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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:
2019. június 03 - június 16-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!

TOP ÁR

Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Csirke comb................................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Sertés fehércsont             10 Ft.............
Sertés máj                       299 Ft.......................
Sertés láb hátsó 299 Ft.............
Sertés zsírszalonna 799 Ft........
Sertés csülök hátsó       999 Ft.......
Sertés oldalas               1449 Ft...............
Sertés szűzpecsenye   1789 Ft...

Tepertőkrém   250 g/dob   449,-/db   1796/kg... ... ...
Zsír 1 kg                                                 699 Ft.................................................
Lecsókolbász                                        799 Ft........................................
Disznósajt vcs.                                     999 Ft.....................................
Füstölt kenyérszalonna                       999 Ft.......................
Véres-Májas hurka                                999 Ft................................
Balaton virsli                                         999 Ft.........................................
Szafaládé                                             1099 Ft.............................................
Cserkészkolbász                                 1109 Ft.................................
Debreceni                                            1399 Ft............................................
Soproni-Olasz-Löncs                          1149 Ft..........................
Virsli Sajtos                                         1299 Ft.........................................
Vadász karikás vcs.                            1549 Ft............................
Nyári turista                                         1599 Ft.........................................
Körmendi vastag paprikás                 1899 Ft.................
Körmendi Extra Sonka                       2199 Ft.......................

„Közel négyezer résztvevő-
vel zárult a 2. Örvényeshegy
Piknik, 2020-ban május 22. és
24. között tér vissza a zala-
csányi rendezvény. Tavaly Al
Di Meola kis Woodstocknak
nevezte, idén a szicíliai soul
király, és zene-Mario Biondi
kara állt lenyűgözve a helyszí-

Bor, mámor … Örvényeshegy
„Woodstock vagy Toszkána rejtőzik a zalai dombok között?”

nen, mondván Toszkánában
érzik magukat. Koncertjükön
őrült buli kerekedett” – szá-
moltak be a szervezők.

Távol a rohanó világ zajától
van egy hely, melyet körbe ölel
a buja zöld természet, ahol
béke honol és a csendet is csak
a lágy dallamok törik meg. Ta-

lán pont ez a varázsa Zala-
csányban az Örvényeshegy
Pikniknek, mely varázs idén is
magával ragadott sokakat.

Ahogy az ember a lovasko-
csin ülve egyre mélyebre hatol

a zalai dombok ölelésébe, mint-
ha minden gondja-búja leperegne
róla és mire a rendezvény hely-
színére ér érzi, hogy megérke-
zett, érzi, hogy jó helyen van.

Örvényeshegynek varázsa van…
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Az üdezöld pázsitra lete-
rített pokrócokon elnyúlva él-
vezték a természet szépségével
összhangban szóló koncerteket,
irodalmi és színházi előadáso-
kat az idelátogatók, átadva ma-
gukat az Örvényeshegy Piknik
életérzésnek.

A piknik három napja alatt
a hazai kulturális élet legjobbjai
mulattatták a közönséget. A mű-

Örvényeshegy titka
vészeti programokon túl a helyi
gasztronómia sava-borsa is teríték-
re került. Nem csak a nagyok,
de a kicsik is önfeledten szó-
rakoztak a természet lágy ölén.

Aki esetleg lemaradt volna
idén, az jövőre csatlakozhat,
hisz a békés hangvételű össz-
művészeti fesztivál újra testi-
lelki feltöltődésre invitálja majd
a nagyérdeműt.

Aczél Zsuzsanna

Szánthó Miklós, Alapjo-az
gokért Központ igazgatója tar-
tott érdekfeszítő előadást Euró-
pa és Magyarország jövőjéről a
zalaszentgróti Fidesz-fórumon
május 15-én a Kis-Korona
Vendéglőben.

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”
Szánthó Miklós előadása a zalaszentgróti lakossági fórumon

Veress János önkormány-
zati képviselő bevezetője után
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő köszöntötte a meg-
jelenteket és átadta a szót
Szánthó Miklósnak, aki a má-
jus 26-i európai parlamenti

választások kiemelt jelentő-
ségére hívta fel a figyelmet,
illetve arra, miért is fontos
megállítani a bevándorlást.

„Isten, haza, család, mun-
ka” – ezen négy szó köré cso-
portosította a mostani kor-
mányzás lényegét. Az ezen
négy szóból eredő megfontolt
és konzekvensen végig vitt
döntéshozatal eredménye az a
politikai és gazdasági stabilitás,
melyet megszorítások nélkül
ért el a kormányzat és amit haj-
lamosak vagyunk olyan magá-
val értetődőnek venni, mint a
levegőt. Holott ez koránt sem
volt mindig így – vélekedett
Szánthó Miklós.

Kifejtette továbbá gondola-
tait a bevándorlás által felszínre
hozott európai és magyaror-
szági törésvonalakról, valamint
az európai politikai életben ki-
bontakozó eszközvitáról.

