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Zalacsány,
Pálos vendégház

A Szent Gróth Termálfürdő a zalaszentgrótiakért
Május elsején ismét megnyitja kapuit a zalaszentgróti
termálfürdő a víz szerelmesei
előtt. A várható újdonságokról
és fejlesztésekről ifj. Veress
János önkormányzati képviselő, valamint Bogdán Tamás, a
Cattani Partner Kft. ügyvezetője tartott beszámolót.
A Fidesz helyi frakciójának
és ifj. Veress János képviselő

közbenjárásának köszönhetően
a Szent Gróth Termálfürdő jelentős kedvezményekkel várja
2019-ben a zalaszentgróti lakosokat, akik minden pénteki napon díjmentesen, a hét többi
napján pedig 50% kedvezménnyel vehetik igénybe a
fürdőt.
– Mostantól lehet azt mondani, hogy a szentgrótiak sa-

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

HÚSVÉTI KÍNÁLATUNK!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

Füstölt csülök...........................................1199 Ft/kg
Füst. parasztlapocka (hagyományos)....1959 Ft/kg
Füstölt tarja
Füstölt darabolt comb
1999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna
Füst. parasztsonka (hagyományos)
Füstölt kötözött lapocka
1699 Ft/kg
Füstölt sódér
Füstölt angolszalonna.............................2099 Ft/kg
Füstölt lángolt karaj.................................2499 Ft/kg
Körmendi szívsonka................................2699 Ft/kg

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém....250 g/dob....399,-/db....1596/kg
Zsír 1 kg...............................................799 Ft/kg
Lecsókolbász......................................699 Ft/kg
Disznósajt vcs.....................................999 Ft/kg
Cserkészkolbász...............................1049 Ft/kg
Szafaládé...........................................1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs........................1099 Ft/kg
Virsli Sajtos.......................................1199 Ft/kg
Vadász karikás vcs...........................1449 Ft/kg
Nyári turista.......................................1549 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka.....................1999 Ft/kg
Tepertő...............................................2599 Ft/kg
Csirke szárny..............................599 Ft/kg
Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Csirke comb................................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1149 Ft/kg

Sertés fehércsont..............................5 Ft/kg
Sertés máj......................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó.............................299 Ft/kg
Apróhús 70 %................................899 Ft/kg
Oldalas-Dagadó...........................1099 Ft/kg
Comb.............................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül........................1279 Ft/kg Érvényes: 2019. április 08 - április 21-ig
Sertés szűzpecsenye...................1439 Ft/kg
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg Az árak forintban
értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Bogdán Tamás, a Cattani Partner Kft. ügyvezetője és ifj. Veress
János önkormányzati képviselő.

játjuknak érezhetik ezt a fürdőt
– nyilatkozott Veress János.
Bogdán Tamás a fejlesztési
tervekről számolt be:
– Meggyőződésünk, hogy a
fürdő akkor lesz rentábilisan
üzemeltethető, ha szálláshelyek

létesítésével vonzani tud plusz
idegenforgalmat. A szálláshelyfejlesztési projektnek köszönhetően a fürdő egész évben nyitva
tudna tartani, továbbá több tíz embernek adna munkalehetőséget.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Átadták az egészségházat Tekenyén
Hosszú út vezetett a tekenyei egészségház létesüléséig,
mely egészen az előző polgármesteri ciklusig visszavezethető. „A megyei fejlesztési tervbe
akkor kellett megfogalmazni
jól a célokat, hogy ma itt állhassunk és egy ilyen épületet
avathassunk” – fogalmazott Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.
Az Egészségház jelentős mérföldkő a község életében, hisz
mindazon túl, hogy a gyógyulni
vágyókat modern, jól felszerelt,
igényes környezet fogadja, még
hozzájárul ahhoz is, hogy növelje a vidéki életszínvonalat és
a lakosságot helyben tartsa.
Sinka Imréné polgármester
a következőképp vélekedett: „Ál-

modni tudunk és merünk, majd az
álmokat célokká formáljuk és kemény munkával megvalósítjuk”.
Ezen törekvés egyik ékes
példájaként valósult meg, 26,10
millió forintnyi állami támogatásból, valamint az önkormányzat további 2,5 millió forintnyi
ráfordításából az egészségház
komplex energetikai korszerűsítése, felújítása, parkosítása és
berendezése.
Az átadó ünnepségen Tarsoly Borka a Tiéd ez az ország
című verset szavalta el Tamás
István tollából, majd Magyar
Júlia zalai népdalokat énekelt.
Hidegné Nagy Ilona rímekbe szedett gondolataival foglalta össze, hogy mit is jelent a település számára az új létesít-

Az ünnepélyes szalagátvágás…

mény: „Ez a ház megélt már soksok változást, a közjót szolgálva, a lakókért most vált csak
igazán. Gyógyulni vágyóknak
példás környezet, ha beteg vagy,
az utad ide vezet. Köszönet illeti, akik ezt elgondolták, épí-

Nem csak a 20 éveseké a világ...

