Az okleveleket a zsűri elnöke és Nagy
Ferenc polgármester adta át: 8
arany, 21 ezüst, 24 bronz és 9

Vízvári Sándor, a zsűri elnöke és Nagy Ferenc polgármester
adja át Balogh Lászlónak a Türje legjobb fehérbora címet.

Türje Község Önkormányzata április 21-én, szombaton
hagyományőrző
borbírálatot
szervezett a Szent László Általános Iskola tornatermében. A
borversenyen szép számmal
türjei és Türje környéki borosgazdák mérettették meg nedűiket.
A minősítésre szánt borokat
egy 6 tagú zsűri bírálta. A zsűri
tagjai: Vízvári Sándor elnök,

Sebestyén Ferenc, Martincsevics István, Veress János, Keszler Viktor és Farkas Ildikó. A
köszöntők után nyílt bírálat
kezdődött, a zsűri kiértékelte a
borokat a gazdákkal együtt és
megbeszélték az egyes hibák
okait és megelőzési lehetőségeit. A bírálat után, az összesítés ideje alatt rövid műsorral
színesítették a programot: a
Hétszínvirág
Énekegyüttes

oklevél minősítést. A bírák
kiválasztották a Türjei-hegyen
termelt borok közül a Község
legjobb fehér-és vörösborát.
Türje legjobb fehérbora: Balogh László - Cserszegi Fűszeres bora és Türje legjobb vörösbora: Vértes Árpád - Zweigelt bora lett.
Az eredményhirdetés után
vacsorára invitálták a vendégeket, a jó hangulatot Simon
László biztosította.
F.I.

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,
KÖZIGÁLLÁS honlapján.
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Magyarpolányi delegáció Kehidakustányban

A vendégek Lázár István polgármesterrel.

Április 5-én a délelőtti
órákban településünkre látogatott Magyarpolány község polgármestere, Grőber József és
több turisztikai munkatársa.
Látogatásuk előzményéhez szorosan kapcsolódik, hogy Kehidakustány község önkormány-

zata 2016. júliusában a Göcseji
Falumúzeum jóvoltából megkapott és azóta állandó kiállításként működtet egy közel
60 darabos sváb és magyar
hagyományokra épülő egyedi
aprólékos kézimunkával készített baba kollekciót. Magyar-

polány történelme és helyi értékei pedig a sváb, németajkú
eredetre vezethető vissza, ami a
mai napig látványosan érzékelhető a településen.
Kehidakustány polgármestere ebben látta meg azt a
lehetőséget, amelyet mindkét
település a későbbiekben közös
együttműködéssel kamatoztatni
tud. Lázár István polgármester
ezzel az elképzeléssel tette meg
az első lépéseket és vette fel a
kapcsolatot pár hónappal ezelőtt Magyarpolány település
vezetésével.
Már az első baráti találkozó
után levonható volt a tapasztalat, hogy mindkét fél nagyon
sok gondolatban egy hullámhosszon mozog. A közös akaratnak és elképzeléseknek köszönhetően történt meg a második, április 5-i találkozó
Kehidakustányban. A vendég-

delegáció a korai órákban szakmai egyeztetésen vett részt,
amelyen megállapodás született
arról, hogy Magyarpolány
egyik legnagyobb helyi, többnapos rendezvényén, a pünkösdi időszakban tartandó Magyarpolányi Passión Kehidakustány
község turisztikai delegációja
részt vesz, bemutatja helyi termékeit és értékeit. Megállapodás született arról is, hogy Kehidakustány 3 hónapig állandó,
ingyenes kiállítás céljára átadja
a baba-kollekciót, ezzel a két
település egy közös turisztikai
attrakció alapjait fektette le.
A szakmai találkozó második felében településünk turisztikai látványosságait tekintették meg a vendégek, majd
közös ebéddel zárták a napot,
ahol a látottakról tartottak eszmecserét.
Kutnyák Márió Ferenc

Kehidakustányi hímes tojások Szlovéniában
2018. március 20-án kedden
Ljubljanában, a Szlovén Néprajzi Múzeumban megnyitásra
került a „Magyar hímes tojások
a Muravidéken” című kiállítás.
A kiállításon az érdeklődők a
muravidéki hímes tojások mellett megtekinthették a kárpátaljai, az erdélyi, valamint Magyarországról a Sárközből és a
Dunántúlról, Kehidakustányból
érkező tojásokat. Az egyedi
kidolgozású húsvéti tojásokat
batikolt technika alkalmazásával piros színűre festették, majd
volt aki karcolással, volt aki
méhviaszt felmelegítve speciális írókával festett szebbnél
szebb motívumokat a tojásokra.

