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(Folytatás a 2. oldalon)

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

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

Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb 199 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
Apróhús 70% 819 Ft/kg
Sertés lapocka 999 Ft/kg
Tarja csont nélkül 1299 Ft/kg
Karaj csont nélkül 1299 Ft/kg

Zsír 1 kg 599 Ft/kg
Lecsókolbász 699 Ft/kg
Füst.csülök 999 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg

Tepertõkrém 399/db250g/dob 1596/kg
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---------------------------------------------
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg

...

Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna..1249 Ft/kg

1249 Ft/kg
Sonkás felvágott........1399 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
---------------------------------------------
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
---------------------------------------------
Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................579 Ft/kg
Csirke comb................. 639 Ft/kg
Csirke egészben.......... 649 Ft/kg

Fõtt csécsiszalonna vcs...

TOP ÁR!

VALENTIN NAPI AKCIÓ!

Érvényes: 2017. február 06 - február 19-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

06 30/249 90 92 www.elektromosgarazskapu.hu•

Szekcionált garázskapuk

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Január 27-én avatták fel
vá-

rosrészében a
újonnan kivitelezett 4600 ton-
nás gabonatároló silórendszerét.

Za-
laszentgrót tüskeszentpéteri

Zala-Cereália Kft.

Hosszú távra megalapozza a versenyképességet
Gabonatároló silórendszert avattak a Zala-Cereáliánál

A cég az elmúlt évben már
telepített 8 db 25 tonnás ta-
karmány végtermék tartályt,
most pedig elkészült 4 db

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.
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(Folytatás az 1. oldalról)

18.30 vendégérkezés,

21.00-21.45:

Program:

19.00-tól Valentin napi Gála büfévacsora,
19.00-23.00 zenés est: Leslie Night Band,

Sztárvendég:
György-Rózsa Sándor

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

VALENTIN NAPI ZENÉS VACSORAEST LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE****-ban
2017. február 18-án (szombat) 19.00 órától

Helyszín: L16 Étterem

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek)
Belépõ: 5 995 Ft /fõ

Január 27-én került sor a
hagyományos újévi fogadásra

, amelyen az
elmúlt évekhez hasonlóan
részt vettek a helyi közélet és a
gazdasági szféra képviselõi.

polgár-
mester köszöntõje után a részt-
vevõk figyelmébe ajánlotta azt

Zalaszentgróton

Baracskai József

Újévi fogadás Zalaszentgróton

a kiadványt, amelyben az el-
múlt év fejlesztései és az idei
célok szerepelnek.

A város polgármestere a fo-
gadáson köszöntötte a képvi-
selõ-testület új tagját,

, aki a közelmúltban el-
hunyt alpolgármes-
ter helyére került a testületbe.

Mazzag
Zoltánt

Beke László

Baracskai József köszöntötte a meghívott vendégeket.

Fotó: Mészáros T. LászlóFotó: Mészáros T. László

acélsiló, egyenként 1150 ton-
na gabonatárolási kapacitás-
sal, hozzá fedett átvevõ garat
és 50 m -es tranzittartály. A
silókban kukoricát és takar-
mány búzát tárolnak. Közvet-
len összeköttetésben vannak a
tárlók a keverõüzemmel, a
silókba került gabonát már
nem kell áttárolni, közvetlenül
takarmánygyártásra kerül.

Az avató ünnepségen
, az országgyûlés

alelnöke kihangsúlyozta: a Za-
la-Cereália Kft. olyan beruhá-
zást hajtott végre, ami több
évre is megalapozza verseny-
képességét. Megjegyezte, hogy
a magyar mezõgazdaság elõtt
nagy feladatok állnak. Kiemel-
te, hogy az elmúlt évben jó
volt a gabonatermés, de ebben
az égiek is segítségünkre vol-
tak. Ezzel arra utalt, hogy az 5
millió hektár termõterületbõl
jelenleg mindössze 80 ezer
hektárt öntözünk.