Közös kiránduláson…

Januárban múlt négy éve,
hogy megalakult a Nyugi kör elnevezésű, kedélyes nyugdíjasokból álló egyesület Zalabérben. Ez az egyéni kezdeményezésű klub most már évek óta
szerves része a falu életének.
Gérczei Ildikó és Szakály Károly mesélt tevékenységükről:
– Nem vagyunk bejegyzett
civil szervezet, tematikusan működünk, éves programtervezet
alapján. Bekapcsolódunk más
civil szervezetek tevékenységébe is. Csoportunk jelenleg 26
főből áll, összejöveteleinket minden hónap első hétfőjén tartjuk,
ahol a tervezések mellett vidám
beszélgetések zajlanak. Fontos,
hogy törődjünk egymással, se-

gítsük egymást, negyedévenként köszöntjük az éppen aktuális névnaposokat, ilyenkor házi készítésű süteményekkel kínáljuk egymást.
Állandó tevékenységeink közé tartozik a helyi védettséget
élvező sírok rendbetétele a temetőben, valamint a faluszépítő kezdeményezésünk, amelynek keretében a köztéri padokat
és szemétgyűjtőket festettük át.
Csatlakoztunk az Életet az éveknek Országos Nyugdíjas Klubok szervezetéhez, az éves tagdíj
ellenében a szervezet életéből
ízelítőt adó képes újságból tájékozódhatunk, hogy máshol hogyan zajlik a nyugdíjas kisközösségek élete. Ennek kereté-

ben vettünk részt Pakodon egy
bűnmegelőzési színházi előadáson. Megtartottuk a Családi Napot, ahol bográcsozás és szalonnasütés mellett élvezhettük
egymás társaságát a Generációs
Parkban. A zalabéri falunapi programon a Szent Antal fogadó pincéjében megtartott Teaházunkban Vikár József Erdély védett
növényeiről tartott képes beszámolót, ezen kívül kavicsfestő
kézműves műhelyt vállaltunk
és házi készítésű pogácsával
gazdagítottuk a kínálatot. Karácsony előtt pedig meglátogattuk az egyedül élő szépkorúakat otthonukban, ami mindig
egy külön érzelmi feltöltődés a
számunkra.
Évente többször kirándulunk a csoporttal, jártunk már

Otthoni munka!
Ajándék termék
összeállítások,
csomagolások:
06-90-603-905
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min,
0612228397,
06204963980)

tették. További sikeres éveket,
mi mást kívánhatnék.”
Végül Széchenyi Ferenc plébános megáldotta az épületet, az
ott dolgozókat és minden betérő gyógyulni vágyót.
Aczél Zsuzsanna
Pannonhalmán, az őrségi vásárban, a káptalantóti Liliomvölgy
piacon, Tapolcán a Pisztráng és
Borfesztiválon, Zalaszántón a
Sztupánál és Badacsonyban is.
Kirándulásainkhoz a ZalabÉrték kisbuszát béreltük, valamint
az önkormányzatét kaptuk meg,
amit ezentúl is szeretnénk megköszönni.
Célunk elsősorban, hogy jól
érezzük magunkat és tudjunk integrálódni azokhoz a helyi kezdeményezésekhez, amik nekünk is céljaink és feladataink,
mert együtt jobban tudjuk érvényesíteni érdekeinket. Az együttlétek örömöt jelentenek számunkra, így az év végén nem az
éveinket, hanem az élményeinket tarthatjuk számon. Továbbra is szívesen látunk minden csatlakozni vágyó új tagot.
Farkas Adél

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével
Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építésére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meghirdetésre kerültek már pályázati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházásokkal, illetve a megkötött szerződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még folyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.
– Melyek a legfontosabb
prioritások?
– Valamennyi pályázati terület iránt nagy volt az érdeklődés. A gazdaság szempontjából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzésével és a vállalkozások bérköltségeinek csökkentésével

teremtenek kedvező körülményeket. A megépített kerékpárút-szakaszok nemcsak a biciklis turisták közlekedését könynyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szempontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatások rendelkezésre álljanak. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználás racionalizálása, mely a településüzemeltetés költségeit csökkenti és hozzájárul a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az olcsó energiák előállításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja néhány járásközpontban jelenthet lehetőséget a településfejlesztésre. A helyi közösségek sok helyen kulcsszerepet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájárulnak az életminőség javításához.
– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pályázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támogatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus folytatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben lehetőséghez jutnak a megyénkben nagy számban lévő kistelepülések is. Mivel hazai forrás felhasználásáról dönt a kiíró, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az önkormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesülnek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.
– Mit kell tudni a lebonyolításról?
– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítását koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlapján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati lakások fejlesztésére, eszközbeszerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

