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SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

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

Érvényes: 2018. december 10 - december 23-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!

Sertés fehércsont                                   5 Ft/kg...................................
Sertés máj                                           319 Ft/kg...........................................
Apróhús 70%                                      899 Ft/kg......................................
Lapocka                                               999 Ft/kg...............................................
Bőrős császárszalonna csontos     1069 Ft/kg.....
Karaj csontos                                    1099 Ft/kg....................................
Comb                                                  1129 Ft/kg..................................................
Tarja csont nélkül                              1279 Ft/kg..............................
Sertés szűzpecsenye                        1656 Ft/kg........................

Nyári turista                                              1499 Ft/kg..............................................
Tepertőkrém    250 g/dob    449,-/db        1796Ft/kg.... .... ........
Véres-Májas Hurka                                     999 Ft/kg.....................................
Disznósajt vcs.                                         1399 Ft/kg.........................................
Körmendi Vastagkolbász 1699 Ft/kgcsípős paprikás...
Soproni-Olasz-Löncs                               1099 Ft/kg...............................
Parasztmájas                                             1199 Ft/kg.............................................
Vadász karikás                                          1399 Ft/kg..........................................
Körmendi Rába sonka                             1599 Ft/kg.............................
Füstölt hasalja szalonna                          1599 Ft/kg..........................
Körmendi Extra Sonka                             1999 Ft/kg.............................
Füstölt tarja                                               1999 Ft/kg...............................................
Füstölt comb                                             1999 Ft/kg.............................................

Balaton-Műbeles Virsli...............899 Ft/kg
Cserkész kolbász.......................999 Ft/kg
Szafaládé...................................1099 Ft/kg
Csípős cserkész.......................1099 Ft/kg
Körmendi páros........................1099 Ft/kg
Virsli emészthető......................1199 Ft/kg
Sajtos virsli...............................1199 Ft/kg
Debreceni..................................1199 Ft/kg
Juhbeles roppanós..................1599 Ft/kg

SZILVESZTERI AJÁNLATUNKTOP
2018. december 10 - december 31-ig

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.

ajánlata

Vasárosné Kovács Ildikó

Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás minden csütörtökön 14   órától
00

Időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon.

!Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is
Vérnyomásmérők, vércukormérők, otthonápolási kellékek,

TENA termékek stb.
Egészségpénztári kártya elfogadóhely!

Prémium kategóriájú multifokális lencsék
25%-kal olcsóbban

Vezetéshez kifejlesztett szemüveglencsék
30% kedvezmény

Egyes szemüvegkeretek 20 %-kal olcsóbban
(a készlet erejéig)

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

06 83/361-544

06 30/9936-967

Az ajánlat 2019. január 31-ig érvényes

Deák Ferencre, a haza böl-
csére emlékeztek Kehidakus-
tányban születésének 215. év-
fordulóján. A jeles eseményre
Kehidakustány Község Önkor-
mányzata Zalaegerszegi Tör-, a
vényszék Magyar Jogász-, a
egylet Zala Megyei Szervezete
és a Deák Ferenc Hagyomány-
őrző Alapítvány összefogásával
készültek a szervezők. A ren-
dezvény helyszíne a kehidakus-

Alázat és alkotás
tányi Deák-kúria volt, ahol a
„kehidai tekintetes” 46 éven
keresztül élt.

A védett parkkal övezett
kúria déli udvarán Deák Ferenc
bronz mellszobra körül gyüle-
keztek a meghívottak. Az ün-
nepség narrátora dr. Magyar
Károly címzetes táblabíró, tör-
vényszéki tanácselnök, a Zala-
egerszegi Törvényszék korábbi
elnöke, a Deák Ferenc Ha-

gyományőrző Alapítvány kura-
tóriumának tagja, Kehidakus-
tány díszpolgára volt. A rendez-
vény a Himnusz eléneklésével
vette kezdetét. Lázár István
Kehidakustány polgármestere
köszöntötte a megjelent vendé-
geket, majd dr. Magyar Károly
felkérte dr. Trócsányi László
igazságügyi minisztert, tartsa

meg ünnepi beszédét. A minisz-
ter személyes vonatkozással
kezdett, miszerint az irodájá-
ban, vele szemben a haza böl-
csének képe függ a falon, így
az igazságügyi miniszter te-
kintete mindig feltekint Ma-
gyarország első igazságügy mi-
niszterére.

Tisztelgés Deák Ferenc emléke előtt.
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A hagyományokhoz híven
idén ősszel is felköszöntötték a
szépkorúakat . A ren-Batykon
dezvényre november 16-án ke-
rült sor a község kultúrházában.
Szép számmal gyűltek össze az
idősebb korú lakosok a mű-
sorra és az azt követő uzson-
nára Batyk Község Önkor-
mányzata jóvoltából.

Az esemény kezdeteként
Adorján Péter polgármester
köszöntötte a jelenlévőket. A
megnyitó után Birinyi Mónika
és operett elő-Bálint Csaba
adása csalt mosolyt a nézők

Idősek napja Batykon
arcára. Műsoruk után a polgár-
mester adott át egy csokor
virágot és bort a legidősebb
hölgynek és úrnak.

A program folytatásaként
fellépett a Szentgrót Tánc-
együttes, amelynek produk-
cióját vastapssal jutalmazta a
közönség. Ezután Szabó Lajos
harmonikás vidám és isme-
rős dalokkal szórakoztatta az
ünnepelteket. A délután zárá-
saként a szervezők uzsonná-
val kedveskedtek a meghí-
vottaknak.

Farkas Adél

A hangulatra sem lehetett panasz.

Manninger Jenő megnyitó
beszédében november 8-án el-
mondta: régi törekvés eredmé-
nyeképp nyílt meg az ország-
gyűlési képviselői iroda, mely
reméli, hogy fontos szerepet
fog játszani a választókerület

Manninger Jenő országgyűlési képviselői irodát nyitott Zalaszentgróton

második legjelentősebb váro-
sában, .Zalaszentgróton

Az iroda létesítésének kife-
jezett célja minél közelebb ke-
rülni a választókhoz, illetőleg
lehetőséget teremteni a válasz-
tókkal való találkozásra, kap-

csolat teremtésére. Az itt dol-
gozók kifejezetten a képviselő-
körzet ügyeiben fognak eljárni
és azon fognak munkálkodni,
hogy a térség, illetve térség-
központ erősödjön és verseny-
képes tudjon maradni.

Manninger Jenő továbbá
hozzátette, nem titok, hogy a
jövő októberi választásokra is
készülnek. Szeretnék, ha olyan
polgármestere és képviselő-
testülete lenne Zalaszentgrót-
nak, amely a távlati stratégiai
szempontokat is jobban tudna
kezelni.