, a Zala-Ce-
reália Kft. ügyvezetõje az ava-
tóünnepségen áttekintette a

3

Ja-
kab István

Király László

Hosszú távra megalapozza a versenyképességet
Gabonatároló silórendszert avattak a Zala-Cereáliánál

tüskeszentpéteri malom múlt-
ját. A Zala folyó bal partján álló
tüskeszentpéteri vízimalmot
már 1524-ben kelt írásban
említik. A háromemeletes –
ma is látható – malomépület
1889-ben épült és ekkor már
hengerszékek kerültek beépí-
tésre. Kilenc év múlva, 1898-
ban már gõzgép hajtotta a
transzmissziós tengelyt a tüs-
keszentpéteri malomban. Az
iparszerû gabona feldolgozás-
nak hagyománya van Tüske-
szentpéteren. A Zala-Cereália
Kft. 1994-tõl üzemelteti a Zalai
Gabonaforgalmi Vállalat priva-
tizált zalaszentgróti kerületi
üzemét, amely a tüskeszentpé-
teri malom mellett a zalaszent-
gróti takarmánykeverõ üzemet
is magában foglalta. A Zala-Ce-
reália Kft. 22 évet zárt, mindig
eredményes mûködéssel. A
megtermelt eredményt beru-
házások finanszírozására for-
dították. Automata lisztcso-
magolót, síkpadozatú ter-
ménytárolókat, új keverõ-
üzemet, állattartó telepeket
építettek.

A malomüzem 15 ezer ton-
na búzát õröl meg évente. A
keverõüzem 50 ezer tonna ta-
karmányt képes gyártani. Acél-
silóból 14 darab, egyenként
ezer tonnás van. Síkpadozaton
tudnak tárolni 16 ezer tonna
gabonát vagy egyéb alap-
anyagot.

A legyártott takarmány 64
pulyka- és 18 csirketelepre ke-

rül. Évi 600 ezer db vágó-
pulykát és 3 millió brojler csir-
két állítanak elõ integrátor-
ként. A cégcsoport 9 állattartó
telepet üzemeltet. A kibocsá-
tott takarmány 26%-a ezekre a
telepekre kerül. A foglalkozta-
totti létszám 64 (16 diplomás)
és telepeiken 37, összesen 101
alkalmazott. Éves árbevételük:
9,4 milliárd forint.

Király László adott tájékoztatást a beruházásról. Az ügyvezetõ
igazgató mellett Jakab István.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A
kitüntetéseket nyúj-

tott át a hagyományos évér-
tékelõ vacsoráján, melyet ja-
nuár 27-én délután

tartottak, a Kis-Korona
Vendéglõben. Az évértékelõn
részt vett , a Zala
Megyei Kézilabda Szövetség
elnöke, fõtit-
kár és el-
nökségi tag.

2016. évben Zala megye
kézilabda sportjáért kitünte-
tést kapott:

(Nagyka-
nizsa), (Hévíz),

Zala Megyei Kézilabda
Szövetség

Zalaszent-
gróton

Varga Sándor

Császár József
dr. Iglódi Endre

Marczinka Csaba
Papp Gábor

Évértékelõ Zalaszentgróton
Pém Árpád Soós
Kálmán

Farkas Ágnes,

Czigány Nóra

Kiss Gergely

Mester Anita

(Keszthely),
(Veszprém).

A díjátadó
olimpiai és VB-ezüstérmes,
Európa-bajnok, 206-szoros vá-
logatott kézilabdázó volt.

2016. évben Zala megye
legjobb nõi kézilabdázója elis-
merést kapott:
(Hévíz).

2016. évben Zala megye
legjobb férfi kézilabdázója el-
ismerést kapott:
(Nagykanizsa).

2016. évben Zala megye gól-
királynõje elismerésben része-
sült: (Zalaegerszeg).

A hagyományoknak megfelelõen tartották meg az ünnepélyes
évértékelõt.

„Szánd meg Isten a Ma-
gyart/ Kit vészek hányának…”
– kérte nemzete számára

csekei magányá-
ban. Nemzeti himnuszunk im-
már 194 éve nyújt vigasztalást
az elhagyottaknak, és ad erõt a
megfáradtaknak. Vallásos tár-
gyú énekünk „születésének”
(1823. január 22.) évfordulója
1989 óta megérdemelten a
Magyar kultúra napja.

E jeles ünnep alkalmából
iskolánkban, zenés, ver-
ses összeállítással kívántuk fel-
idézni a híres költõ munkás-
ságát és a Himnusz keletkezé-
sének körülményeit. Készül-
tünk a megemlékezésre, de a
nemzeti tragédia felkészületle-
nül ért bennünket. Megdöb-
benve, megtörve hallgattuk a
híreket. A január 20-i végzetes
veronai buszbaleset mindany-
nyiunk lelkében mély nyomot
hagyott. Az egész ország gyá-
szolt, a nemzet megrendülten,
értetlenül állt az események
elõtt.