Dr. Pál Attila: – Az önkormányzatoktól nem várnak el
önerőt.

zött lehetőség lesz utak felújítására, illetve szilárd útburkolattal való ellátására, járdaépítésre, a polgármesteri hivatalok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő intézmények újranyitása - bővítése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályázatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselőtestületnek a célokat rangsorolni és ütemezni.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénkben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével beszélgettünk.
– Hogyan alakult a szervezet megyénkben?
– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedolgozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző munkát értéktár bizottságok végzik, melyek létrehozása önkéntes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több település tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A következő szintet a megyei értéktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését végzik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érdemeseket. Ezt a munkát az önkormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Magyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meghatározó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy település értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használható, megtanulható).
– Melyek voltak az idei javaslatok?
– Ez évben is számos értékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsítésre. Ilyenek például a Tüskeszentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegerszegi „Földönjáró toronyóra”.
– Milyen tanácsokat fogalmazna meg a javaslattevőknek?
– Az értéktár nem „magának való”, nem öncélú katalógus. Hivatását akkor tudja betölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az értékek tulajdonosai is használják az elnevezést, hivatkozzanak rá és a fogyasztói/felhasználói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi felterjesztések készüljenek. Folyamatosan visszatérő probléma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó mellékelése a javaslatokhoz.
– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?
– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „agrár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben jelenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A különböző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje annál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A megyei értéktár meghatározó elemei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszarvas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.
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Túrával egybekötött vetélkedővel emlékeztek a „márciusi ifjakra”

Tréfás feladat is várt a vetélkedő résztvevőire.

Különleges módon idézték
fel az 1848 március 15-i forradalmi eseményeket Batykon.
Iszály Tünde ötlete nyomán a
település egyes pontjain a 171
évvel ezelőtti pesti-budai helyszíneket elevenítették fel. A
kultúrház az ünnepi reggelre a
„Pilvax kávéház” szerepébe
„öltözve” várta a megemlékezésre érkező lakosságot. Egy
rövid köszöntőt követően nem
sokkal 9 óra után elindult a
verseny.

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

Az első feladat során a
megjelentek memóriáját tesztelték a szervezők: a rövid ideig
kivetített képekről kellett a
legtöbb információt megjegyezni a játékban résztvevőknek, akik a látottakról egy
tesztlap segítségével adhattak
számot.
A bevezető feladat megoldása után a csapatok térkép
segítségével indultak útnak a
település különböző részein
kialakított „forradalmi” helyszínekre.
Az „Egyetemen” az ismert
activity játék alapján az ünnephez kapcsolódó szavakat –
rajzolással, mutogatással, illetve körülírással – kellett kitalálniuk a csapattagoknak. A
„Nyomdának” a vasútállomás
adott otthont. Minden csapat
egy borítékot kapott, melyben a
12 pont szétvágott darabjait találták. A feladat természetesen
az egykori követelések helyes
sorrendjének kialakítása volt.
A „Nemzeti Múzeumnál” a
túra névadójának kellett segítséget nyújtani: a Nemzeti dal
„elveszett” szavainak pótlása
után a költemény elszavalásáért
is pont járt.
Az egyetlen ügyességi állomás, ahol nem a csapatok
tudására, hanem a koordinációs
képességükre és a tapintásukra

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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volt szükség, a „Pesti Városházánál” (ma buszforduló) volt.
Itt célbadobás és zsákbamacska
várta a résztvevőket. A könnyűnek vélt feladat ellenére a legtöbb pontot ezen a túraponton
veszítették a csapatok.
A következő helyszínhez át
kellett kelni a „hömpölygő”
Csörgető-patakon, mely a Dunát szimbolizálta ezen a jeles
napon. A túlparton Csapó településrész adott otthont „Budának”, ahol Táncsics Mihály egy
keresztrejtvény kitöltése után
kiszabadulhatott
börtönéből.
Ezt a „gesztust” minden csapat
sikeresen teljesítette a neves író
emlékére.
A túra végállomása az immár „Nemzeti Színházként”
funkcionáló kultúrház volt. Az

utolsó feladat során a résztvevőknek Csiszárné Egyed Aliz
vezetésével zenei kvízt kellett
megoldaniuk. Ez a feladat azon
kívül, hogy a verseny izgalmát
fokozta, megteremtette a jó
hangulatot a délutánba nyúló
teázáshoz, nassoláshoz és vidám beszélgetéshez.
Azt fedje sűrű homály,
hogy Petőfi napja hogyan zajlott ezután. Mindenesetre kilenc hónap múlva a család egy
Zoltán nevű gyermekkel gazdagodott. Ha a megemlékezés
igazán korhűen sikerült…
A szervezők nevében szeretnénk mindenkinek megköszönni a hozzájárulást, a segítségnyújtást és természetesen a
részvételt.
Jövőre, veletek, ugyanitt!