Érintette a kevert társada-
lom, a multikulturalizmus, a
nemzeti identitás, az állami
szuverenitás és a keresztény
hagyományok kérdéskörét.

– Míg a nyugat-európai tár-
sadalmaknak már azt kell meg-
oldani, hogyan tudnak együtt
élni a bevándorlókkal, addig
mi abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy még
eldönthetjük mit választunk,
milyen életformát akarunk élni
– hívta fel a választók fi-
gyelmét.

Végül azRobert Schuman,
EU egyik alapító atyjának
gondolatából merítve a követ-
kezőképp zárta tartalmas elő-
adását: „A tét az az, hogy Euró-
pa vagy keresztény lesz, vagy
nem lesz. Ezt érdemes meg-
fontolni a május 26-i EP-vá-
lasztáson és a jövőben.”

Aczél Zsuzsanna

Balról Manninger Jenő, Szánthó Miklós és Veress János.

Szánthó Miklós az EP-választás kiemelt jelentőségére hívta fel
a figyelmet.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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2019. május 20-án a szál-Lentiben, Thermal Hotel Balance
lodában került megrendezésre az INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.

A projekt a vezetésével és aZala Megyei Önkormányzat Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal Nowa Graz, a (Steiermark) illet-
ve a (Burgenland) szervezetek partnerségével valósulDAFF
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi hely-
zetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intéz-
mények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.

Pácsonyi Imre, Zala Megyei Közgyűlésa alelnöke nyitóbe-
szédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és köz-
szférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos len-
ne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában ki-
alakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentiká-
polnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termál-
fürdő környezetével, kapcsola-
tot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán , a me-dr. Pál Attilát
gyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állá-
sáról kérdeztük.

– A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

közlekedés feltételeinek javí-
tására. A „fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés” cí-
met viselő felhívás olyan be-
ruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgál-
tatások és a közösségi köz-
lekedés csomópontjainak meg-
közelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közle-
kedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat
a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés”. Az ide tar-
tozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetősége-
ket a természeti értékek, ne-
vezetességek jobb megközelít-
hetősége révén. Önkormányza-
tunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros cé-
lokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Ker-
kateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződ-
tek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hama-
rosan olyan fejlesztések való-
sulnak meg, amelyek egyszer-
re javítják a helyi közlekedés
és a biciklis turizmus felté-
teleit. Önkormányzatunk a

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban ki-
dolgozott kerékpáros koncep-
ciót: fontos, hogy az új sza-
kaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.

– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az

EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyom-
vonal, amely a szlovén-ma-
gyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzet-
közi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszt-
hely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A har-
madik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e há-
rom fő nyomvonal részét ké-
pezik, illetve úgynevezett rá-
hordó útként hozzájuk kapcso-
lódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető ke-
rékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé vezető
bicikliútnak.

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

Dr. Pál Attila
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Tekenye Önkormányzata szá-
mára a legfontosabb cél az
élhető település kialakítása,
ideértve az épített környezetet
és a közösségi tereket is. Meg-
jelent a Magyar Falu Prog-
ramban, helyi közösségi terek
fejlesztése történelmi egyházak
bevonásával - helyi identitástu-
dat erősítése” alprogram. Szécsi
Ferenc plébános élt a lehető-
séggel és a Tekenye Római Ka-
tolikus Egyházközség által be-
nyújtásra került a plébánia
épületének korszerűsítésére vo-
natkozó pályázati anyag, me-
lyet az önkormányzat is
támogat. Bízunk benne, hogy a
korszerűsítést követően az ün-
nepeinket megfelelő környe-
zetben tudjuk megélni az

Beruházások Tekenyén
épületben és a külső helyszíne-
ken egyaránt!

Tovább folytattuk a falu-
központban az Egészségház
környezetének kialakítását. Hor-
váth Imre asztalos keze mun-
káját dicsérik az elkészült pi-
henőpadok, a teraszt árnyékoló
apácarács, a gyaloghíd és a kút-
felépítmény is. Az elkészült al-
kotások hozzájárulnak, hogy a
közmunkaprogramban megvásá-
rolt anyagok életre kelve a falu-
kép barátságosabbá formálódik.

Júniusban a temetőben tervez-
zük felállítani a haraglábat, mely-
nek az alapozása Dézsenyi Lász-
ló kőműves segítségével készült
el. Szintén a közmunkaprog-
ram támogatásával valósul meg.

- s - Folytatódik az Egészségház környezetének kialakítása.

A és a zala-Fidesz KDNP
szentgróti szervezetének veze-
tői értékelték a 2019-es európai
parlamenti választások helyi
eredményeit.