Minden baleset megrázó,
de a fiatal életek elvesztése a
legmegrendítõbb. Az áldoza-
tok többsége diák volt, fiatal,
életerõs tanuló, tele tervekkel,
tettvággyal. Mi pedagógusok

Köl-
csey Ferenc

Türjén

Emlékezés a gyász hangulatában
talán mélyebben és tudato-
sabban átérezzük ennek a
balesetnek a tragédiáját. Ki-
rándulások, túrák, táborozások
alkalmával nemcsak a szerve-
zés terhét, hanem a bizton-
ságos körülmények fenntartá-
sának állandó készültségét is
magunkra vállaljuk. Az élmény-
szerzés és felfedezés öröme,
a lehetõségek megteremtése
meghatározó, de nem veszély-
telen mozzanata a nevelõ-ok-
tató munkánknak. Szép, de fe-
lelõsségteljes hivatás a miénk.
Hiszen akikre most emlé-
kezünk éppen olyan tanárok
és diákok voltak, mint mi.
Rohanó életünk tele van meg-
rázó és szomorú események-
kel. Azzal, hogy a világ mind-
annyiunk számára kitágult,
akaratlanul is megborzongat
az érzés: ez akár velünk is meg-
történhetett volna, és ilyenkor
a mély együttérzés mellett a
hála tölt el bennünket. Furcsa
érzés ez a tragédia árnyéká-
ban. Hálát adni Istennek, hogy
vigyáz ránk. Kérni Istent, hogy
óvjon minket. Úgy, ahogy Köl-
csey fohásza szólt egykor. Hisz
„megbûnhõdte már e nép /A
múltat s jövendõt.” Zivataros
századokat élünk ma is. 2017.

január 20-a szomorú eseménye
villámcsapásként sújtott le egy
nemzetre. Egy újabb fekete
feljegyzés ez történelmünk
margójára. A Szinyei Merse Pál
Gimnázium diákjainak és
tanárainak tragédiája himnu-
szi balsors.

Isten terveit sokszor lehe-
tetlen megérteni. Csak bízni
lehet abban, hogy mindennek
úgy van értelme, ahogy van. A
történéseknek célja van éle-
tünkben. Szívbõl kívánom a
tragédiában érintetteknek, hogy

ne akarják megérteni ami
történt, ne keressenek válaszo-
kat a miértekre, ne okolják se
egymást, se magukat. Idézzék
fel a szép emlékeket, találjanak
erõt és vigasztalást családtag-
jaikban, barátaikban.

A
dolgozói, peda-

gógusai és diákjai ezen gon-
dolatok jegyében emlékeztek
meg a Magyar kultúra napjáról
a nemzeti gyásznapon, 2017.
január 23-a reggelén.

Türjei Szent László Ál-
talános Iskola

Dézsenyi Melinda

Türjén tanárok és diákok együtt emlékeztek elhunyt társaikra.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
2017. január 26-i ülésén

egye-
sületi elnöktõl kapott tájékoz-
tatást a több mint 25 éve mû-
ködõ

mûködésérõl, melynek alap-
vetõ célja a vidéken élõ lakos-
ság életfeltételeinek javítása har-
móniában a vidéki környezet
és a táj adottságaival, megõriz-
ve annak nem pótolható adott-
ságait. Tevékenységük fókuszá-
ban az aprófalvas településhá-
lózatból adódó sajátosságok
kezelése, a foglalkoztatás, szo-
ciális ellátás, helyi gazdaságfej-
lesztés, valamint a közösségfej-
lesztés és a hálózati együttmû-
ködések állnak. Az egyesület

Zala Megyei Közgyûlés
Guit-

prechtné Molnár Erzsébet

Zalai Falvakért Egye-
sület

Elfogadták a költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

végzi többek között a falu-
gondnoki hálózat koordiná-
lását a megyében a kezdetek-
tõl (1994) fogva. Az elnöknõ
elmondta, hogy az egyesület
fennállása alatt elõször kapott
meghívást a Zala Megyei Köz-
gyûléstõl, hogy tájékoztassa a
testületet tevékenységükrõl.

Döntött a közgyûlés, hogy
a polgármester által
ismertetettek alapján támogat-
ja vá-
rossá nyilvánításának kezde-
ményezését.

Ezt követõen 487.974 mil-
lió forintos fõösszeggel elfo-
gadta a grémium a Zala Megyei
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség

Elfogadta a közgyûlés az
önkormányzat 100%-os tulaj-
donában álló

2017.
évi üzleti tervét, valamint a

végelszámolásáról
szóló tájékoztatót, egyetértését
fejezte ki a végelszámolás lezá-
rásának és a cég törlésének
kezdeményezését illetõen.