Március 15-re emlékeztek Tekenyén

Méltóképpen emlékeztek.

Március idusa az 1848-49es forradalom és szabadságharc
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, melyről határon innen és túl milliók emlékeznek meg, akár nyílt eseményeken, akár a szívükben.
Tekenyén március 14-én,
délután a koszorúzási ünnepséggel kezdődött a program,
majd a kultúrházban folytatódott. Hidegné Nagy Ilona tanárnő szervezte és adta elő a
helyi fellépőkkel a megemlékezés gondolatait. A Főnix
gitárcsoport hazafiság köré
csoportosított dalait szívesen
hallgatta és tapssal jutalmazta a
közönség.
Ismét remek hangulatot varázsoltak a Tekenyei Asszonyok,
akik bemutatták az alapítványi
bálra készült alkalmi paródiát.

Jól szórakoztak a jelenlévők,
majd a cipóban tálalt leves után
előkerültek a helyben készült
fánkok és az otthonról hozott
finomságok.
– A baráti beszélgetést csak
néhány információ átadása miatt
szakítottuk félbe. Így szóba
került, hogy az egészségmegőrzés érdekében jó lenne egy
sétáló/gyalogló kis csapatot
összehozni, valamint a következő időszakban rendszeres
programokkal várjuk az Egészségházban az érdeklődőket.
Igazi meglepetést, őszinte örömöt váltott ki az idősek részére
készített kézműves ajándékcsomag átadása, amely már a
húsvét hangulatát idézte –
gondolt vissza Sinka Imréné
polgármester az ünnepi eseményekre.
Aczél Zsuzsanna
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Családi teadélután a Türjei Szent László Óvoda-bölcsődéért
Idén hatodik alkalommal
került megrendezésre a szülői
munkaközösség és az óvoda
dolgozói által ez a vidám
összejövetel. A kezdetektől
töretlen népszerűségnek örvendő rendezvényre sokan eljönnek. A gyerekek minden évben
nagyon nagy lelkesedéssel készülnek egy kis műsorral, és a
színpadon bátran fel is lépnek.
Persze, van, hogy „eltörik a
mécses”, és a színfalak mögött
egy kis vigasztalásra szorulnak,
olyankor az óvó nénik, dajka
nénik bíztató szavai által hamar
megnyugszanak a kicsik, és egy
kicsit bátortalanul, de mégiscsak belépnek a reflektorfénybe.
A szülők, nagyszülők, rokonok nagy büszkeséggel nézik
a gyermekeket, többen meghatódva pásztázzák, hogy a sok
gyermek közül melyik a saját
csemetéjük.
A legkisebbek katicabogarak voltak, verses, zenés, táncos kis előadásukkal örvendeztették meg a közönséget.
Ezután a középső csoportosok
előadása következett, akik

megmutatták, mennyi mindent
tanultak az év folyamán. A
nagycsoportosok pedig úgy
ropták a színpadon a twistet,
hogy a nézőknek is táncra állt a
lábuk.
Az óvodai csoportokon kívül felléptek a helyi iskola 4.
osztályosai (Szupernagyik) és
modern táncosai. Elfogadta
meghívásunkat az Őszirózsa
nyugdíjasklub, akik fellépésükkel ugyancsak emelték a rendezvény színvonalát. A vidám
teadélutánt az óvoda dolgozói
és a szülői munkaközösség
közös produkciója zárta esernyőtáncával.
Az előadások után természetesen mindenkit várt egy kis
sütizés, teázás, tombolasorsolás.
Nagyon szépen köszönjük a
szülői munkaközösségnek és az
óvoda valamennyi dolgozójának a kitartó munkát, valamint
a fellépőknek, hogy előadásukkal megörvendeztették a
megjelenteket, és persze, nagyon szépen köszönjük valamennyi vendégünknek, hogy
eljöttek erre a vidám rendezvényre.