Nagy megtiszteltetés volt településünknek, hogy a tavalyi
dobronaki I. nemzetközi hímestojás kiállítást követően az
idei évben a szlovén fővárosban Mármarosi Mária, Pálmainé Koncz Éva és Gellért
Erzsébet tojásdíszítők munkái
is bemutatásra kerültek. A rendezvényen településünket Lázár István polgármester képviselte.
A kiállítást, mely a kulturális örökség európai évének
jegyében jött létre, a szlovén
Néprajzi Múzeum igazgatója,
Tanja Roženbergar nyitotta
meg. Az egybegyűlteket köszöntötte Szilágyiné Bátorfi

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

www.zalatajkiado.hu

Kehidakustány is képviseltette magát.

Edit, Magyarország ljubljanai
nagykövete is, aki elmondta,
hogy a kiállítás közelebb hozta
a Muravidéket a ljubljanaiakhoz. Car Anna, a Dobronaki
MÖNK elnöke pedig örömét
fejezte ki, hogy az önkormányzat és a kultúregylet
együttműködésével létrejöhetett a kiállítás, hiszen Ljubl-

janába olyan örökséget, hagyományt hoztak el, amelynek
Dobronakon már 130 éves
múltja van. A vitrinekben elhelyezett dobronaki hímes
tojásokról Berden Ana mondott rövid ismertetőt. A kiállítás április 8-ig volt megtekinthető.
Sándorné Kovács Nikolett

2018. április
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Kézműves foglalkozást tartottak Tekenyén
Március 28-án délután a
tekenyei kultúrház nagyterme
megtelt hangos gyerek-zsivajjal, hiszen a Tekenye Község
Önkormányzata által rendezett
húsvétváró kézműves foglalkozásnak adott helyet a közösségi
színtér.
Hideg Gyuláné, Ilike néni
foglalkoztató asztalát körül
állták kicsik és nagyok, nem
kis sikert ért el az újrahasznosított wc-papír-gurigából készített nyuszi formájú tolltartó
és a kotlós tyúk formájú ujjbáb.
Ilike néni mindig különös figyelmet fordít a gyermekek
finom motorikus mozgásainak
fejlesztésére, együtt rajzolnak,
ragasztanak, vágnak, színeznek. Az ünnepek előkészületeinek fontos támpillére a
nyugdíjas tanító, ugyanis a
gyermekek várják a jobbnál
jobb ötleteit, kézműves feladatait egy-egy ünnepre hangolódva.

A másik asztalnál Mármarosi Mária nyugdíjas kézműves, tojásíró, szalmafonó, a
Zala Megyei Népművészeti
Egyesület Alapító tagja tanította az érdeklődő gyerekeket
és szüleiket a tojásírásra.
Édesanyja ihletésére tanulta ki
a mesterséget, aki íróasszony
volt. Több mint húsz éve
foglalkozik gyermekekkel különböző szakkörök keretein
belül. Fontos számára, hogy a
népi motívumokon kívül a lurkók azt rajzoljanak, amit szeretnének, hogy kedvet kapjanak
a későbbi tojásíráshoz is, de
szívesen foglalkozik a zalai
hagyományos népi motívumokkal, kiváltképp a zalaszentgrótit
tanítja az érdeklődőknek. A
viasszal írt tojás és a kapart
tojás elkészítése Zalában hagyomány volt. A húsvéti előkészületek során a gyermekek
saját képzelőerejükön kívül lusta asszony tojást és zalaszent-

Nyúlcipőt húztak

Kellemes időtöltés volt.