– Köszönet azoknak a sza-
vazóknak, akik elmentek válasz-
tani, és külön köszönet azok-
nak, akik a Fidesz-KDNP lista
mellé tették az ikszüket. Zala-
szentgróton a kormánypártok
59 százalékot meghaladó ered-
ményt értek el. Ez azt jelenti,
hogy az országgyűlési válasz-
tások tavalyi 55 százalékos tá-
mogatottságot is felülmúltuk.

Szentgrót és a járás sem volt kivétel

Nagy köszönet ezért a segí-
tőinknek, akik erejüket és sza-
badidejüket nem kímélve kam-
pányoltak – mondta Veress
János, a Fidesz helyi csoport-
főnöke.

– Azt is látjuk, hogy a vá-
rosban az ellenzék nem csak
gyengült, de át is alakult. El-
tűnőben van a Jobbik és az
MSZP, valamint az LMP, meg-
jelent, de öt százalék alatt van a
Mi Hazánk, szintén nem éri el
az 5 százalékot a Momentum.
Gyurcsány Ferenc pártja, amely-
hez Baracskai József polgár-

mester úr is tartozik, megsze-
rezte a többi ellenzéki párt sza-
vazóinak egy részét. Ugyanak-
kor Gyurcsány Ferenc és Ba-
racskai József pártjának támo-
gatottsága több mint negyven
százalékkal kisebb, mint a Fi-
desz-KDNP-é.

Veress János a járási ered-
ményekről is szólt:

– Ami a zalaszentgróti já-
rást illeti, ott is hasonló ten-
denciákról tudunk beszámolni.
A Fidesz-KDNP listája 64
százalékos eredményt ért el, ez
még a tavalyi 61 százalékos
mutatónkat is felülmúlja. A
szentgróti járás községeiben
rajtunk kívül a DK és a Jobbik
tudta elérni az öt százalékos
küszöböt, az összes többi párt
az alatt maradt. A járásban is
rengetegen segítették a mun-
kánkat, az ő segítségüket, és a
szavazók támogatását is kö-
szönjük. Igyekszünk a követ-
kező években is megszolgálni a
bizalmat.

Természetesen az őszi ön-
kormányzati választásokról is
beszélt Veress János.

– Összességében úgy érté-
keljük az eredményeket, hogy a
Fidesz-KDNP ősszel is jó esé-
lyekkel indul az önkormányzati
választásokon, de komoly mun-

kát kell elvégeznünk ahhoz,
hogy az esélyességet győze-
lemre váltsuk. Ami a megyei
közgyűlést illeti, annak fide-
szes vezetése kiemelkedően tel-
jesített az elmúlt években. Ko-
moly eredményeket értek el a
munkahelyteremtés tekinteté-
ben, nőnek az átlagbérek is,
miközben autópályák, jármű-
ipari tesztpálya épül(nek) a
megyében, és számtalan épület
újult meg, köztük például a za-
laegerszegi kórház. Lesz mire
hivatkozni, amikor ősszel újra a
választók bizalmát kérjük.
Ugyanakkor a zalaszentgróti
városvezetés nem tudja felven-
ni a megye gyorsuló tempóját,
képtelenek együttműködni a
megyei vagy az országos veze-
téssel. Baracskai József polgár-
mester Gyurcsány Ferenc meze
fölé várhatóan idén is civil
pólót ölt majd. Polgármester úr
2014-es ígéretei sajnos inkább
csak papíron valósultak meg.
Tőle hasonló ígéretdömpingre
számíthatunk idén is, mi inkább
a munka végét fogjuk meg.
Olyan, helyben már bizonyított
jelöltekkel indulunk neki a
választásnak, akik be is tartják,
amit ígértek. Számukra kérjük
a szentgróti polgárok támo-
gatását.

Jól sikerült a Fidesz mozgósítása Zalaszentgróton is, s ebből
Veress János is kivette a részét.

Szeretnék felújítani a plébánia épületét is
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Magyarország a sorozatos európai válságok után azt a követ-
keztetést vonta le, hogy meg kell őrizni az identitást, meg kell
védeni a biztonságot és tovább kell erősíteni a versenyképességet
- mondta miniszterelnök május 20-án aOrbán Viktor ZalaZone
zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemének átadásán.

„Ez a három dolog a magyar észjárás szerint összefügg: az
identitásunk és a határaink megvédéséhez hozzátartozik az
európai életforma, az európai gazdasági modell és a világ leg-
nagyobb belső, egységes piacának megőrzése is” – fejtette ki a
kormányfő.

Hangsúlyozta továbbá: a pénzügyi és a migrációs válság, vala-
mint a Brexit is arra figyelmeztet, hogy „ha nem figyelünk oda, ha
nem választunk megfelelő vezetőket, ha nem hozunk jó döntése-
ket, ha nem teszünk bátor lépéseket, akkor Európa tartós ha-
nyatlása is bekövetkezhet”.

Reményét fejezte ki, hogy az EP-választás után lesznek olyan
vezetői a kontinensnek, akik meg akarják erősíteni a polgárok biz-
tonságát, társadalmi-gazdasági helyzetét és Európa szuverenitását.