Ahhoz, hogy a város ver-
senyben maradjon, ki kell ta-
lálni a jövőjét. A pályázati
támogatásokon túl további új
munkahelyeket kell teremteni,
valamint a fiatalok számára
több vonzerőt kínálni. Az egyik
központi törekvés a középfokú
oktatás életben tartása, továbbá

a meglévő munkahelyek meg-
tartása.

Az irodában természetesen
fogadják a választópolgárokat
is a hivatalos nyitvatartási idő-
ben, úgynevezett fogadóórák
keretein belül, melyek kedd és
péntek esténként lesznek. A pol-
gárok rendelkezésére áll majd
Manninger Jenő, valamint Ve-
ress János önkormányzati kép-
viselő.

Veress János örömét fejezte
ki az iroda megnyitásával kap-
csolatban, hisz ilyen jellegű
iroda több mint húsz éve nem
működött Zalaszentgróton. Vé-
leménye szerint a város, vala-
mint térségének gazdasági és
társadalmi jövője, megerősö-
dése innentől megalapozottnak
látszik.

Az iroda címe: Zalaszent-
grót, Batthyány u. 12.

Aczél Zsuzsanna

Balról Keresztes János, a Magosz helyi vezetője, Manninger
Jenő és Veress János.

Lázár István Ke-,
hidakustány polgár-
mestere és kísérete a
régóta ápolt baráti
kapcsolatra való te-
kintettel meghívást
kapott a dobronaki
Kézművességek Háza
ünnepélyes megnyi-
tójára.

A rendezvény a
Dobronaki Nótázók
zenés műsorával vette
kezdetét, majd a helyi
kéttannyelvű iskola
tanulóinak verseit hall-
gathatták meg a jelen-
lévők. Dob-Cár Anna,
ronak Községi Ma-
gyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség Ta-

Kehidakustányi delegáció Dobronakon

nácsának elnöke köszöntötte a
magyar és a szlovén állam
képviselőit. Beszédében törté-
nelmi pillanatnak nevezte a
megnyitót, hiszen a helybeliek
igen régi álma vált valóra. Az
eseményen részt vett Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár, Černoga
Gregor, a Szlovén Gazdaság-
fejlesztési és Technológiai
Minisztérium képviselője, Hor-
váth Ferenc, a Muravidéki

Magyar Önkormányzati Nem-
zeti Közösség Tanácsának
elnöke, valamint Kardinar
Marjan, Dobronak Község pol-
gármestere. Az épületet Štihec
Simon dobronaki plébános ál-
dotta meg.

Az ünnepséget követően
Lázár István polgármester meg-
beszélést folytatott Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkárral.

S.K.N.

Potápi Árpád János (jobbról) és Lázár
István az ünnepségen.
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Közmeghallgatást és éves beszámolót tartottak a tekenyei
kultúrházban, november 21-én, szerdán. Az eseményen Sinka Im-
réné polgármester beszámolt az ez évi fejlesztésekről, munká-
latokról, rendezvényekről, valamint a jövőbeli elképzelésekről.

A településen számos projekt valósult meg a 2018-as évben,
hogy azt szebbé, élhetőbbé és vonzóbbá tegyék. Ezen projektek
megvalósulásának jelentős hányada a sikeres pályázásoknak
köszönhető, mindazon túl a lakosság példaértékű segítsége is
mindenképp kiemelendő.

A beruházásokat egytől-egyig felsorolni szinte lehetetlen
lenne, így a teljesség igénye nélkül megemlítendő: felújításra ke-
rült a közösségi kert kapuja, a gyermek autóbuszváró, a játszótér,
a kosárlabda-pálya, a kerékpártárolók, a kültéri padok és szeme-
tesek, továbbá a ravatalozó ajtaja. Kialakításra került a község
életében jelentős szerepet játszó egészségház. Számos útfelújítás
megvalósult, melyek forradalmi áttörést jelentenek a település
belterületi és hegyi útjainak járhatóságában.

Kulturális programok is szép számmal megrendezésre ke-
rültek, mint például az Anyák napja, a Gyereknap, az Idősek
napja, a Pogácsa Fesztivál, a Sportnap és futóverseny, a nyári és
vándor táborok, az egyházzal közös ünnepek, valamint a Mikulás
ünnepség és az advent.

Az épületek korszerűsítése a jövőben folytatódik, a kultúrház
esetében is pályázatot nyújtottak be, azon felül folyamatban van a
Leader-Sport Park, melynek munkálatai tavasszal folytatódnak.

Aczél Zsuzsanna

Közmeghallgatás Tekenyén

Sinka Imréné tartott tájékoztatót.

Alázat és alkotás
Megemlékezés Deák Ferenc születésének 215. évfordulója alkalmából

Dr. Trócsányi László (balról a második) is részt vett az ünnep-
ségen.

– Deák Ferenc pályafutását
három részre lehet osztani és
mind a három időszak nagyon
komoly eredményekkel járt az
életében. Ugyanakkor sosem
volt az a személy, aki magát
előre akarta tolni. Személyisé-
géből nem ez következett: ha
kellett, akkor vissza tudott vo-
nulni. Alázattal tekintett a vi-
lágra, ugyanakkor alkotó akart
maradni. Lehetett volna mi-
niszterelnök is, hiszen felkérést
kapott rá, azonban úgy gondol-
ta, hogy az nem kell neki. Ha
szükség volt rá, zalai birtokán
töltötte az időt és nem kívánt a
közéletben részt venni, ha nem
értett vele egyet – mutatta be
Deák Ferencet az igazságügyi
miniszter, majd az egyes kor-
szakokról részletesen is szólt.

– Deáké az érdem az áprili-
si törvények előkészítésében,
amelyeket mindannyian isme-
rünk, a szívünkben élnek, sőt
jogszabályainkban benne van a
legtöbbje. Úgy gondoljuk, hogy
ezek a törvények a mai napig is
meghatározóak valamennyiünk
számára – hangsúlyozta dr.
Trócsányi László.

Az igazságügyi miniszter
ünnepi beszédét követően a
Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium Deák Fe-
renc Általános Iskolája diák-

jainak előadásában Szuhanics
Albert: Hol van Magyarország
című versét hallgathatták meg a
jelenlévők, majd a zalaszent-
gróti Deák Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak
zenés műsora következett.

A Kehidakustányi Deák
Ferenc Napköziotthonos Óvoda
nagycsoportos gyermekei Falt-
syné Újvári Anna: Magyar va-
gyok című versével emlékeztek
a haza bölcsére.

A helyi iskola következő
műsorszámaként Ganzerné Ra-
bócsi Margit tanárnő vezeté-
sével a felső tagozat diákjai
Csézy: Ez az otthonunk című
dalát énekelték el, látványos
koreográfiával egybekötve.