Világszerte egyre nagyobb
népszerűségnek örvend az állandó testmozgás. Az évek
során észrevehető, hogy egyre
jobban érdekli az embereket a
sport és azt körül ölelő világ. A
húsvéti nyuszifutásnak már
országszerte hagyományai vannak, azt különböző kulturális
rendezvényekkel is egybe kötik
a szervezők, így a sportoláson
túl mindenki megtalálhatja a
saját számítását az ünnepek
alatt. Teret hódít az emberek
életében az egészséges életmód
és a rendszeres, aktív mozgás.

Településünkön már negyedik alkalommal került megrendezésre Kehidakustány Község Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület jóvoltából a Családi Nyuszifutás húsvét hétfőn. A szép
idő és a jó hangulat mellett a
népes indulóknak a tavalyihoz
hasonlóan egy hosszabb, 5 kmes távot kellett teljesíteniük. A
regisztrált indulóknak egy
színes szalagokkal kijelölt
útvonalon, a természetes akadályokkal megküzdve, néhol
erőn felül teljesítve kellett

Mármarosi Mária kézműves a zalai hagyományos népi motívumokat mutatja be tojásírás közben.

gróti népi motívumokat használtak.
Az estébe nyúló programon
a gyermekek nagyon jól érezték magukat, a néphagyomány-

őrző tojásíráson örömteli élményekkel gazdagodtak és a
húsvéti nyúl előkészületeit is
nagyban segítették.
Farkas Ildikó

végrehajtani a nem mindennapi kihívást. Volt, aki szaladva, volt ki sétálva, de akadt
jó pár lelkes kerékpáros,
gördeszkás is. A lényeg az volt,
hogy mindenki saját tempójában teljesítse a kiszabott
távot.
A szervezők apró ajándékkal és emlékéremmel jutalmaztak minden egyes indulót, különdíjban részesítették az első
három leggyorsabb futót, a legnépesebb családot, illetve a
legidősebb sportolót. A hagyományoktól eltérően a település
polgármestere külön meglepetéssel készült és kedveskedett a
szép számmal megjelent édesanyáknak, ezzel a gesztussal
osztatlan sikert aratott. A részt-

vevők sok élménnyel lettek
gazdagabbak.
A díjakat Kehidakustány
polgármestere, Lázár István adta át. A kellemes délelőtti
sportolás után mindenki fáradtan és elégedetten térhetett haza. Külön köszönetet szeretnénk mondani az áldozatos
munkáért az önkénteseknek, a
Hagyományőrző Mariska-udvar dolgozóinak, a helyi polgárőrségnek és a Zalaszentgróti
Rendőrőrsnek. Különdíjban részesültek: 1. helyezett: Hosszú
Olivér, 2. helyezett: Kovács Dániel, 3. helyezett: Vajda Benedek. Legnépesebb család: a Kerti család, 5 taggal. Legidősebb futó: Kerti Zsolt, és az édesanyák…
Kutnyák Márió Ferenc

PÁRAELSZÍVÓ ZACSKÓK
ELADÓK
(szekrényben, vizes helyen magába
szívja a nedvességet, párát) 100 Ft/db.
Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
(templom mellett) 06-30 676 1383
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„Mindenki szívében egy dal van…”
Zalabéri sikerek
A Zalabéri Kastélykert Óvoda kisgyermekei, a korábbi évek
hagyománya alapján, a tehetséggondozáshoz kapcsolódóan
vesznek részt különböző versenyeken és megmérettetéseken.
Már közel 10 éve rendszeresen
szerepelnek a nagycsoportosok
népdalok bemutatásával a gyenesdiási Pacsirta dalversenyen.
2018. április 6-án kisegyüttes kategóriában énekeltek Czeglédy Kinga, Kis Rebeka, Molnár Viola nagycsoportos óvodások. A Gyöngyömnek, gyöngyömnek.. és a Kútágasra szállt
a szarka… kezdetű dallal léptek fel és bronz minősítést kaptak.
A Zalabéri Általános Iskola
15 tanulója („a kicsit nagyobbak és a nagyok”) pedig 2018.
április 13-án, szintén Gyenesdiáson szerepelt a „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési verseny megyei fordulóján.