ASzent GróthTermálfürdőa zalaszentgrótiakért
(Folytatás az 1. oldalról)
A fitnesz-wellness, élmény
és látványelemek terén is várhatóak újdonságok, valamint
jelentős jövőbeli törekvés

még a kiváló vízminőségű
termálfürdő
gyógyfürdővé,
gyógyhellyé való minősíttetése.
Aczél Zsuzsanna

A „katicák” tánca…

Oltónap és magbörze Sümegcsehin

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás
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Sümegcsehi Község Önkormányzata és a Vadkörte Gyümölcsész Kör közös szervezésében került sor a hagyományos oltónapra, illetve idén
először magbörzének adott helyet az önkormányzati hivatal
udvara 2019. március 23-án,
délelőtt. Alma, körte, cseresznye, mirabolán vadalanyokat az
önkormányzat ingyenesen biztosított, melyekhez választhattak a jelenlévők nemes ágakat
régi magyar gyümölcsfa fajtákból. A szakember, Kiss András
a jelenlévők minden kérdésére
igyekezett választ adni, mialatt
bemutatta az oltás technikáját,
illetve folyamatosan készítette
kérésre az oltványokat is. A
régi magyar fajta gyümölcsfákról ők is hoztak ágakat – nép-

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
Idén kibővült a rendezvény.

szerűsítve ezzel a betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákat. Az érdeklődők is gyakorolhattak, és hazavihették a
beoltott fácskákat.
Az idei évben magbörzével
egészült ki a rendezvény,
melynek keretében a résztvevők saját maguk által szedett
virág és zöldségmagokat csereberéltek.
Köszönjük Gőgh Róbertnek a gyümölcsfa oltásokban
nyújtott segítségét, valamint
Gőghné Zitának a magbörze
kínálatának sokszínűségét.
Reméljük, pár éven belül már a gyümölcsét élvezhetik ennek a szép napnak,
illetve hagyománnyá válik a
virág- és zöldségmagok cseréje is.
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Vizet Mindenkinek! - 2019
A 2019-es Víz Világnapja az ivóvíz védelmére hívja fel a
figyelmet. A Zalavíz Zrt. már tizenhetedik éve ünnepli meg a
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kincsünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hirdetett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.
Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.
Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zalaegerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzemlátogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvízelvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgálatokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.
Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyerteseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelte, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.
A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:
Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvoda 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. Angyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.
Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.
Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fáklyás felvonulás, ünnepi műsor
A '48-as forradalom kitörésére emlékezett Türje
Már hagyomány Türjén,
hogy az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kitörésének
évfordulójára az ünnepi műsor
mellett fáklyás felvonulással
emlékezik a település lakossága. Így volt ez 2019. március
14-én is.
Az évforduló előestéjén tartott megemlékezésre az iskola
és polgármesteri hivatal között
gyülekeztek a türjeiek, kicsik
és nagyok egyaránt. Sokaknak
jutott fáklya, amelyeket az önkormányzat biztosított, s miután azok meggyújtásra kerültek, Nagy Ferenc polgármester vezetésével elindulhatott a menet. A felvonulók közben toborzókat, illetve a szabadságharchoz kötődő dalokat
énekeltek. A népes társaság
mintegy fél óra elteltével ér-

kezett aztán az általános iskolával szemben található történelmi emlékműhöz, a megemlékezés hagyományos helyszínére. A felvonulókat a zalaszentgróti Városi Fúvószenekar
taktusai várták.
Ünnepi műsort aztán a
Türjei Szent László Általános
Iskola hatodik osztályos tanulói
adtak. A vetítéssel fűszerezett
visszatekintésben a vásznon
megelevenedtek a legfontosabb
helyszínek, így a Pilvax Kávéház, a Landerer és Heckenast
nyomda, a Múzeumkert, s megjelent Petőfi, Jókai, Vasvári,
Irinyi. Miközben Rottenbiller
Lipót aláírta a 12 pontot, kiderült, miért éppen piros-fehérzöld a magyar zászló színe,
majd elhangzott a Himnusz
összes versszaka. A műsor a

Türjén a hagyományokhoz híven minden évben méltó módon
emlékeznek.

Himnusz zenés változatával ért
véget: Erkel Ferenc hangjegyeit
a fúvósok tolmácsolták.

Az ünnepség utolsó mozzanataként koszorúzásra került sor.
L. Zs.