A járműipari tesztpályáról szólva Orbán Viktor úgy fogalma-
zott: „a jövő elkezdődött körülöttünk, úgy hívják, digitális gazda-
ság, Ipar 4.0 (...), ez a beruházás pedig egy első jegy, amelyet
megváltottunk ebbe a bizonyos jövőbe”.

Várakozása szerint a zalaegerszegi pályán egy regionális szak-
mai központ jöhet létre, amelynek a vonzáskörzete az egész régió-
ra kiterjed, sőt európai kisugárzása is lehet. A beruházás forrásait
a költségvetés biztosította 45 milliárd forintból, a második fázis
pedig a tervek szerint 2020-ig épül meg – tájékoztatott.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma Magyarországon
620 járműipari vállalat van jelen, a világ húsz legmeghatározóbb
járműgyártója és járműipari beszállítója közül 15-nek gyára
működik az országban.

Nemzeti érdeknek nevezte, hogy ezek a cégek úgy gondolja-
nak Magyarországra, ahol nemcsak a termelés és az összeszerelés,
hanem a fejlesztés területén is versenyelőnyre lehet szert tenni.

Ez sem tűnik elrugaszkodott tervnek – mondta –, hiszen Ma-
gyarország ma már jóval több, mint egy összeszerelő műhely,
hiszen 10 ezer járműipari fejlesztő mérnök és ugyancsak mintegy
10 ezer telekommunikációs mérnök dolgozik az országban.

A járműipari kutatóhelyek száma 40, amelyek működésére és
fejlesztésére ebben az EU-s ciklusban 800 milliárd forintot
fordítottak – közölte.

A kormány kutatás-fejlesztési politikájáról szólva elmondta:
idén a költségvetés több mint 140 milliárd forinttal támogatta a
hazai K+F-et és innovációt, jövőre pedig várhatóan 30-40 milliárd
forinttal emelik az állami forrásokat. Szerinte ez jól mutatja az
MTA-vita hátterét is: nem az a kérdés, mi legyen az akadémiával,
hanem az, hogy mi legyen a magyar innovációval, kutatással. „Ha
már több pénzt akarunk rá elkölteni (...), akkor nyilván szeretnénk
jól és hatékonyan felhasználni” – jelentette ki.

„A jövő elkezdődött körülöttünk…”
Orbán Viktor avatta fel az egerszegi tesztpálya első ütemét

A kormányfő sürgette továbbá, hogy Európa tartson lépést a
versenytársakkal a digitális korszakba vezető úton, és őrizze meg
„digitális szuverenitását”.

Orbán Viktor egy rövid megjegyzés erejéig – a vendégeket kö-
szöntve – kitért az osztrák belpolitikai válságra is, úgy fogalmaz-
va: „osztrák barátaink most nem jöttek, mert ott soron kívüli va-
dászidényt hirdettek meg”. Szavai szerint ez felhívja a figyelmet,
hogy a politikai stabilitás milyen fontos egy ország életében.

A ZalaZone járműipari tesztpálya első ütemének avatóján Vigh
László, a térség országgyűlési képviselője, a tesztpálya miniszteri
biztosa jelezte: a 265 hektáros területen elkészült a két kilométe-
res kezelhetőségi pálya, ahol a menetstabilizálást, a kormány- és
fékrendszert vagy a sávtartó funkciókat tesztelik. A mintegy 300
méter átmérőjű dinamikai felület 800 méteres ráfutósávval rendel-
kezik, ami egyebek mellett a „jávorszarvastesztek” elvégzésére is
alkalmas, a fékek vizsgálatát pedig nyolc különböző sávból álló
felületen végezhetik.

Elkészült a smart city, az okosváros első öthektáros területe,
ami városi környezetet imitáló körülményeket biztosít. A 2000
négyzetméteres technikai épület 16 személyautó és három kamion
elhelyezésére lett kialakítva, a 300 fős konferenciaterem pedig
ugyancsak alkalmas járművek bemutatására is – sorolta Vigh László.

A miniszteri biztos úgy fogalmazott: a 265 hektár maga az
innováció, a jövő, ahol „az ötödik generációs infokommunikációs
rendszer, a mesterséges intelligencia, az irányításelmélet, a robo-
tika, a filozófia, az oktatás, a számítógépes tudományok” mind a
biztonságos közlekedés, a jövő közlekedési kultúrájának kiépítése
érdekében találkoznak a „Szilícium-völgyben”.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) házigazdaként
felidézte, hogy 2015-től dinamikus fejlődési pályára állt Zala-
egerszeg. Már épül a megye legnagyobb, 170 milliárd forintos
beruházásaként az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és az
M7-es autópálya összeköttetéseként, illetve tervezik a kapcsolatot
az M8-assal is. Az elmúlt négy évben 4000 új munkahely jött létre
a városban, ahol 2,5 százalékra csökkent a munkanélküliség.