A zalai népdalokat szóló és
csoportos énekléssel mutatták
be a lányok az ifj. Horváth Károly (népzenetanár, népzenész,
a Népművészet Ifjú Mestere) és
Maczkó Mária (eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanáridíjas népdalénekes, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
tanára) alkotta zsűri előtt.
A zalabéri dalosok által elért eredmények a következők:
szóló énekléssel Takács Luca
(1. o.), Csécs Csenge (2.o.),
Puklics Blanka (2. o.), Bognár
Brigitta (4. o.), Léber Kiara (5.
o.) és Pánczél Emili (5. o.)
arany minősítést kapott.
A Kisbokréta Énekegyüttes –
Takács Luca, Csécs Csenge, Puklics Blanka, Kis Anna Réka és Horváth Anna –, valamint a Bokréta
ének-együttes – Bogdán Barbara,
Takács Réka, Csiszár Viktória,
Hujber Viktória Lili, Léber Kiara,

Az általános iskolások.

Újból kiváló a zalabéri iskola
A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2007-ben lett a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, miután a kutató gyerekek tudományos köre (KGYTK) már
majd egy évtizedes múlttal bírt,
a művészeti iskola pedig ekkor vált kiváló minősítésűvé. Ezután újabb innovációra vállalkozott a tantestület, kidolgozott egy háromkomponensű tehetségmodellt, Esély és ösztönzés címmel. A két alkotóelem – a tudomány és a művészet – mellé „belépett” az
aktív társadalmi létre előkészítő diákönkormányzati tevékenység, amely kiegészítésként magában foglalta (foglalja) az értékeléshez használt
M(i)ért pont érték jó gyakorlatot is.
E pedagógiai törekvéseknek köszönhetően a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a zalabéri iskolát 2011-től akkreditált kiváló tehetségpontként
ismerte el, amely címet 2014ben, majd idén, 2018-ban újfent érvényesítette.

Ebből a nagyon tömör ismertetésből talán kiolvasható
az a nyilvánvaló intézményi
szándék, hogy Zalabérben a célok meghatározásakor a tananyagi tartalom megállapítása,
tehát a tanítási oldal ismeretelméleti megközelítése mellett
igen nagy hangsúlyt kap az aktív és produktív tanulói magatartás, amely utat nyit a tanulás
ún. társadalmasítása felé. Vagyis
– a normatív funkcióval való
egyensúlyt megőrizve – túllép a
kötött tanórai kereteken, s a szabadidő sávban a tanítvány diákköri munkát végez, festészeti iskolába jár, vagy éppen a diákönkormányzatban teszi a dolgát:
szervez, programot vezet, sportol, újságot szerkeszt, barkácsol stb. Mindenesetre minél több
pszichikus funkció kerül mozgásba. Ebben a különösen hangsúlyos sokszínű képességfejlesztésben bízva remélhető, hogy jóval
hatékonyabb lehet a tananyag-,
valamint a magatartás- és viselkedéstudás elsajátításának esélye.
E hitet erősítette meg ismételten a MATEHETSZ a kiváló
tehetségpont minősítéssel.

Az óvodások.

Dézsi Réka

Pánczél Emili, Halak Evelin, Szeidli Katinka, Puklics Flóra – szintén
arany minősítéssel tért haza.
Ezt követően pedig 14-én
(szombaton) Dézsi Réka, a Búzavirág Népdalkör tagja is

arany minősítéssel térhetett haza a középiskolásoknak rendezett fordulóról. Számára csak
ez a forduló zárult, hiszen a
májusban megrendezésre kerülő országos döntőbe jutott.