Borverseny Pakodon
Hagyománynak tekinthető,
hiszen már negyedik alkalommal szervezett novemberben
bormustrát, márciusban pedig
borversenyt a pakodi Margaréta Kulturális Egyesület, a
helyi önkormányzat támogatásával.
Meggyőződtek a Pakodhegyi borosgazdák a bormustra
lényegéről. Belátták, hogy a
szélsőséges időjárás miatt jobban oda kell figyelni a szüretek
időpontjára, másként kell kezelni az új borokat. A bormust-

rákon mindehhez kapnak szakmai segítséget, hogyan lehet
változtatni, javítani a borokon.
Az idei évben megrendezett
borverseny, borbírálat is igazolja, hogy a gazdák éltek a
szakmai tanácsokkal, hiszen
egyre jobb minőségű borok
kerülnek a poharakba, természetes, hogy javítani való még
lesz a jövőt illetően.
A március 8-án a faluból 16
termelő borász 44 bormintájával vett részt a megmérettetésen. Ebből 30 fehér-, 3 rosé

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

www.zalatajkiado.hu

Amíg a zsűri értékelt, addig a gazdák megosztották egymás
között a tapasztalataikat.

és 11 vörösbor került a zsűri elé.
A borok minősítését Varga
Eszter, a Zalai Borút elnöke,
Farkas Ildikó és Léhart Tamás
sommelier végezte. A helyi
nedűket Simon Lajos és Martincsevics István helyi termelők
kóstoltatták.
Eredmények a következők:
okleveles nem volt, 11 bronz,
21 ezüst és 12 arany minősítés
született.
A legmagasabb pontszámú
borok és gazdáik: Ács József

2018-as Rizling és Martincsevics István 2017-es Zweigelt
bora lett.
A minősítések is tükrözik,
hogy időjárásilag kedvezőtlen
évet követően is jó borok
lettek.
A borbírálat Nőnapra esett,
ezért az egyesület férfi tagjai
virággal köszöntötték a zsűri
nőtagjait és a résztvevő hölgyeket, akik viszonzásul a vendéglátásról gondoskodtak.
Vízvári Ottóné,
az egyesület elnöke
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT DÍJAT
KAPOTT ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagy Lászlóné az elismeréssel.
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Óvodások mulatsága
Február 22-én farsangra ébredtek a kehidakustányi óvoda
kis lakói. Ünneplőbe öltözve
érkeztek Kustányba, ahol is a
kultúrház adott otthont a vigadalomnak. Az óvodavezető köszöntője után a néptáncos gyerekek léptek színpadra. Szívet
melengető produkcióval örvendeztették meg a közönséget.
Ezután a legkisebbek szerepeltek nagyon ügyesen, holott
először léptek a világot jelentő
deszkákra. Őket a nagyobbak
követték, az ő vidám és tartalmas előadásukkal zárult a farsangi műsor.
Majd Farkas Alexandra
előadóművész és a Mini Wolf
együttes lépett színpadra, me-

sékből ismert dalokkal és játékokkal szórakoztatták az aprónépet. Közben minden gyermek és néhány felnőtt jelmezbe
bújt. Az asztalokra felszolgálták a finom süteményeket, fánkokat, kezdődhetett a dínomdánom.
A vendég előadók után a
nap fénypontja, a tombolasorsolás következett. Mindenki
felfokozott érdeklődéssel válogatta a tomboláit. Nagyon sok
felajánlás, tombolatárgy érkezett, ezért köszönet mindenkinek, aki ilyen módon hozzájárult a bevételhez, hiszen a
befolyt összeget gyermekeink
kirándulására fordítjuk.
Gulyás Zsuzsanna

Dr. Áder János köztársasági elnök fővédnökségével
és Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott védnökségével jelzett pályázaton Energiahatékony Önkormányzat díjban azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek sikeresen megvalósított és lezárt,
mintaszerű energetikai beruházásokkal, mérhető
megtakarításokkal és mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. A Virtuális Erőmű Program
díjátadására ünnepélyes keretek között a Parlamentben került sor 2019. március 6-án.
Zalacsány település tudatosan tervezett meg és hajtott
végre jelentős energiatakarékossági beruházásokat az
elmúlt években, melynek köszönhetően már a településen
jelentős költségmegtakarítást érnek el a közintézményekben, egyúttal a település CO2 kibocsátása is csökkent.
Zalacsány településen 2015-ben valósult meg a Zalacsányi Általános Iskola energetikai korszerűsítése a
KEOP 4.10.0/F-2014 „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” pályázat keretében, mely során épület megfelelő külső hőszigetelést kapott, a szükséges nyílászárócserék kerültek elvégzésre és egy modern biomassza kazán került beépítésre.
A TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázaton elnyert támogatások által összesen három épületre került napelemes rendszer a településen 2017-ben. 15kW-os rendszer került kiépítésre a
Csány László Általános Iskolára, 12kW-os rendszer a
Polgármesteri Hivatal épületére, valamint 5kW-os
rendszer a Csány László Óvodára. Az épületek villamos energia ellátása jelenleg 100 %-ban megújuló energiából biztosított.
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázat keretében létrehozásra került egy Ifjúsági Klub. A
2018-ban átadott beruházás egyedisége, hogy villamos
energia ellátása és fűtése teljes egészében megújuló
energiával, napelemek segítségével került kialakításra.
A Virtuális Erőmű Program (VEP) a köztársasági elnök
által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb
három uniós energiahatékonysági program közé választott fenntarthatósági kezdeményezés, melynek célja, hogy
a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain
keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példákat megossza és díjazza.
2019/03/06.
Zalacsány Község Önkormányzata
8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.
Telefon: +36 83/336-121;
E-mail:polgarmesterzalacsany@gmail.com

Egy vidám nap volt.