A polgármester kitért arra is, hogy 2016 májusában jelentette
be a tesztpálya építését a miniszterelnök, egy évre rá letették az
alapkövet, két évvel később pedig már elkészült az első ütem.

Az ünnepi beszédeket követően Orbán Viktor miniszterelnök,
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint
Hári András, a tesztpálya ügyvezetője közösen nyomták meg azt a
gombot, ami a pálya működésének indítását jelképezte. A rendez-
vényen résztvevők – köztük miniszterek, nagykövetek, jelentős
hazai és külföldi cégek vezetői – ezután megismerhették a
tesztpályát, valamint a távközlési cégek által már működőképessé
tett 5G telekommunikációs hálózat előnyeit. (Forrás: )MTI

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter (j) és Háry András, az Autóipari Pró-
bapálya Zala Kft. ügyvezetője átadja a ZalaZone Zalaegerszegi
Járműipari Tesztpálya első ütemét.

Fotó: MTI/Szigetváry ZsoltFotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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A Közösségek hete rendez-
vénye a Kehidakustányi Turisz-
tikai Egyesület szervezésében,
Kehidakustány Község Önkor-
mányzatának támogatásával
valósult meg. „Értékes Kehida-
kustány” címmel első alkalom-
mal került megrendezésre és
bekerült a „Cselekvő Közös-
ségek” színes műsorkínálatába.

A Közösségek hete har-
madik alkalommal meghirde-
tett országos programsorozat,
ami a közösségekben rejlő
értékekre hívja fel a figyelmet.
Célja a közösségek megtartó
erejének növelése, a települé-
seken élő különböző helyzetű
és életkorú lakosok iránti fe-
lelősség, összefogás jó pél-
dáinak bemutatása.

Kehidakustányban a telepü-
lésen működő szociális és ok-
tatási intézmények együttmű-
ködésének, közös munkájának
köszönhetően született meg a
pályázati anyaghoz kapcsolódó
programtervezet.

Közösségek hete Kehidakustányban
2019. május 8-án a délelőtti

órákban a Hagyományőrző Ma-
riska udvarban Lázár István
polgármester köszöntő szavai
nyitották meg a rendezvényt.

A helyi iskola diákjai Gan-
zerné Rabócsi Margit tanárnő
felkészítésével színvonalas mű-
sorral kedveskedtek a résztve-
vőknek. „DzsidaPandek Milán
Jenő: Hálaadás” című versét
szavalta el, Tavasz Botond
eufóniumon játszott, Szabó Ba-
lázs „Benedek Elek: A Három
kívánság” című meséjét adta
elő, végezetül Szakonyi Dorina,
Szőke Liliána Orsós Csabaés
az „Ismerős arcok: Eső mossa”
című számát énekelték el. A
Zala Megyei Fagyöngy Egye-
sített Szociális Intézmény Olaj-
ág Otthona amatőr színtársula-
tának „A rátóti csikótojás” cí-
mű előadása csalt mosolyt a
megjelentek arcára.

A Hagyományőrző Mariska
udvar dolgozóival közös kézmű-
ves foglalkozással folytatódott

a program. A résztvevők tava-
szi ajtókopogtatót készítettek
természetes alapanyagokból. A
rendezvény vendéglátással zárult,
finom ételekkel és italokkal
kedveskedve a megjelenteknek.

A Kehidakustányi Turiszti-
kai Egyesület dolgozói szeret-

nék a programot a faluban jö-
vőre is megszervezni, hagyo-
mányt teremteni annak érde-
kében, hogy a településen élő
fiatal és idősebb generációban
rejlő értékeket ápolja és fenn-
tartsa.

Sándorné Kovács Nikolett

Lázár István nyitotta meg a rendezvényt.

Idén május 10-én, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szervezésében, cso-
dás helyszínen, a Bükki Nem-
zeti Park területén lévő felső-
tárkányi Nyugati Kapu Oktató-
és Látogatóközpontban zajlott a
Madarak és Fák Napja orszá-
gos verseny. Erre az erőpróbára
a megyei győztesek voltak hi-
vatalosak, így a Zala megyei
győztes csapat, a sümegcsehi
Fazekas József Általános Iskola
három tanulója, Juhász Nor-
bert, Fraller Levente Kris-és
tyán Gergő vettek részt a ver-

A sümegcsehi diákok nagy sikere
Megnyerték az országos döntőt is

senyen. (A megyei győzelmük-
ről az újság előző számában
írtunk – a szerk.)

A kitartó, lelkiismeretes ké-
szülést komoly megmérettetés
követte. Az első három helye-
zett csapat között nagyon szo-
ros volt a verseny, de a 18
együttes közül a sümegcsehi
diákok bizonyultak a legjob-
baknak. Csak egy pontot vesz-
tettek a feladatok megoldása
során.