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

en
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k
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Pályaorientációs nap a sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában
Pályaorientációs nap keretében ismerkedhettek meg a
sümegcsehi diákok a különböző
szakmák jellemzőivel, fontosságával, az adott foglalkozások
nehézségeivel vagy szépségével. Mindezt ráadásul a leghitelesebb forrásokból tehették:
több szakma képviselői személyesen ellátogattak az iskolába, bemutatták a saját területüket, válaszoltak a gyerekek
kérdéseire.
A program jelmezes felvonulással kezdődött, ahol az
iskola tanulói és tanárai az
általuk ismert és kedvelt szakmák képviselőinek öltöztek be,
pár mondattal vagy néhány
mozzanattal bemutatva a kiválasztott foglalkozást. A bemu-

tatón a virágárustól és a kutyakozmetikustól kezdve a tűzoltón, sminkesen, üzletemberen
át egészen a hentesig, építészmérnökig sokféle szakmát mutattak be a résztvevők, de találkozhattunk festőnek, fotósnak, biológusnak, orvosnak,
ápolónőnek, pincérnek, traktorosnak, szerelőnek öltözött tanulókkal is.
A nap osztályszinten folytatódott, minden osztály az
általa meghívott előadók segítségével mélyült el egy-egy
szakma rejtelmeiben.
A legkisebbeket, valamint a
pályaválasztás előtt állókat
Kristyán Csaba hivatásos vadász látogatta meg, aki a vadász-vadgazdálkodó
szakma

Kézműves délután Dötkön

Húsvéti foglalkozás a dötki kultúrházban.

A dötki kultúrház március
29-én megtelt kicsikkel és nagyokkal, lázas készülődés vette
kezdetét, hiszen már a gyerekek is tudták, hogy hamarosan
megérkezik a húsvéti nyúl.
Az önkormányzat szervezésében Németh Károlyné és Simon Zsófia, valamint több önkéntes is részt vett a gyermekeknek előkészített kézműves
foglalkozás műhelyein. Többfunkciós programokat szerveztek, mivel a községből és a környező településekről is érkeztek
különböző korosztályú fiatalok.
A rönknyúl készítés volt a
sláger, kifestette kicsi és nagy,
valamint rengeteg szülőt is
lázba hozott egy-egy nyuszi-

forma kialakítása. Az újrahasznosításra felhívva a figyelmet a
tojásfestés során a tojások hagymahéj fürdőt kaptak, így lettek
színezve. Nagyon fontos a község számára, hogy már kiskortól felhívják a figyelmet a környezettudatos életmódra. A legkisebbekről is gondoskodva
mesefilmeket vetítettek, színezőt színeztek és a tojásfát
együtt kidíszítették.
A délután további részében
a helyi közösség tagjai egy
meleg tea mellett beszélgettek
és tippeket adtak egymásnak a
húsvéti fogások elkészítéséről,
míg a gyerekek kreatív foglalkozásokon vehettek részt.
Farkas Ildikó

A muffinoknak nagy sikerük volt…

szépségeiről, nehézségeiről és
az ezzel szemben kialakult
tévhitekről mesélt a gyerekeknek. Szemléltetés gyanánt vadászfegyvereket, távcsövet, folyóiratokat és trófeákat hozott,
melyeket a gyerekek kézbe
vehettek és kipróbálhattak, végezetül a terepjáróba is beülhettek. A hetedikesek ezen kívül még egy előadáson vehettek részt, ahol Móró János
Csaba az online végezhető
munkáról beszélt, kiemelve az
állandó szakmai megújulás
fontosságát a mai társadalomban. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták, számukra is
újdonság volt, hogy a virtuális
tér milyen lehetőségeket kínál a
pályaválasztás során.
A második osztályosok tanítója, Sabjanics Bettina kedvelt időtöltését, a cukrászatot
mutatta be. Muffinokkal lepte
meg az osztály tanulóit, akik
saját kezűleg díszítették ki az
apró süteményeket fondanttal
és krémmel. Nem csupán a
lányok lelték örömüket a tevékenységben, a fiúk is szorgoskodtak, de ők főként a sütievésben jeleskedtek.
Három szakmát ismerhettek
meg a harmadik osztályos tanulók, melyeknek ők is aktív
részesei lehettek. A lányok és a
fiúk más foglalkozásokat próbálhattak ki az iskolai műhelyben és az osztályteremben. Orbán János az asztalos tevékenységet járta körül a gyerekekkel. Kovács Annamária a
vendéglátást, Keszey Norbertné
a kézápolást mutatta be a lányoknak.
Közös szervezésben két
szakma képviselőit hívták meg
az ötödik és hatodik osztá-