Deák Ferenc mellszobra
előtt koszorút helyezett el dr.
Trócsányi László miniszter és
Lázár István polgármester, to-
vábbá címze-dr. Benedek Éva
tes törvényszéki bíró, a Keszt-
helyi Járásbíróság elnöke, dr.
Szabó Ernő, a Magyar Jogász
Egylet Zala Megyei Szerveze-
tének elnöke, Kehidakustány
díszpolgára, dr. Magyar Károly
címzetes táblabíró, törvényszé-
ki tanácselnök, a Zalaegerszegi
Törvényszék korábbi elnöke,
Kehidakustány díszpolgára, Nóg-
rádi László, a Deák Ferenc
Hagyományőrző Alapítvány Ku-
ratóriumának tagja, Kehida-

kustány díszpolgára, Mónok Ti-
bor, Söjtör alpolgármestere,
Halek László, Pakod polgár-
mestere, Takácsné Martincse-
vics Veronika, Dötk polgármes-
tere, Zalaszent-Bohár István,
lászló polgármestere. A koszo-
rúzást követően folytatódott az
ünnepi műsor, Bálint Csaba
magánénekes a „Hazám, ha-
zám” című dalt adta elő.

„Deák szerelme” címmel
történelmi bohózatot mutatott
be ésPál Imre, Gergely János
Pawlik Marcell. Pál Imre hely-

történész Deák anekdotáiból
válogatva színpadra vitt néhány
történetet, ezek közül került a
jelenet bemutatásra.

Végül az ünnepség utolsó
műsorszámaként a zalaszent-
gróti Deák Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjainak
néptánc bemutatóját láthatták a
résztvevők. Végezetül Pál Imre
tartott rendhagyó tárlatvezetést
a Deák Ferenc Kúria és Mú-
zeumban.

S.K.N.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Nemrég átadták a Keszthely
északi részén épült 3 kilomé-
teres új kerékpárutat. A Zala
Megyei Önkormányzat és a vá-
ros 178 millió forintból végezte
el a beruházást, mely összeköti
a Festetics kastélyt a Gyenes-
diás határában fekvő a Feste-
tics Imre Állatparkkal. A turisz-
tikai látnivalók mellett a mun-
kába járást és a kereskedelmi
központok megközelítését is
segíti a fejlesztés. Egy kerék-
pártúrával avatták fel az új
szakaszt.

A Területi Operatív Prog-
ram Zala megyére jutó 23
milliárd forint uniós forrásait a
megyei önkormányzat koor-
dinálja – mondta a megyegyű-

Zala kétkeréken
lés elnöke. ki-Dr. Pál Attila
fejtette: Zala a turizmus terü-
letén kiemelkedő, ezért fontos a
kerékpáros turizmusnak a
fejlesztése.

– Azt láttuk, amikor elké-
szítettük a Zala kétkeréken
koncepciót, hogy pontszerű fej-
lesztések valósultak meg egy-
egy településen, amelyeket pá-
lyázatok vezéreltek, nem volt
benne egy egységes zalai kon-
cepció, ami talán arról kell,
hogy szóljon, hogy az országos
kerékpárút-hálózathoz és a
nemzetközi Eurovelo hálózat-
hoz illeszkedjen a zalai hálózat.
Ez volt a munka, amit elvé-
geztünk és utána pedig a for-
rásokat megpróbáltuk ennek

Dr. Pál Attila szerint fontos a kerékpáros turizmus fejlesztése.

megfelelően felhasználni – nyi-
latkozta a megyegyűlés elnöke.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő hangsúlyozta,
hogy a turistáknak és a város-

lakóknak is fontos ez a fej-
lesztés, hiszen a turisztikai att-
rakciók mellett könnyebben
elérhetőek a kereskedelmi köz-
pontok is.

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász önkénte-
seinek munkáját köszönték
meg díszes oklevéllel minap.

A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszé-
dében többek között arról is
szólt, hogy sokan közönyösen
szemlélik a nehéz körülmények
között élő embereket. Felmen-
tést azzal adnak maguknak,
hogy az állami ellátórendszerek,
az önkormányzatok, az egész-
ségügyi intézmények úgyis

Önkéntesek munkáját köszönték meg
megoldják ezeknek az embe-
reknek a problémáit. Éppen
ezért van nagy szükség a
karitászosok segítségére, akik
szakszerűen, profi módon dol-
goznak, különböző ötletekkel
segítenek a rászorulókon. Ott
vannak természeti katasztrófák
esetén, a szenvedélybetegeket
kivezetik a reménytelen hely-
zetből, jótékonysági rendezvé-
nyeket szerveznek, s számos
más akcióval enyhítenek a rá-
szorultak gondjain. Pácsonyi
Imre megemlítette, hogy az
egyházmegye zalai részén di-
namikusan fejlődik a szervezet.

Három zalai karitászos ré-
szesült Caritas Hungarica díj-
ban (Lenti),: Gál Dénesné Sza-
mosvári Olivérné dr. Szabóés
Ilona (Letenye).

A plébániai karitászcsopor-
tok közül két zalai munkáját

ismerték el; a zalaegerszegi
Jézus Szíve plébániát és az
1991-ben megala-Lentiben
kultét.

A kitüntetetteknek dr. Szé-
kely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László
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Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatósága által a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt,
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása csa-
ládbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra be-
nyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027 kódszámú pá-
lyázattal 63 889 890 Ft 100 % os támogatásban ré-
szesült a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda fej-
lesztésére.

A projekt átfogó célja az óvodai nevelésben, illetve Kar-
macs település életében jelentős szerepet játszó Kar-
macsi Napközi Otthonos Óvoda épülete korszerűvé,
modernné alakuljon, mely biztosítja a társadalmi igé-
nyeket, az óvoda intézmény és ezzel a település fejlő-
dését is. A Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületén
az elmúlt 15 évben nem történt jelentősebb felújítás vagy
korszerűsítés. Az óvoda épületének fenntartása jelenlegi
műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás
célja a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületének
energiahatékony külső és belső felújítása, az épületen
belül kialakításra kerül külön tornaszoba, illetve a játszó-
udvar felújítása is megtörténik. A tervezett beruházás
megújuló energiahasznosító berendezések beépítését is
tartalmazza, így a fenntartási költségek jelentős csök-
kenése várható. Emellett eszközbeszerzés keretében
szeretnénk az elhasználódott berendezések cseréjét, a
fejlesztőeszközök bővítését.
A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és
az energetikai elvárások figyelembevételével került meg-
tervezésre. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk
a projekt során.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018| 11 | 09
KARMACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027
ÓVODA FEJLESZTÉSE KARMACSON

November 24-én, szomba-
ton ünnepélyes keretek között
átadták az újZalacsányban
többfunkciós létesítményt, mely
magába foglalja a múltat, a
jelent és a jövőt.