Szépkorú köszöntése Sümegcsehin
Március 8-án Sümegcsehi
egy újabb lakója, Kardos Erzsébet töltötte be a jubileumi
90. életévét. A jeles születésnap
alkalmából Sziva Erika polgármester asszony egy szép virágcsokorral köszöntötte Erzsi nénit, valamint átadta a miniszterelnök, Orbán Viktor által

küldött oklevelet is (képünkön). Az ünnepi alkalomhoz finom torta, sütemények és barátságos hangulatú beszélgetés
társult.
Mindannyiunk nevében kívánunk Erzsi néninek jó erőt,
egészséget és további boldog
éveket!
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Újabb zalaszentgróti siker a kézilabda diákolimpia versenyen
2019. március 4-én került
megrendezésre Zalaszentgróton, a városi sportcsarnokban a
kézilabda diákolimpia megyei
döntője a III. korcsoportos
leányoknak, ahol az alábbi
eredmények születtek:
Deák F. Ált. Isk., Zgrót. Arany J. Ált. Isk., Lenti 12-9,
Egervári L. Ált. Isk., Egervár Andrássy Gy. Ált. Isk., Letenye
19-7, Kőrösi-Péterfy Ált. Isk.,
Nk. - Deák F. Ált. Isk., Zgrót.

8-18, Arany J. Ált. Isk., Lenti Andrássy Gy. Ált. Isk., Letenye
21-9, Kőrösi-Péterfy Ált. Isk.,
Nk. - Egervári L. Ált. Isk.,
Egervár 20-21, Andrássy Gy.
Ált. Isk., Letenye - Deák F. Ált.
Isk., Zgrót. 1-20, Arany J. Ált.
Isk., Lenti - Andrássy Gy. Ált.
Isk., Letenye 12-9, Deák F. Ált.
Isk., Zgrót. - Egervári L. Ált.
Isk., Egervár 20-9, Andrássy
Gy. Ált. Isk., Letenye - KőrösiPéterfy Ált. Isk., Nk. 9-17,

Mesemondó verseny Kehidakustányban
A zsűrinek nehéz dolga volt

Dicséret illeti a szentgrótiakat.

Egervári L. Ált. Isk., Egervár Arany J. Ált. Isk., Lenti 12-17
Végeredmény: 1. Deák F.
Ált. Isk. Gimn. és AMI, Zalaszentgrót 8 pont, 2. Arany J.
Ált. Isk. Lenti 4 (+4), 3. Kőrösi-Péterfy Ált. Isk., Nagykanizsa 4 (0), 4. Egervári L.
Ált. Isk., Egervár 4 (-4), 5.
Andrássy Gy. Ált. Isk., Letenye 0.
A Deák Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és AMI,
Zalaszentgrót győztes csapata:
Albert Zoé Csenge, Mohari
Boglárka, Csibi Dorka Rebeka,

Németh Dóra, Dóka Petra, Baráth Regina Edina, Egyed Zsófia, László Evelin, Pál Kata
Zsóka, Rózsa Amina Rea, Lohonya Hanna, Puklics Fanni,
Al-Yari Petra. Felkészítő: Császár Renáta.
A zalaszentgróti U13-as
leány csapat 4 győzelemmel,
magabiztosan nyerte meg a
diákolimpiát.
Sportszerű mérkőzések zajlottak a III. korcsoportos leányok tornáján. Zalaszentgrót
képviselheti a területi fordulón
Zala megyét.

Ismét megrendezték a versenyt.