lyosok. A zalaszentgróti rendőrőrsöt Nagy Tamás iskolarendőr
és munkatársa képviselte, akik
a rendészeti pálya sokszínűségét ismertették meg a gyerekekkel egy kisfilm és beszélgetés segítségével. Másik
előadójuk Szanati Angéla, a
Pannon Egyetem keszthelyi
Georgikon Karának mesterszakos hallgatója volt, aki a természetvédelmi mérnök és a
vadgazdálkodói szakmáról mesélt a gyerekeknek.
A negyedikesek
külső
helyszínt választottak a pályaorientációs napra: ellátogattak
Sümegre Borbás László autószerelő mester műhelyébe. Így
igazán testközelből ismerhették
meg az autószerelő szakmát,
lehetőségük volt lemenni egy
szerelő aknába és alulról megnézni egy autót, végig nézhettek egy kerékcserét, gumicserét, kerékcentírozást, megismerhették a klímatisztító berendezés működését, valamint a
környezetvédelmi mérés menetét. A látogatás végén Borbás
Balázs, az osztály tanulója bemutatta motorját, mesélt a motocross versenysportról, az elért
eredményeiről, az osztálytársai
megnézhették a mezeit, kupáit.
Búcsúzásként mindenki matricát és csokit kapott, és többen
kijelentették, hogy autószerelők
szeretnének lenni.
Minden szülőnek, pedagógusnak és előadónak köszönjük
a program megvalósításához
nyújtott segítséget! A gyerekek
tartalmas pályaorientációs napon vehettek részt, változatos,
hasznos és sokszínű ismeretre
tehettek szert, sok szakma mindennapjaiba nyerhettek betekintést.
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű projekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érdekében közel 963 millió forint
támogatási összeget használhat fel 2021. június végéig.

lyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelentkezését is.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében jelentős inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradásának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szorosan együttműködve biztosítják a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, folyamatos kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, illetve tanácsadásokat (munka, -pálya, -álláskeresési), mentori szolgáltatásokat nyújtanak részükre.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást he-

A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első képzésbe vonással, augusztustól pedig foglalkoztatási támogatásokat is tudtak igény-

be venni a munkáltatók, vállalkozók és az ügyfelek.
Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támogatásokra.
2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, akik közül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támogatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizsgával zárták a tanfolyamot.
A közeljövőben új képzések is indulnak, a támogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályázhatnak a munkaadók.
------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió
forint

Fotó: Zala megyei foglalkoztatási paktum kiadványa

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-201600001
www.zalapaktum.hu
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Idősek napja Pakodon
Április 12-én délután Dötk
Község Önkormányzata és
Pakod Község Önkormányzata
szervezésében tartották az Idősek napját. A rendezvényen megtelt a pakodi általános iskola
tornaterme időskorúakkal, óvodásokkal és családtagokkal.
A műsoros délutánon elsőként a két polgármester, Takácsné Martincsevics Veronika
és Halek László beszédét hallgatták meg a jelenlévők, akik a
szépkorúakról, az élet fontosságáról és az elmúlásról beszéltek. A köszöntők után a pakodi
Szivárvány Óvoda tavaszköszöntő műsorát tekinthették
meg a vendégek, majd a Hevesi
Sándor Színház színészei Verebes István: Vigyázat, Csalók!
című abszurd jelenetsorát adták
elő. Az előadás lényege, hogy
az idősödő korú embereknek
felhívja a figyelmét a rájuk
leselkedő veszélyekre, a bűnmegelőzés leghatékonyabb és

leggazdaságosabb módszereire
humoros, élményszerű formában.
A prevenciós előadás után
az önkormányzatok egy közös
vacsorára invitálták a meghívottakat, majd egy 100 szeletes
torta érkezett a vacsora elfogyasztása után. A sorokból
egyenként ismerős arcok álltak
fel és énekelték a „Boldog
születésnapot” című dalt. A
Margaréta Dalkör tagjai születésnapi dalcsokorral köszöntötték a falu legidősebb lakóját,
a 100 éves Szollár Ferencnét,
Rozika nénit. A dalcsokor közös éneklése után Halek László
köszöntötte Rozika nénit egy
csokor virággal, egy ajándékkosárral, az Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott emléklappal és a község emlékplakettjével.
– Nem minden település
életében adatik meg, hogy egy
olyan időskorút köszönthet, aki
a 100. életévét tölti be a falu-