Tekintettel arra, hogy a me-
gyei önkormányzatok érdek-
képviseletét a

látja el, s egyút-
tal közvetítõ szerepet is betölt
a kormányzat felé, a

egyre ke-

Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft.

Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége (MÖOSZ)

Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ)

vesebb olyan szolgáltatást tud
nyújtani, amelyet a megyei ön-
kormányzatok is igénybe tud-
nak venni a viszonylag magas
éves tagdíj ellenében, a testü-
let döntött az utóbbi szerve-
zetbõl való kilépésrõl.

Végezetül részletes tájékoz-
tatást kaptak a képviselõk a

által 2016-ban végzett
feladatokról, melyek között a
testületi munkához kapcsoló-
dó tevékenységek mellett je-
lentõs arányt képviseltek a pá-
lyázatokkal kapcsolatos térség-
fejlesztési és pénzügyi tevé-
kenységek, valamint a válasz-
tással és népszavazással össze-
függõ feladatok.

Forrás:

Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Elfogadták a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségve-
tését.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Türje Község Önkormány-
zata

Nagy Ferenc

2013-ban döntött arról,
hogy az azt követõ években
nagyobb figyelmet fordít a szü-
letendõ gyermekekre. A közel-
múltban negyedik alkalommal,
a karácsonyi ünnepséggel egy-
bekötve Türje ifjú polgáraivá
avatták a 2016. évben született
13 kisgyermeket.

polgármester
hangsúlyozta, hogy minden
gyermek nagy öröm a falunak.
Fontos, hogy itt nõjenek fel, itt
járjanak bölcsõdébe, óvodába,
iskolába. Így erõsödik tovább a
település, hiszen mindenki
számára õk jelentik a jövõt.

Türje kis polgáraivá váltak

Ezért Türje Község Önkor-
mányzata nevében egy szál vi-
rágot, egy emléklapot, és
10.000 forintot nyújtott át a gyer-
mekek szüleinek. A polgár-
mester személyes ajándékul
idén is plüssfigurákkal ajándé-
kozta meg a kicsiket, valamint
egy szál rózsával köszönte meg
a védõnõ, áldo-
zatos munkáját.

A közel kétórás mûsorban
felléptek az óvódások, a kis ba-
lett táncosok, a Türjei Szent
László Általános Iskola diákjai,
a Hétszínvirág Énekegyüttes és
a Táncolni Szeretõk Csoportja.

Szabó Márta

n.f.

Székely Lilla szüleivel, jobbról Nagy Ferenc polgármester.

Fotó: Szalay CsabaFotó: Szalay Csaba

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Az akció a készlet erejéig érvényes!

„Tollfosztóban voltam az es-
te, édesanyám azt is kileste. Min-
dig csak azt hányja, veti sze-
memre, kivel beszélgettem az
este. Nem beszélgettem én sen-
kivel, édesanyám testvéröccsi-
vel. Azzal sem beszélgettem én
sokáig, éjfél után három óráig.”

Január 31-én a
ta-

nítás nélküli munkanap kere-
tében az elsõ félévet lezáró ne-
velõtestületi értekezletet tar-
tottak. intéz-
ményvezetõ kérésére a türjei
mûvelõdési ház vezetõje,

közmûvelõ-
dési szakember egy igazi ha-
gyományõrzõ nappal kedves-
kedett az iskolai tanórákát nél-
külözni „kényszerülõ” gyere-
keknek. A hagyományõrzés vi-
szont nem történhet azok nél-
kül, akik a régi szokásokat iga-
zán ismerik. A türjei Õszirózsa
Nyugdíjas Klub tagjai öröm-
mel és lelkesedéssel tettek ele-
get a kérésnek, hogy megis-
mertessék a gyerekekkel a toll-

Türjei Szent
László Általános Iskolában

Pacsi Krisztián

Se-
bõk-Bán Gabriella

Mindenki jól érezhette magát
Tollfosztó mulatság Türjén

fosztás néhol még fennmaradt
tradícióját.