A 2018/2019-es tanévben is
megrendezésre került a Zalaszentgróti Napközi Otthonos
Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Anyanyelvi és Fejlesztő
Munkaközössége szervezésében Zalaszentgrót és térsége
óvodái számára a hagyományos
mesemondó verseny „Egyszer
volt...” címmel. Ezt megelőzően a kehidakustányi óvodában február 25-én tartottuk a
harmadik házi mesemondó
versenyünket középső és nagycsoportos korú gyermekeink
számára. A zsűrielnök ezen a
napon Makkné Illés Márta, intézményünk logopédusa volt,
zsűritagok: Gellén Olivér leendő elsős tanító, Szakonyi
Erika önkormányzati képviselő, Schulcz Béláné, „Erzsi
néni” nyugdíjas óvodapedagó-

gus. A gyermekek nagy lelkesedéssel készültek erre a napra,
ügyesen szerepeltek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
mert sok szép színes otthonról
hozott népmesével érkeztek a
gyerekek.
A középsős korosztály legjobbjai: 3. Sifter-Kertész Richárd,
2. Lózsy Kristóf, 1. Radics
Emese.
A nagycsoportos korosztály
legjobbjai: 3. Sándor Noémi, 2.
Kacsirek Ádám, 1. Pozvég Bálint.
A zalaszentgróti területi
versenyen a két első helyezett
gyermek képviselte óvodánkat
március elsején. Itt 11 versenyző közül a középsősök között
Radics Emese 1., a nagycsoportosok közt Pozvég Bálint 3.
helyezést ért el.
Salamon Renáta
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Megújult a Zalaszentgrótot Türjével összekötő útszakasz
zással egy 2200 m hosszú szakasz került felújításra, ami két
réteg aszfaltburkolat megerősítést kapott, amit 255 millió
forint hazai forrásból sikerült
kivitelezni.
A sajtótájékoztatón részt vett
továbbá Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala
megyei igazgatója, aki elmondta, hogy szeretnék a későbbiekben teljesen befejezni a fennmaradó útszakaszt egészen Türjéig. A következő elsődleges tervek között szerepel továbbá a
vasúti átjáró környezetében, a belterületi szakaszon történő további felújítás, amint ehhez megfelelő forrás áll rendelkezésre.
Balról Schlemmer Tamás, a Közútkezelő osztályvezetője,
Manninger Jenő, Mórocz József és ifj. Veress János.

Tavaly szeptember 12-én
kezdődtek meg a munkálatok a
Zalaszentgrótot és Türjét összekötő útszakaszon, amely egy
2,2 km hosszú távot foglalt magába. Maga a projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
jóvoltából a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. részére biztosított forrásból valósulhatott meg.
Helyszíni beszédében Manninger Jenő országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az állapotfelmérések után a legfontosabb
feladatként ítélték meg ennek az
útnak a felújítását. A beruhá-

Az út mentén lévő 150-200
éves piramistölgyfa-sor különleges természeti értéket képvisel, önmagában véve egyedülálló, védetté nyilvánításukat ifj.
Veress János önkormányzati képviselő korábban már kezdeményezte, valamint hozzátette, hogy
céljuk lenne még megnyitni
Tüskeszentpéter felé az átkötő
utat, ami mentesítené a várost a
nagyobb gépjárműforgalomtól,
a kamionoktól, valamint betakarítási szezonban a traktoroktól.
Az út pedig immáron megújult állapotban várja a közlekedőket.
Farkas Adél

Partvonalon innen és túl

Dobogós helyezés a célkitűzés.

Március 17-én, vasárnap játszotta szezonnyitó mérkőzését
a Zalacsány SE. A megyei III.
osztály Keleti-csoportjának csapata a Kehidakustány SE játékosaival mérkőzött meg, mely
végül a kehidaik győzelmével
zárult.
A Zalacsány SE fő támogatója, valamint névadó szponzora Zalacsány Önkormányzata,
amely az anyagi támogatáson túl
idén új mezeket vásárolt a játékosok számára, továbbá a pálya
karbantartásáért is felel. A remények szerint pályázati forrásból a várva várt öltöző is
megépül ebben az évben.
Az önkormányzaton túl helyi vállalkozások támogatását
is élvezhetik, mely leginkább
csapatépítő jelleggel valósul
meg, közösen elköltött vacsorák és egyéb mulatságok formájában.

Lichtenberger Lászlóval, a Zalacsány SE edzőjével beszélgettünk, akitől megtudhattuk, hogy
az idei szezon tekintetében egy
dobogós helyezés a célkitűzés.
Az edző továbbá hozzátette, legnagyobb szívfájdalma, hogy utánpótlás nem igazán tud megvalósulni helyi szinten, azonban a
környékbeli települések közösen tudnának kiállítani egy ütőképes serdülő csapatot.
Jó hír viszont, hogy a felnőtt játékosállomány növekedni tudott, melynek közel fele helyi és a nem helyieknek is van
valamilyen úton-módon kötődése Zalacsányhoz.
A szurkolói gárda tekintetében nagyon elkényeztetettek, a
hazai meccseken túl a vidékiekre is elkísérik őket, ha szükséges az önkormányzat buszt is biztosít a szurkolók szállításához.
Aczél Zsuzsanna