Az akció a megjelenéstől május 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Halek László polgármester köszönti Szollár Ferencnét, Rozika
nénit a 100. születésnapján.

ban, az még nagyobb elismerés
a községnek, hogy születése óta
Pakod lakója.
Műsorzárásaként Rozika néni felszelte a tortát, majd a
meghívottakkal és családjával

együtt felelevenítették az élettörténetét, önfeledten beszélgettek, meséltek a régmúlt időkről és kóstolták meg Pakodhegy termelőinek borait.
Farkas Ildikó

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke
havilapban.
en
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E-mail:
án lunk
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Egyéniségekből remek csapat
Jól szerepel a Zalacsányi Sport Egyesület

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

Jó közösséget alkotnak.

vacsorát tartanak a meccsek
után, ahová a szurkolókat is
meghívják, hogy megismerkedjenek a játékosokkal a meccseken kívül is. Ez annyira bevált,
hogy a csapatot elkísérik idegenbe is a szurkolóik. A polgármester, Nagy Lászlóné is
rendszeresen választja hétvégi
elfoglaltságnak a meccseiket,
idegenbe
is
elkíséri
az
együttest.
Heti egy edzés tartanak
péntekenként, többet nem tud-

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

nak, mivel sokan még tanulmányaikat folytatják, érettségire készülnek, vagy főiskolai
hallgatók.

• Bérfőzés

A csapat előkelő helyen áll
a tabellán, ezt próbálják tartani,
de mindent megtesznek az
előbbre jutás érdekében is.

• Kereskedelmi főzés

um
ik
ar
ng
Hu

Április 22-én, vasárnap hazai pályán gólzáporos győzelmet aratott a zalacsányi focicsapat, a Csatár SK ellen nyert
8-0-ra. A 2011-ben alakult
együttes 20 igazolt játékossal
rendelkezik, az átlagéletkor 25
év körül van, ami a remek eredmények alapja is lehet, de nem
utolsó sorban a jó hangulat, a
szurkolói támogatás, ami megadja a csapat számára az erőt.
Sajnos utánpótlásuk nincs, mivel nagyon meghatározó az
elvándorlás és a kivándorlás
ezen a településen és vonzáskörzetében is.
A sportegyesület elnöke
Szabó Péter, edzője Lichtenberger László. Ők sokat tesznek hozzá a csapat erejéhez, hiszen jól együttműködnek a helyi önkormányzattal,
így minden támogatást megkapnak, üzemanyag elszámolásban és a pálya karbantartásában is Zalacsány Község Önkormányzatára támaszkodnak.
A labdarúgó-együttes alappillére Lichtenberger Bálint
csapatkapitány, aki nagyon jól
formálja, alakítja a közösséget.
Mivel mindenki egyéniség,
összekovácsolja és összetartja a
játékosokat.
Szabó Péter elmondta, hogy
rendszeresen csapatösszetartó

• 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
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MÛSZAKI ELÕKÉSZÍTÕ
munkatársat felveszünk
fanyílászárókat gyártó üzemünkbe

ASZTALOS
MUNKATÁRSAKAT FELVESZÜNK!

Zalatáj naponta!

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

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

Fõbb feladatok:
• üzemvezetõ munkájának támogatása,
• árajánlatok készítése,
• a gyártáshoz szükséges alapanyag rendelésekben való részvétel,
• részt vesz a gyártási folyamatok elõkészítésében és optimalizálásában,
Elvárások:
• középfokú végzettség
• mûszaki beállítottság
• pontosság, precizitás
• magas szintû számítástechnikai ismeretek
• önálló munkavégzésre való képesség
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• bejárási támogatás
• mobiltelefon, laptop
Az állás betöltéséhez elõnyt jelent:
• nyílászárók gyártásával foglalkozó cégnél betöltött hasonló munkakör
• KLAES program ismerete
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz küldésével
a szabone.gizella@plastmobalaton.hu e-mail címen lehet.

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