, a
nyugdíjas klub vezetõje elme-
sélte a gyermekkori élményeit,
melyek a tollfosztás estéihez
kapcsolódtak:

– A hosszú téli estéken a
szomszédasszonyok összejöt-
tek egy-egy családnál, hogy ka-
lákában elõkészítsék a liba-
tollat a párnákhoz. A tollfosz-
tás aprólékos munka, mely
során a puha tollakat letépik a
keményebb szárról. A megfosz-
tott libatollat beletömték a
párnába, mely a fiatal lányok
kelengyéjének (hozományá-
nak) része volt. Régen semmi
nem mehetett veszendõbe,
ezért a visszamaradt kemény
toll a díszpárnákba került. A
paraszti társadalomban ez a
közös munka nem csak köl-
csönös segítségnyújtást jelen-
tett. Az összejövetelek lehetõ-
séget adtak a beszélgetésre,
anekdotázásra, éneklésre is, de
akár „zeneszerszám” is elõke-

Sebestyén Julika néni

rülhetett. A házigazdák termé-
szetesen meg is vendégelték a
tollfosztó asszonyokat, leányo-
kat. Az asztalra aszalt gyümöl-

csökbõl készített gyümölcsle-
ves és finom sütemények ke-
rültek. A jókedvbõl kimaradó
fiatal legények sokszor meg-
viccelték a házba tartózkodó-
kat: leszedték az utcaajtókat, s
elvitték az utca végére, vagy
hidasajtóval, fûrészbakkal, lét-
rával eltorlaszolták a bejárati
ajtót; de az is elõfordult, hogy
a szekeret felrakták a tetõre…

Miután a programon részt
vevõ közel 40 gyerek megis-
merte a hagyomány gyökereit,
a gyakorlatban is kipróbál-
hatták a tollfosztás aprólékos
munkafolyamatát. Közben a
türjei

jelenlévõ tagjai élõ cite-
raszó kíséretében csodálatos
népdalokat énekeltek a tüstén-
kedõ kicsikkel és nagyokkal.

A tollfosztáson kívül filcbõl
készült libát-kacsát tömtünk
illetve varrtunk, gyöngyöt fûz-
tünk, mini billiárd- és cso-
csóbajnokságot rendeztünk,
illetve egyéb közös játékokkal
színesítettük a napot – mond-
ta el a mûvelõdési ház frissen
kinevezett vezetõje.

A programokon közremû-
ködõk pontokat gyûjtöttek,
amelyekért a nap végén apró
meglepetés járt, hogy az emlék
kézzel foghatóvá váljon, min-
denki egy saját tollal töltött kis
párnácskát vihetett haza aján-
dékba. A türjei mûvelõdési
házban megrendezett idei toll-
fosztó mulatság élményekben
gazdag, felejthetetlen nap volt
minden résztvevõ számára.
Köszönettel tartozunk a sike-
res program megvalósításában
közremûködõ civil szerveze-
teknek, a község varrodájában
dolgozóknak, a helyi kultúrház
alkalmazottainak és az NMI
munkatársának.

Hétszínvirág Énekegyüt-
tes

Sebõk-Bán Gabriella

A gyerekek gyakorlatban is kipróbálhatták a tollfosztást mun-
kafolyamatát.
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Egyre többet találkozni ve-
le rendezvényein, a
Nagyrét út új lakója az idõsek
napján például nemzetközi,
német-magyar duettet is elõ-
adott
színmûvésznõvel.

a decemberi pász-
torjátéknál már bemutatta a
zongoratudását, s mellette sze-
retné a falu fiataljait is tanítani.

– Németországban, Auszt-
riában számos produkcióban
is felléptem, valamint Olasz-
országban, Svájcban és Ázsia
különbözõ helyein. A csalá-
dommal Magyarországra sze-
rettünk volna jönni, mert a fe-
leségem édesapja Miskolchoz
közel született. A nagymamám
és a férje is Budapestre jöttek.
Szeretjük Magyarországot, sok
barátunk van már itt, ezért
szerettünk volna mi is itt lakni.
Beszéltünk a polgármester
asszonnyal és ebben a csodá-
latos faluban találtunk egy há-
zat. Nagyon jó emberek között
vagyunk, de a nyelvüket na-
gyon nehéz megtanulni! Egy
kicsit már tanultam is magya-
rul: boldog új évet! Ismerem
Halasi Imrét, a miskolci szín-
ház egykori igazgatóját, Kovács
Péter bariton énekest Kai-
serslauternbõl. Több mint 4-5
éve jöttünk Budapestre, sze-
retjük a gulyást, a lecsót, a
pálinkát. Édesanyám jókat me-
sélt a Balatonról, ezért mi is a
környéken kerestünk házat. A
Graz-i egyetemen is foglalkoz-

Tekenye

Fekete Kovács Veronika
Prof. dr. Hans-

Jörg Bock

Tekenyére költöztek az operett hangjai
tam diákokkal és helyi fiatalok
bevonásával szeretnék több
koncertet szervezni Tekenyén
és környékén. A szomszédom,
Kiss Zoltán egy csodálatos em-
ber. Szabadidõmben sokat fog-
lalkozom a kutyáinkkal, 5 csi-
vavát és 2 rottweilert tartunk
és szeretünk sétálni a Kis-Ba-
latonnál és a Balatonnál – árul-
ta el a Tekenyén hamarosan
letelepedõ Hans-Jörg Bock,
akinek egyik magyar kedvence
Kálmán Imre: Marica grófnõ-
jébõl a Tasziló dala, valamint a
Hej cigány.