Zalacsány Község Önkor-
mányzata 14,56 millió forint
vissza nem térítendő támoga-
tásból újította fel az Ifjúsági
Klubot a Vidékfejlesztési prog-
ram keretében, Magyarország
Kormánya jóvoltából. Valamint
kialakításra került egy Köz-
park, a Balaton Fejlesztési Ta-
nács 4,6 millió forintnyi hoz-
zájárulásával. Továbbá az I.
világháborús emlékmű is fel-
újításra került a Közép- és
Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány 1 millió forintos tá-
mogatásának köszönhetően.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter köszöntő beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy a település
töretlen fejlődésének egy újabb
állomását jelenti a többfunkciót
magába foglaló létesítmény

Korszerű európai településsé fejlődött Zalacsány

átadása. Az Ifjúsági Klub épü-
letében helyet kapott a könyv-
tár, a Digitális Jólét Program
keretében elnyert számítógépek
és tabletek, valamint egy fit-
neszterem, melyben négy mo-
dern kondigép áll a lakosság
rendelkezésére. A Közparkban
egy igazán szép, természetes
környezet került kialakításra,
sétányokkal, padokkal, fákkal,
cserjékkel és nem utolsó sorban
a felújított emlékművel.

Az ünnepélyes átadáson be-
szédet mondott Nagy Bálint,
Keszthely alpolgármestere, aki
szerint egy ifjúsági ház fel-
avatásának több lényeges üze-
nete is van, az első és leg-
fontosabb, hogy Zalacsány szá-
mára fontos az ifjúság, a fiatal
generáció. Véleménye szerint
egy település annyira aktív,
amennyire aktívak a közösségei
is, és annak a településnek van
jövője, amelyben az adott kö-
zösségek megtalálják a helyü-
ket. Ezen közösségek támo-
gatása az önkormányzatok fela-

data, mint ahogy a kultúra, a
hagyományok megőrzése, to-
vábbvitele, a hazáért egykor
életüket adó világháborús hő-
sök emlékének ápolása és tisz-
telete is. „A mi kötelességünk
emlékeztetnünk, megemlékez-
nünk és emléküket megőrizni.”
– fogalmazott Nagy Bálint.
Végezetül gratulációját fejezte
ki Zalacsány Község vezetősé-
gének a példaértékű fejlesztése-
kért, melyek a közösségek javát
szolgálják.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója kiemelte az épület
pontos megnevezését és külde-

tését, miszerint az Ifjúsági Klub
egy könyvtári információs és
közösségi hely, melyben elér-
hető a könyvtári szolgáltatáso-
kon túl az információs tudás is
és egyfajta közösségi színtér-
ként szolgál a helyi igények
alapján. „Helyben kell tudni és
helyben kell akarni azt, ami a
helyieknek jó. Remélem mind-
annyiuk épülésére fog szol-
gálni!” – tette hozzá.

Az ünnepélyes átadó végén
Major István plébános megál-
dotta az Ifjúsági Klubot, a
Közparkot és az I. világháborús
emlékművet.

Aczél Zsuzsanna

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

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

www.zalatajkiado.hu

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Közel hatvan érdeklő töltöt-
te meg a iskola aulájátpakodi
október 31-én, ahol az idei
halloween-i rendezvényünket
tartottuk az önkormányzat és a
helyi könyvtár szervezésében.

A pár éve először megren-
dezett program évről évre egy-
re több családot csábít el. A
gyerekek – a legkisebbektől a
nagyobb iskoláskorúakig – iz-
gatottan készültek az őszi szü-
netre eső nem szokványos ün-
nepre, amit igyekeztünk minél
színesebbé, érdekesebbé tenni.

Sejtelmes, kissé borzongató
dekoráció fogadta a résztvevő-
ket, pókháló, mozgószemű ege-
rek, seprűn repülő boszorkány,
röpködő denevérek elevenítet-
ték meg a szellemvilágot. A lel-
kes résztvevők tökből lámpást
faraghattak, papírból, textilből,

Halloween Pakodon

egyéb anyagokból otthonra de-
korációt barkácsolhattak, vala-
mint befőttes üvegekből hangu-
latos mécseseket készíthettek a
település pedagógusainak, ön-
kénteseinek valamint családse-
gítőjének segítségével. Apró sü-
temény, ropogtatni való, zsíros
kenyér és meleg tea várta a
megjelenteket. Nem maradha-
tott el a cukorka, csokoládé
sem, melyre a kincskereső já-
tékban lelt rá a nyüzsgő gye-
rekcsapat. Sötétedéskor egy vi-
dám hangulatú séta következett,
a gyerekek saját készítésű lám-
pásaikkal büszkén vonultak végig
a településen. A pozitív tapasz-
talatok és visszajelzések alap-
ján a jövő évi terveink között
egy még élménydúsabb családi
program megvalósítása szerepel.

S.H.A.

Készül a töklámpás.

A szüret zárásaként idén is
elérkezett a hagyomány szerint
a község katolikus templomá-
nak búcsúnapját követő máso-
dik vasárnapon a szüreti fel-
vonulás és a mulatozás ideje.

Sümegcsehin továbbra is a
kisebb családi szőlőhegyek jel-
lemzőek, a jelenlévő szőlőfaj-
ták sokszínűsége hosszúra nyújt-
ja minden évben a szüretet. A
korai szőlőfajtákból készült must
már elforrt, kóstolható, a kö-
zép- és késői érésű szőlők is már
a hordókba kerültek, különböző
erjedési fázisban vannak, le-
zárult a préselés és szüret utáni
takarítás, tisztítás ideje is.

A település lakói, felnőttek
és gyerekek egyaránt nagy ér-
deklődéssel, készülődéssel vár-
ták a szüreti mulatságot. A fa-
luközpont feldíszítésében sok
önkéntes segített. A kreatív
dekoráció kitalálása, illetve el-
készítése, a szüreti mulatság
bohókás hangulatának megte-
remtése sokak számára nagyon
fontos feladat.

A hétvégén csodálatos idő,
verőfényes napsütéses, 20 fok
feletti hőmérséklet segítette a
rendezvényt. Vasárnap már a

Emlékezetes szüreti mulatság Sümegcsehin

kora reggeli órákban megkez-
dődött a munka. A konyhán
szorgos helyi asszonyok készí-
tették a szilvás gombócot, mely-
ből az idén rekord mennyiség,
2274 db készült. A felvonulás
útvonalán, helyszínein szőlő-
vessző, szőlő, tökök, színes dísz-
kukoricák, szalmabálák, vadal-
macsokrok, díszes szalagok tet-
ték teljessé a díszítést. Helyére
kerültek a főzéshez az üstök,
minden pad, asztal, ami a délutá-
ni mulatsághoz szükséges volt.