A gyerekeknek és a fel-
készítő tanáruknak, Czeiner
Évának is szívből gratulálunk!

A győztes diákok felkészítő tanárukkal.

A -nek kö-„Segítő Kezek”
szönhetően fejlesztő és szóra-
koztató játékokat adományoz-
tak a in-zalaszentgróti óvoda
duló csoportja részé-bölcsődei
re. A játékokat Veress János
önkormányzati képviselő nyúj-
totta át Molnár Szilveszterné
intézményvezető és Makkay
Márta, a bölcsőde szakmai
vezetője számára.

Az eseményen továbbá részt
vett ország-Manninger Jenő
gyűlési képviselő, dr. Sifter Ró-
zsa Ba-kormánymegbízott és
racskai József polgármester.

A játékokat a február 23-án
megrendezett jótékonysági bál

Segítő Kezek adományoztak
A legkisebbek legnagyobb örömére

bevételéből, 260 ezer forintból
vásárolhatták meg. Köszönhe-
tően a bálon résztvevő helyi
vállalkozóknak és gazdasági
szereplőknek.

„Ha jövőt építünk, akkor a
leendő nemzedékre, a gyer-
mekekre kell gondolnunk.
Azokra a családokra, akik
gyermekeket vállalnak, illetve
nevelnek, hiszen ők fogják
jelenteni ennek a városnak a
jövőjét és mindenben az ő
szolgálatukra kell, hogy
álljunk” – fogalmazott Ve-
ress János az átadó ünnep-
ségen.

Aczél Zsuzsanna

Az ajándékokat Veress János nyújtotta át.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017 | 08 | 16.

Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium 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 család-
barát, munkába állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyúj-
tott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00003 kódszámú pályá-
zattal 75 875 067 Ft 100 %-os támogatásban részesült
a Rezi óvoda fejlesztésére.

Rezi Község Önkormányzata a támogatási összegből a
következő feladatokat valósítja meg:

• az óvoda épületének teljes körű felújítása: az óvoda
épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában
már nem gazdaságos, a beruházás célja az óvoda épü-
letének energiahatékony, külső és belső felújítása, vizes-
blokkok felújítására is sor kerül. A tervezett felújítás az
akadálymentesítés feltételeinek figyelembevételével ke-
rült megtervezésre. A felújítás során azbesztmentesítés
is történik.

• az óvodai játszóudvar fejlesztése, átalakítása: kor-
szerű, szabványos és biztonságos udvari játékok beszer-
zésére kerül sor, a játékok környezetében ütéscsillapító
gumiburkolat kerül elhelyezésre

• eszközbeszerzés: az új udvari játékok mellett bútoro-
kat és a gyermekek testi, lelki, és érzelmi fejlődését segí-
tő kreatív és fejlesztő játékokat szerzünk be

A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30

Kapcsolattartó: Cserép Gábor polgármester
Cím: 8373 Rezi, Kossuth utca 35.,
Telefonszám: (83) 331 001

REZI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00003

ÓVODA FEJLESZTÉSE REZIN

Tizenkilencedik alkalom-
mal szervezte meg a Zalabéri
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a Kutató Gye-
rekek Tudományos Konferen-
ciája című, felmenő rendszerű
tanulmányi versenyét.

A megmérettetésre beneve-
zett tanulók egy általuk szaba-
don választott témáról gyűjtöt-
tek ismereteket, miniprojek-
teket készítettek, kísérleteket
végeztek több hónapon keresz-
tül, mentorpedagógusok segít-
ségével. Munkájukról kutatási

Zalai diákok sikere
– a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján

beszámolót, dolgozatot készí-
tettek, amelyet power pointos
előadás keretében öt régióban
mutattak be.

A regionális fordulókról 47
előadás kapott meghívót az
országos döntőre, amelyre
2019. május 6-án került sor
Budapesten, a Rózsakerti Dem-
jén István Református Ál-
talános Iskola és Gimná-
ziumban.

Zala megyét nagykanizsai
és a zalabéri diákok képvi-
selték, az alábbi eredmények-

kel: Hevesi Sándor Általános
Iskola Nagykanizsa, Bethlen
Hanna - Vékási Flóra (8.
osztályosok) 5. helyezés. Zala-
béri Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Zalabér,
Veiger Ákos (3. osztályos) 6.
helyezés, Szabó Roland - Zsup-

pán Zsombor (5. osztályosok)
2. helyezés, Bogdán Barbara
(6. osztályos) 5. helyezés, Csi-
szár Viktória (6. osztályos) 8.
helyezés, Léber Kiara (6. osz-
tályos) 9. helyezés, Szeidli
Katinka (8. osztályos) 3. he-
lyezés.

Elismerésre méltó a diákok teljesítménye.
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Az önkormányzat dolgozói
az idén is a hagyományt tisz-
telve májusfát állítottak. Egy
hónapig díszítette a hivatal ud-
varát a sudár, színes, csillogó
szalagokkal teli májusfa.