Ebéd után a kultúrháznál
gyülekeztek az ünneplők, a fel-
vonulók, a hintók, a borbírók, a
fellépők, a díszített traktorok és
a meghívott vendégek. Évről
évre egyre több vidéki és kül-
földi jön el meglátogatni a ren-
dezvényt. Borral, pálinkával és
pogácsával kínálta az önkor-
mányzat és a helyi férfiak
csapata a megjelenteket. Sziva
Erika polgármester asszony
bevezetőjét követően Östör
Dániel atya megáldotta az új-
bort, majd ezután kezdetét vette
a felvonulás. A szüreti koszorú
vezette fel a felvonulást egy
helyi legény kezében, mögöt-
tük a fúvósok, a fellépők és a

felvonulók, hintók, traktorok. A
sor olyan hosszúra sikeredett,
hogy az eleje már elért a kocs-
madombig, mire a vége elin-
dult. A helyi óvoda, iskola diák-
jai, tanárok, óvónők is nagy
létszámban vettek részt a felvo-
nuláson díszes ruhába öltözve.

Majd miután az erre a napra
felkért bíró, bíróné és a felvo-
nulók megjárták a falut, vissza-
tértek a kulturális program és a
mulatozás helyszínére, a kocs-
madombra. A tér megtelt, a Za-
lai Balaton-part Ifjúsági Fú-
vószenekar műsorával kezdetét
vette a színpadi műsor, őket a
helyi óvoda és az iskola diák-
jainak műsora követte, majd
két fiatal modern tánccal lepte
meg a közönséget. Hatalmas
sikert arattak az ügyes fiatalok
a táncokkal és az énekekkel. A
fiatalok után Sziva Erika, pol-
gármester asszony köszöntőt
mondott. Beszédében hangsú-
lyozta a közösség összetartó
erejét, továbbá azt, hogy mennyi
ember önkéntes munkája szük-

séges az önkormányzati dol-
gozókon kívül, hogy minden
elkészüljön, illetve jól sikerül-
jön. A készülődés varázsa, a
személyre szabott feladatok
sokszínűsége, a lelkesedés, a
tenni akarás mind elengedhe-
tetlen egy jó szüreti mulatsághoz.

Ezt követően újra a kul-
turális műsoré lett a főszerep.
Elsőként a 40 éves jubileumát
ünneplő Sümegcsehi Népdalkör
dalcsokrait hallhattuk, őket kö-
vette a ,Sümeg Néptáncegyüttes
majd zárásként a hévízi Új
Színpad operett műsora követ-
kezett a fiatal énekesek szen-
zációs dalaival. A produkciók
alatt megkóstolhatták a helyiek
által készített szilvás gombócot,
a sült gesztenyét, az önkormány-
zat által főzött gulyást és nem
utolsó sorban a helyi borokat.
Az idei évben környékbeli kéz-
művesek színesítették a rendez-
vényt. A kulturális műsor után
a mulatozás vette át a szerepet
a helyi kocsmában, méltó zá-
rást adva az idei szüretnek is.

A szüreti menet…

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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
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Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése a
megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítésével, a hőszivattyú
rendszerek telepítésével és hőközlő rendszerre kötésével
valósult meg. A fejlesztés eredményeként elért üvegház-
hatású gázok becsült éves csökkenése 30,15 CO2
egyenérték (t).
A munkálatokat a kivitelező 2017. november 24.-én a
munkaterület átadás-átvétellel megkezdte. A kivitelezés
2018. március 29.-én sikeres műszaki átadás-átvételi el-
járás keretében került átadásra.
A projekt keretein belül elkészült egy képzési anyag,
mely az épületet használók részére tartalmaz tájékozta-
tást az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés
szabályairól, valamint a beruházás környezeti hoza-
dékairól.
A projekt befejezésének időpontja: 2018.10.31.

A fejlesztés eredményeként a felújított épülettel költ-
séghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek
biztosítottak a hivatal épületében. A jogszabályi előírá-
sokon alapuló szakmai munka, ügyfélbarát környezet, a
dolgozóknak megfelelő munkafeltételek megteremtése
megvalósult.
Hivatalhoz illő rendezett környezet fogadja az épület
látogatóit.

A „Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korsze-
rűsítése” megnevezésű TOP-3.2.1.-15-ZA1-2016-00035
azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.turje.hu olda-
lon olvashatnak.

Türje Község Önkormányzata
8796 Türje Szabadság tér 9.
Email: turje@turje.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Türje Község Önkormányzata az „Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése” című felhívásból a
támogató döntése alapján 40,75 millió Ft, 100 %-os
intenzitású vissza nem térítendő támogatásban része-
sült. A projekt célja a Türjei Közös Önkormányzati
Hivatal hatékonyabb energiahasználatának, racionáli-
sabb energiagazdálkodásának elősegítése. A beruhá-
zás a fosszilis energiahordozókból származó üvegház-
hatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálja.

Cím: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal épületének
energetikai fejlesztése

2018/10/30

A fejlesztés a társulás által fenntartott két intézményben
Türjén és Batykon valósult meg. A kibővített és felújított
épületekkel költséghatékony és fenntartható üzemeltetési
feltételek biztosítottak az óvodai nevelés és bölcsődei
ellátás területén.

Megvalósult a minibölcsőde épületrész hozzáépítése, az
óvoda épületek gépészeti rendszereinek korszerűsítése,
napelem rendszer kiépítése, az akadálymentesítés kiala-
kítása. Batykon ezen kívül sor került a nyílászárók cse-
réjére, a homlokzat hőszigetelésére.

A munkálatokat a kivitelező 2018. április 27-én a mun-
katerület átadásátvétellel megkezdte. A kivitelezés 2018.
október 05-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
keretében került átadásra.
A támogatás lehetőséget teremtett a bölcsőde és a két
óvodaintézmény eszközparkjának felújítására is.
A projektben vállalt és teljesült indikátor:

– a fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biz-
tosító férőhelyek száma mely 100 fő.

– az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhe-
lyezését biztosító férőhelyek száma, mely 7 fő.
A projekt befejezésének időpontja: 2018.10.31.

Az óvodafejlesztés eredményeként javult a pedagó-
giai munka hatékonysága, javult a meglévő közszol-
gáltatások színvonala, nőtt az itt dolgozók és az ide
járó gyerekek komfortérzete. A bölcsőde kialakítá-
sával nőtt a helyi közszolgáltatások köre, valamint a
hátrányos helyzetű gyerekek 2 éves kor előtti integ-
rálása biztosított a településen.

A „Türjei mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvo-
da fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos
helyzet csökkentéséért” megnevezésű TOP-1.4.1.-15-
ZA1-2016-00033 azonosítószámú projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.turje.hu
oldalon olvashatnak.

Türjei Szent László Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó
Társulás
8796 Türje Szabadság tér9.
Email: turje@turje.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Türjei Szent László Óvoda-bölcsőde Intézményfenn-
tartó Társulás „A foglalkoztatás és az életminőség ja-
vítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásból a tá-
mogató döntése alapján 108,54 millió Ft, 100 %-os in-
tenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz mini-
bölcsőde-, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáfé-
rés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.

Cím: Megújult a Türjei Szent László Óvoda-bölcsőde

2018/10/31
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Az Állatok világnapja és az
Erdők hete kiemelt figyelmet
kapott a zalacsányi Csány
László óvodában. Gazdasági
udvarokat látogattak meg, ahol
háziállatokkal találkozhattak,
egészen testközelben. Olyanok-
kal is, amelyekkel máskor
ritkán, vagy egyáltalán nem
(pl. tehén, ló, szamár, páva).
Mindezek mellett (pl. ének,
ábrázolás kezdeményezéseken)
ezekkel az állatokkal foglal-
koztak.

Megtapasztalhatták az álla-
tok gazdáinak gondoskodó sze-
retetét. Rácsodálkozhattak, hogy
a tyúknak, kakasnak nevet is
adnak, s a kezükből etetik, s
meghallgatják mit „beszél” a
kotlós, miközben jó anyaként
ül a tojásokon. De láthatták,

Élmények, tapasztalatok…
hogy befogadnak, beteg, sérült
állatokat, s gondozzák őket.

A Körtvélyesi-tanösvényen
pedig az erdő kincseit csodálhat-
ták meg. Igazán otthon érezhet-
ték magukat, hiszen egyik óvodá-
suk édesapja volt a túravezető.

Állatok világnapja, Erdők
hete. Mit jelenthet ez egy óvo-
dás számára? Elsősorban él-
ményt, tapasztalatot. Azzal,
hogy megmutatják a gyerekek-
nek a környezetünkben lévő
szépséget, értéket, rácsodálkoz-
nak arra, hogy mennyi minden
élő és élettelen érték és szépség
veszi őket körül. Hozzájárulnak
ahhoz, hogy amikor majd tu-
datosan gondolkodik, akkor
ezekből az élményekből me-
rítve fontos lesz számára az
erdők, az állatok védelme.

Számos élményben volt részük.

A Zalaszentgróti Női Kézi-
labda Club Magyar Kézi-a
labda Szövetség által meghirde-
tett kültéri pálya felújításhoz
pályázatot nyújtott be. Szeret-
ték volna, hogy a Deák Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és
AMI bitumenes pályájának fel-
újítása megtörténjen, amit a
Zala Megyei Kézilabda Szövet-
ség (ZMKSZ) is támogatott. A
Magyar Kézilabda Szövetség
(MKSZ) az ország területén
közel 90 pálya felújítását vé-
gezte el. Örömteli dolog, hogy
a zalaszentgróti kültéri pálya

Felújították a szabadtéri pályát
Műszaki átadás Zalaszentgróton

felújítása is a sikeres pályá-
zatok között szerepelt.

A kültéri pálya felújítását a
kivitelező cég közel 30 nap
alatt végezte el, amelynek kivi-
telezési összege 30.000.000 Ft-
ba került, s a pályázathoz ön-
részt nem kellett az önkor-
mányzatnak biztosítani. A mű-
szaki átadása 2018. november
14-én megtörtént.

A műszaki átadást meg-
tisztelte , aVarga Sándor
ZMKSZ elnöke, aki örömét fe-
jezte ki, hogy Zalaszentgróton
újabb nagy lépés történt a

kézilabda sport elismerése ér-
dekében, s a kültéri pálya fel-
újítása nagy lehetőséget biztosít
a sportág népszerűsítésére. Az
iskolában tanuló diákoknak
jobb feltételeket biztosít a spor-
tolásra, s a tornaórák megtar-
tására. A ZMKSZ szeretné a
pályafelújításokat folytatni. En-
nek köszönhetően Keszthelyen
egy kültéri pálya felújítása is
elkezdődik.

Baracskai József polgármes-
ter megköszönte a ZMKSZ
támogatását, és hogy az MKSZ
Zalaszentgróton újította fel a
kültéri pályát közel 30.000.000
Ft-ból. A polgármester kiemelte
és megköszönte a munkáját
Császár Józsefnek, a helyi club
elnökének és a vezetőségének,
hogy a pályázatok során több
beruházást hajtottak végre már
Zalaszentgróton, mind a sport-
csarnokban, mint a kültéri pá-
lya felújításánál.

Dufkáné Vincze Mária, a
Deák Ferenc Általános Iskola,

Gimnázium és AMI igazgatója
elismerését fejezte ki a szerve-
zeteknek és személyeknek,
akik a pályázatban közremű-
ködtek a gyors kivitelezésben.
Reméli, hogy a tanuló ifjúság a
pályát megbecsüli és szaksze-
rűen fogja használni, hogy
minél tovább tudja szolgálni a
tanuló ifjúságot.

Császár József örömét fe-
jezte ki, hogy a városi sport-
csarnok 2016-os felújítása meg-
történt kb 40.000.000 Ft-ból,
most pedig a kültéri pálya
felújítását tudtuk pályázat útján
elvégezni. Ez szolgálja a vá-
rosban működő kézilabda spor-
tot, a labdarúgást, s mindazokat
a személyeket, akik sportolni
szeretnének. A Zalaszentgróti Női
Kézilabda Club az idei TAO
pályázat alapján a sportcsarnok
padozatának megóvása, jobb és
gyorsabb takarítása érdekében
egy kb. 2.000.000 Ft-os takarí-
tógépet rendelt meg, amely de-
cember 20-ig átadásra kerül.

Közel 30 millió forintból valósult meg a beruházás.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Mindjárt itt a karácsony.
Amikor még a Jézuska hoz-
za a fát, sokkal több a tenni-
való, jobban oda kell figyel-
ni minden részletre. Ha si-
kerül a lebukást elkerülni, gyer-
mekeink csillogó tekintete ka-
rácsonykor mindenért kár-
pótol.

Balázs barátom is így volt
ezzel. Minden évben sikerült
megszervezni, hogy még a
gyerekek hazaérkezése előtt
a fa is megérkezzen. Azon-
ban most a gyerekek értek
haza hamarabb. A fa viszont
még valahol úton volt.

Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége, mert
szerették volna a karácsony
varázsát a gyerekeknek minél
tovább fenntartani. Nyugi! –
nyugtatta feleségét, valahogy
majd megoldjuk. A helyzet
nem volt egyszerű. A fenyő-
fát úgy kell a nappali hatal-
mas ablakai előtt hátravinni,
és elrejteni, hogy a gyerekek
ne vegyék észre. Balázs min-
denre elszántan megfogja a
fát, miközben a felesége jelez,
viheti hátra. Balázs komman-
dós módjára lopakodik el a ha-
talmas ablakok előtt a fenyő-
fával. A gyerekek a nappali-
ban mesét néznek, ám egy
pillanatra a kisebbik hátra-
néz. Látja, hogy egy fenyőfa
szalad el az ablak előtt.

Nézzétek, nézzétek!!!
És rohan ki a teraszra az

összes gyerek. Nem lehet őket
megállítani. Hát eddig tar-
tott, most lebuktunk – kesere-
dik el a feleség.