Az idén rendhagyó módon
az önkormányzat is bekapcso-
lódott a gyereknapi játékba,
akadályversenybe, mert szeret-
tük volna, hogy a májusfa ha-
gyományát az iskolások és
óvodások is aktívan megélnék
– mondta polgár-Sziva Erika
mester asszony, majd így folytatta:

– A gyereknapon a diákön-
kormányzat részéről szinte
minden évben elhangzik, hogy
palacsintát szeretnének enni,
mert azt kivétel nélkül minden
gyerek szereti. Az idén teljesült
az álmuk, mert a helybeli lelkes
és dolgos hölgyek (Judi Lász-
lóné, Újhegyi Gyuláné, Nagy
Rácz Tiborné, Molnár Györgyné,
Cserép Gáborné, Lenner Jó-
zsefné) segítségével körülbelül
700 db kakaós és lekváros pa-
lacsintát készítettünk a gye-
rekeknek.

Májusfa kitáncolás és gyereknap Sümegcsehin

Az egyik állomás az önkor-
mányzati hivatal előtt felállított
májusfánál volt. A gyerekeknek
az állomásfőnök, Sziva Erika
polgámester asszony készített
feladatokat: a hagyománnyal
kapcsolatos kérdésekre kellett
válaszolniuk, majd ügyességi
játékban teljesíteni, a csata-

kiáltást, a zászlót értékelte,
majd végül ki kellett táncolni a
májusfát. Minden csapat egyedi
módon tette ezt, jobbnál jobb
táncot, éneket előadva, színe-
sítve ezzel a programot.

Ezután minden csapat el-
fogyasztotta a frissen sütött
palacsintát, és indult a követ-
kező állomásra. A helyi kis-és
nagyovis gyerekek is bekap-
csolódtak a programba, éne-
keltek, táncoltak a májusfa
körül, majd jót palacsintáztak.
A szülők csapata volt az utolsó
résztvevő az állomáson, ők
plusz pontért még ki is dön-
tötték a májusfát, mely után
kezdődött a kolbászsütés, be-
szélgetés, éneklés az ott meg-
jelentekkel. A rendhagyó mó-
don történő program lehetővé
tette, hogy közel 250 résztvevő
legyen. Köszönet mindenkinek,
aki segített a program lebo-
nyolításában!

-sz-

A rendhagyó program lehetővé tette, hogy minden korosztály
bekapcsolódjon.

Egy hónapig díszítette a má-
jusfa a hivatal udvarát.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 08 | 17.

Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt,
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-
00019 kódszámú pályázattal 34 218 749 Ft 100%-os
támogatásban részesült a Csány-Szendrey Általános
Iskola Rezi Tagintézménye energetikai felújítására.

A projekt megvalósításának fő célja: az épület hő-
technikai jellemzőinek javítása, valamint a fosszilis ener-
giahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerű-
sítése, ezáltal az alacsony széndioxid-kibocsátás elő-
segítése.
A beruházás megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Re-
form Programban kitűzött 92 PJ, 2020-ra elérhető
primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselek-
vési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló ener-
gia részarány eléréséhez, a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-
kentéséhez.
A környezetvédelem szempontjai mellett a terv részét
képezi, hogy a felújítás következményeként az érintett
épület fenntartási költségei jelentősen csökkennek, így a
beruházás hozzájárul a hosszútávú pénzügyi fenntartás
biztosításához.
A projekt elemei:

• hőszigetelés: jelentősen csökkenti az épület fűtési
költségeit

• nyílászáró csere: a hagyományos, fa nyílászárók he-
lyére a kor igényeinek és előírásainak megfelelő,
műanyag nyílászárók kerülnek

• hőszivattyú telepítése: hozzájárul az épület hosszú
távú, gazdaságos fenntartásához

A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30

Kapcsolattartó: Cserép Gábor polgármester
Cím: 8373 Rezi, Kossuth utca 35.,
Telefonszám: (83) 331 001

REZI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00019

CSÁNY-SZENDREY ÁLTALÁNOS ISKOLA
REZI TAGINTÉZMÉNYE ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

Gyermeknap alkalmából má-

jus utolsó szombatján gyerek-

zsivaj, zene, jókedv töltötte be

a játszóteret. A községibatyki
gyermeknapot az önkormány-

zat részéről kép-Iszály Tünde
viselő szervezte, aki elmondta,

Gyermeknap Batykon
hogy a gyerekek változatos

programok közül választhattak:

különleges élményt jelentett a

lufitaposás, a lufidarts vagy a

szörpivás extra hosszú szívó-

szállal. Mivel a gyerekkor soha

nem ér véget, a játékokat a

szülők is nagy élvezettel pró-

bálták ki. A játékos feladatok

mellett kézműves foglalkozás,

rajzolás is színesítette a dél-

utánt.