Hajszálon múlott, hogy
Balázzsal már a fa nélkül ta-
lálkoznak a gyerekek. Vala-
mi leírhatatlan lelkesedéssel
újságolják:

– Képzeld apa, az előbb
egy fenyőfa szaladt el az ab-
lak előtt!…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Amikor a fenyőfa elszaladt

A a hazai ter-Kis-Balaton
mészetvédelem emblematikus
helye, ahol egy teljesen forma-
bontó, mégis tájba illő, külső
energiaforrást nem igénylő lá-
togatóközpont kivitelezése kez-
dődik meg, földtakarással és
növényekkel a tetején, nap-
elem-parkkal, talajszondás fű-
tési rendszerrel – mondta Rácz
András környezetügyért felelős
államtitkár a létesítmény alapkő-
letételén minap.Fenékpusztán

A Kis-Balaton Látogatóköz-
pont megépítését és a Fekete
István Emlékhely fejlesztését
magában foglaló projekt 1,2
milliárd forintos uniós támo-
gatással valósul meg.

Az államtitkár kiemelte,
mára a hazai ökoturizmus leg-
jelentősebb tényezőivé váltak a
nemzeti parkigazgatóságok.
Ezek működtetik a felét a
mintegy 700 magyar ökoturisz-
tikai létesítménynek, éves szin-
ten 1,6 millió regisztrált és en-
nél sokkal több nem regisztrált
látogatót vonzva túraútvonalai-
kon, tanösvényeiken. Az elmúlt
6-8 évben 50 százalékkal nőtt
az érdeklődés ezen látogatóhe-
lyek iránt – tette hozzá.

Az államtitkár arról is be-
számolt, hogy 2020-ig az or-
szág tíz nemzeti parkja 61 mil-
liárd forint uniós támogatáshoz
jut beruházásaira, amelynek
révén több mint 100 ezer hek-
táron javulhat a természeti kör-
nyezet állapota. A Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság – amelynek területén épül
meg az új látogatóközpont –
összesen 5 milliárd forintnyi
támogatásban részesülhet a
KEHOP és a GINOP forrá-

Turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál

saiból a projektjei megvaló-
sításához.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő, Zala megye fej-
lesztési biztosa arról beszélt,
hogy régi vágya a térségnek a
Kis-Balaton részben még rejtett
kincseinek jobb bemutatása.
„Az új látogatóközpont jó he-
lyen, jó feltételek közt való-
sulhat meg, közel a turista-
áramlathoz, így bekapcsolódhat
a térség aktív turizmusába is
szárazföldön és vízen egyaránt”
– fogalmazott, utalva a Hévízi-
csatorna közelségére.

Puskás Zoltán, a projekt-
gazda Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság vezetője
elmondta, folyamatosan nő az
érdeklődés a térség iránt, mi-

közben a látogatók fogadására
már régóta alkalmatlan a meg-
lévő infrastruktúra. A tervek
szerint 2020 június közepéig
épül meg a Kis-Balaton kapu-
jának is nevezhető új látoga-
tóközpont a Vönöczky Schenk
Jakab kutatóház szomszédsá-
gában, mintegy 1300 négyzet-
méteren, moziteremmel. Lesz-
nek kültéri attrakciók, köztük
játszótérrel. A projekt részeként
a Diás-szigeti emlékház mellett
felújítják a Matula-kunyhót is,
és sor kerül eszközbeszer-
zésekre.

A vezérigazgató arról is be-
számolt, hogy az alapkőletétel
azért húzódott, mert a pályázat
óta jelentősen nőttek az árak, és
245 millió forint többletköltség
merült fel az eredeti árkalkulá-
ciókhoz képest, amit sikerült
szintén elnyerni támogatásként.
A novemberben zárult közbe-
szerzés nyerteseként a kivite-
lező a SZABAU Invest Kft. és
a POSSIBIULD Kft. konzor-
ciuma. (Forrás: )MTI

Az alapkőletétel pillanata.

A létesítmény látványterve.

Fotó: TV KeszthelyFotó: TV Keszthely
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

Rendhagyó közmeghallgatás-
nak lehettek tanúi mindazok,
akik november 28-án ellátogattak
a közösségi házba Zalacsányban.

A közmeghallgatás dr. Hor-
váth István r. ezredes, a Keszt-

Közmeghallgatás és ünnepélyes díjátadás Zalacsányban

helyi Rendőrfőkapitányság veze-
tőjének tartalmas és tanulságos
előadásával kezdődött. Beszá-
molót tartott a közösség köz-
biztonsággal kapcsolatos életé-
ről, mely mutatók évről évre

pozitívabbak. Felhívta továbbá
a lakosság figyelmét a telefo-
nos, illetve internetes csalások-
kal kapcsolatban, melyeknek a
korszakát éljük.

Dr. Varga László, Zalacsány
háziorvosa november 26-án Szent
Kozma-díjat vehetett át a MOK
zalai szervezete jóvoltából, an-
nak elismeréséül, hogy kima-
gaslóan és maradandóan gazda-
gította a megye egészségügyi
értékeit.

Mindezen túl Zalacsány ön-
kormányzatának képviselő-tes-
tülete Zalacsányért Emlékpla-
kett kitüntetésben részesítette
dr. Varga Lászlót, a településen
eltöltött harminc éves lelkiisme-
retes, kimagasló szakmai munká-
jáért, kiemelkedő emberségéért,
segítőkészségéért és a közügyek-
ben való tevékenységéért.

– Nagyon büszke voltam
mindig, hogy Zalacsány polgá-

ra vagyok. Mindig és minden
körülmények között nekem az,
hogy itt falusi orvosként dol-
gozhatok, nagyon nagy dolog
volt. Próbáltam olyant csinálni,
ami megszünteti a falusi és vá-
rosi orvoslás közti különbséget.
Emberileg önöktől és az önkor-
mányzattól megkaptam mind-
azt, amit egy orvos megkaphat
a munkájához. Nagyon boldog
vagyok, hogy itt élhettem és itt
dolgozhattam, szeretnék – amed-
dig engedi az egészségem –
dolgozni és szolgálni ezt a szép
ügyet, ami az emberek gyógyí-
tása - nyilatkozott dr. Varga
László meghatottan a szakma
és a község elismerése után.

Végezetül pedig hozzátette,
hogy a hála viszonzása jeléül
egy mamutfenyőt szeretne ajándé-
kozni Zalacsánynak, melyet az
új közparkban ültetne el.

Aczél Zsuzsanna

Dr. Varga László, Nagy Lászlóné és Rétiné Végh Katalin alpol-
gármester társaságában.

November 18-án, vasárnap
került megrendezésre a Zalai
Népdalkörök I. Zalaszentgróti
Találkozója. A városban már ré-
góta aktív zenei élet folyik,
azonban valahogy eddig még a
zenei világ színes skálájának
ezen szegmense nem ragadt meg.

A program műsorvezetője
Laposa Julcsi, Junior Príma-

Szállt az ének szájról szájra
díjas népzenész-zenei mediátor
volt, aki , vala-Horváth Károllyal
mint a kiegé-Zala Zenekarral
szülve műsort is szolgáltatott.

Baracskai József polgár-
mester köszöntő beszédében el-
mondta, hogy a találkozó kap-
csán egy hiánypótló rendez-
vényről beszélhetünk, mellyel
most elindult egy folyamat, ami

remélhetőleg hagyománnyá vá-
lik majd Zalaszentgróton.

A találkozó házigazdája a
2017-ben alakult Mézespatkó
népdalkör volt, tagjai elmon-
dásuk szerint közös sütögetések
és főzőcskézések során kezdtek
el együtt énekelni, majd jött az
ötlet Csiszár Tiborné (Zsuzsa)
által, hogy alakítsanak dalkört,
melyhez fel is kérték vezető-
jüknek .Füléné Kiss Hajnalkát
A csupán másfél éve tartó
örömteli munkálkodás meghoz-

ta gyümölcsét, hisz a KÓTA
minősítőn arany minősítéssel
ismerték el munkásságukat.

Népdal kincsestárunk gyöngy-
szemeinek színvonalas tolmá-
csolását hallgathatta meg a
nagyérdemű az alsópáhoki Bodza-
virág népdalkör Tiszta, a hévízi
forrás dalkör zalabéri Búza-, a
virág Népdalkör Hétszín-, a türjei
virág Énekegyüttes és a zala-
szentlászlói Mákvirág népdal-
kör jóvoltából.

A. Zs.

Színpadon a Mézespatkó népdalkör.
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Az ősi Kínából származó
táblajáték történetét, a játék
alapjait ismerhették meg a sü-
megcsehi Fazekas József Álta-
lános Iskola pedagógusai a
nemrég megrendezett képzésen.

Az intézmény vezetője, Sza-
bóné Nagy Erzsébet mester-
programjában is bemutatta a
táblajátékok hatását a gyer-
mekek gondolkodására, tanulá-
sára, viselkedésére, leírta, mi-
ként fejleszti a találékonyságot,
a képzelőerőt. Ezért is tartotta
fontosnak, hogy az iskola ta-
nárai is megismerhessék a gó
nevű táblajátékot, megtanulják

Gó továbbképzés Sümegcsehin

majd továbbadják az itt tanuló
gyerekeknek.

– A gó egy 4000 éves ha-
gyományokkal rendelkező, az
ősi Kínából származó tábla-
játék. A kínai császár a trón-
örökös elméjének pallérozására
rendelte el a gó feltalálását
udvari bölcseinél – tudtuk meg
Tóth Pétertől, a képzés vezető-
jétől. Az iskola egykori tanára a
képzés során volt kollégáinak
mesélt a gó történetéről, meg-
ismertette a legfontosabb sza-
bályokat, taktikai tippeket ta-
nított, valamint levezetett né-
hány játékot, hogy a részt-
vevők a gyakorlatban érez-
hessék a játék jótékony hatá-
sát, valamint átélhessék a küz-
delem izgalmát.

Tóth Péter egy évtizede már
oktatta ezt a játékot az iskolá-
ban, akkor szakköri keretek kö-
zött tanította meg a gyere-
keknek a játékot. A játék sza-
bályai nagyon egyszerűek, így
hamar sikerélményhez juttatta a
diákokat, akik egészen az or-
szágos versenyekig jutottak a
játékkal. Érdeme továbbá, hogy
az országos Magyar Gószövet-
ség bejegyzett tagszervezete-
ként jelent meg akkoriban a
sümegcsehi gószakkör. A törté-
nelem-magyar szakos tanárt
azonban útja másfelé vitte, így
a gó oktatása is megszakadt az
intézményben. A mostani to-
vábbképzés viszont új utat nyit
és lehetőséget ad az iskola
pedagógusainak, hogy megta-
nulva a játékot továbbadják ezt
a tudást a gyerekeknek, így újra
elindulhat ennek a nagyszerű
játéknak az oktatása Sümeg-
csehin.

Ismerkedés a táblajátékkal.
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Színes műsorokkal, vidám
nótaszóval, finom ételekkel és
süteményekkel köszöntötték a
szépkorúakat a Zalakoppányi
Részönkormányzat tagjai, novem-
ber 10-én a helyi kultúrházban.

Színpadra lépett a Szentgrót
Táncegyüttes, majd ismét szín-
vonalas műsort szolgáltatott a
Szent Mihály Szekere Vándor-
színház, akik immáron harma-
dik alkalommal léptek fel a fa-
luban. A társulat közel tíz éves
múltra tekint vissza, kezdetek-
től célkitűzésük volt, hogy ma-
gas színvonalú előadásokat jut-

„Fülembe csendül egy nóta még...”

tassanak el minden olyan hely-
re, ahova egyébként ilyen jelle-
gű műsorok nem jutnak el.

Másik fő küldetésük a ha-
gyományos színházeszme to-
vábbvitele, remekműveket és
igazi régi szeretett slágereket
beemelve, melyekben bent van
a zene, a humor, a jókedv, vala-
mint ott van az az igény, ami az
igazi színházat mindig is a tö-
megkultúra fölé emelte.

Szükségük van az emberek-
nek erre a mai világban, amit a
valódi értéket képviselő művé-
szet tud nyújtani, mely egyfajta

terápiás jelleggel lélektől-lélekig
szól – vélekedtek a társulat tagjai.

A vándorszínház egész Kár-
pát-medence szerte járja ezt a
nemes utat, ala-Valter Ferenc
pítót, a Magyar Állami Opera-
ház magánénekesét kérdeztem
a fővárosi színházi élet utáni
vándorszínészi léttel kapcsola-
tos érzéseiről:

– Közvetlenebb minden,
leginkább az emberekhez való
viszony, itt közülük egyként lé-
pek színpadra, hogy a gyönyö-
rű szép dallamokat, gondolato-
kat átadjam. Mindig ezzel az
érzésvilággal és hangulattal ér-
kezem ezekre a helyekre –
mondta.

Valter Ferenc mellett fellé-
pett még Spengler Krisztina

zongoraművész, aki tavaly vég-
zett a Zeneakadémián, valamint
nemrég csatlakozott Petrók Be-
nedek színész is, aki az általa
oly annyira kedvelt humort a
turné kedvéért drámaibb irány-
zatra cserélte.

A társulat most már közel
350 előadást adott a legkülön-
bözőbb helyeken, sokszor min-
denféle anyagi ellenszolgáltatás
nélkül, azonban támogatás hi-
ányában egyre inkább megne-
hezedik az az út, amit járnak és
amit célul tűztek ki.

A nap zárásaként a szépko-
rú urak egy csokorba gyűlve
katonadalokat énekeltek, így
teremtve igazán nosztalgikus
hangulatot az eseménynek.

Aczél Zsuzsanna

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-0026

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

Tartalmas műsorral köszöntötték a szépkorúakat.

2018. november