Természetesen a szervezők

és a szülők gondoskodtak a

játékok során elhasznált ener-

gia pótlásáról: sütemények, cu-

korkák és üdítő is került az

asztalra.

A délután vidáman telt, a

résztvevők újabb élményekkel

gazdagodva, jókedvűen térhet-

tek haza.
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A 2018-19-es tanév 3.
korcsoportos Kézilabda Diák-
olimpia országos elődöntőjét
Zalaszentgróton rendezték áp-
rilis 30-án. Ezen a napon 4
megye – Baranya, Somogy, Vas
és Zala – bajnok iskolája vívta
a csatát az országos döntőbe
jutásért. Az első mérkőzésen
Zala megye bajnoka, a zala-
szentgróti Deák Ferenc Álta-
lános Iskola és Gimnázium
csapatának sikerült győzelmet
aratnia Marcali városának is-
kolája felett. A döntőben a

Az ezüst is szépen csillog
szombathelyi Zrínyi Ilona
Sportiskolával vívtak csatát a
szentgróti lányok, ahol ezüstér-
met szereztek.

Az ezüstérmes csapat tag-
jai: Albert Zoé Csenge, Al-Yari
Petra, Baráth Regina Edina,
Csibi Dorka Rebeka, Dóka
Petra, Egyed Zsófia, Grózinger
Lili, László Evelin, Lohonya
Hanna, Mohari Boglárka, Né-
meth Dóra, Pál Kata Zsóka,
Rózsa Amina Rea, Veréb Otília.
Felkészítő: Császár Renáta

K.E.

Az ezüstérmes csapat.

Ötödik alkalommal rendez-
te meg Kehidakustány Község
Önkormányzata és a helyi Tu-
risztikai Egyesület jótékony-
sági alapon a Családi nyuszi
futást településünkön. A ren-
dezvény az évek folyamán
egyre népszerűbbé vált. Egyre
több nagycsaládos választja az
efféle sportos kikapcsolódást

V. Családi nyuszi futás Kehidakustányban

húsvét másnapjára. Teret hó-
dított a mindennapi életünkben
az egészséges életmód és a
sport. A helyi futó közössé-
günk tagjai, a rendezvényen
való aktív szerep vállalása mel-
lett, pozitív visszajelzést ka-
pott, hogy nagy népszerűség-
nek örvendenek, futó és kerék-
páros közösségek körében, Ke-

hidakustány természeti értékei.
A Húsvéti nyuszi futásnak is
már országszerte hagyományai
vannak, melyeket különböző
kulturális rendezvényekkel is
egybekötnek a szervezők.

A sportoláson kívül szám-
talan más szórakozási lehető-
séget is adott településünk az
ide látogató vendégeknek az
ünnep alatt. A szép idő és a jó
hangulat mellett a népes in-
dulóknak a megszokott 5 km-es
távot kellett teljesíteniük. A
regisztrált indulóknak színes
szalagokkal kijelölt útvonalon,
természetes akadályokkal meg-
küzdve kellett teljesíteni a ki-
hívást, volt aki szaladva, volt ki
sétálva, de akadt jó pár lelkes
kerékpáros is, a lényeg, hogy
mindenki teljesítse a saját ira-
mában a kiszabott távot.

Minden egyes indulót a
szervezők apró ajándékokkal és
emlékéremmel jutalmaztak, kü-
löndíjban részesítették az első
három leggyorsabb futót, a leg-
népesebb családot, a legfiata-
labb indulót, illetve a legidő-
sebb női és férfi sportolót. A

hagyományoktól eltérően a te-
lepülés polgármestere külön
meglepetéssel készült és ked-
veskedett a szép számmal meg-
jelent kerékpárosoknak. Min-
denki sok élménnyel lett gaz-
dagabb.

A díjakat Kehidakustány
polgármestere, Lázár István
adta át. A kellemes délelőtti
sportolás után mindenki fárad-
tan és elégedetten térhetett ha-
za. Külön köszönetet szeret-
nénk mondani az áldozatos
munkájáért az önkénteseknek,
a Hagyományőrző Mariska ud-
var dolgozóinak, a helyi pol-
gárőrségnek és a zalaszentgróti
rendőrőrsnek.

Díjazások: 1. Hosszú Oli-
vér, 2. Hosszú Péter, 3. Vajda
Benedek. Legnépesebb család:
Tóth család, 8 fővel. Legidő-
sebb férfi futó: Simonics Csa-
ba. Legidősebb női futó: Sza-
bóné Csiki Tünde. Legfiatalabb
futók: Sebestyén Máté, illetve
Lorencsics Dániel. Különdíjban
részesültek: Zsankó Norbert,
Kovács Dániel, Kerti Zsolt,
Szabó József és neje.

Ötödik alkalommal rendezték meg a versenyt.

Minden résztvevőt jutalmaztak.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