A falubeliek körbezsong-
ják, élvezik hallgatni, ahogy
próbálgatja a magyar nyelvet
és bár a németül kevesen ér-
tenek, de „kézzel-lábbal” meg-
beszélik, hogy ki mire gondol.

A településen a kulturális nor-
matívából zongorát szeretné-
nek vásárolni. Több fiatal ta-
nul már különbözõ hangsze-
reken, illetve néhányan jó ér-
zékkel énekelnek.

– Szeretnénk ezeket a fog-
lalkozásokat tudatosabbá tenni
és összehangolni a fiatalokat.
Ezekhez az összejövetelekhez
a könyvtár hangulatos termét
is használhatnák. Örülök an-
nak, hogy Hans és családja ide-
költözésével egy ilyen értékes
ember kerül a faluba és az ál-
tala hozott plusz mindenkinek
a javára válik. Barátságos sze-
mélyiségének köszönhetõen
könnyen barátkozik és a falu-
beliek is szeretik – mondta

polgármester.Sinka Imréné
Pataki Balázs

Hans-Jörg Bock és felesége (középen) gyakori vendégei a te-
lepülési rendezvényeknek.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezé-
ben és azon töpreng, ho-
gyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát el-
hozni. Ezért felhívta And-
rást, hazafelé menjen be ér-
te. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a for-
galom. András amint sorra
került, mondta, hogy meg-
jött a tortáért. Az eladó el-
ment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.

András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bi-
zony nagy baj, esett kétség-
be András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli szü-
letésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatá-
sára kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idege-
sen kérte Juditot, hogy jö-
võre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak eny-
nyit tudott mondani:

– Már idén sem itt ren-
deltem, ezért nem találták…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az élet nem egyszerû…

A hideg idõjárás miatt le-
het, hogy késõbbre tették vol-
na, de annyian érdeklõdtek,
hogy mikor lesz a következõ
összejövetel, hogy közkívánat-
ra január 19-én rendezték meg

az idõsek pótszil-
veszterét. A programot két nap
alatt szervezték meg, mégis
40-50 vendég érkezett. Ez is
mutatja, hogy a közösségbe já-
rók szeretik egymást, örömmel
látják a másikat, beszélgetnek
egymással és kíváncsiak a tör-
ténésekre. S közben ötleteket
is adnak a következõ prog-
ramhoz.

Az idõsek minden hónap
második vagy harmadik csü-
törtökén találkoznak, ilyenkor
a szervezõk egy tál étellel ven-
dégelik meg õket, s közben
mindenki táskájából elõkerül
egy tálca saját készítésû süte-
mény is. A Magyar kultúra nap-
jához kapcsolódóan a vendé-
gek elõbb hangulatteremtõ
verseket hallgattak meg, majd
szóba kerültek az ilyenkor ha-
gyományos népszokások, me-
lyek jó beszédtémát adtak. Az

Tekenyén

Vidám pótszilveszter Tekenyén

estébe nyúló pótszilveszteri
délutánon a közfoglalkozta-
tottak által készített apró aján-
dékot is kaptak a résztvevõk. A
hangulatot ala-
pozta meg és sikerült minden-

Farkas Zoltán

ki táncra perdítenie. A telepü-
léshez kapcsolódó információ,
hogy február 11-én farsangi
alapítványi bálra várják a falu
lakosságát.

-pb-

A vendégek apró ajándékot is kaptak.

Január 16-20. között immár
a tizenötödik évben szervez-
ték meg végzõs
általános iskolások félévi vizs-
gáját, ahol matematikából, né-
met nyelvbõl és magyar iroda-
lomból adott számot tudásáról
a 19 nyolcadikos. A diákokat
már egyáltalán nem éri meg-
lepetésként a vizsga, melyre té-
telenként készülnek fel. Az
iskolában integrált oktatás
folyik, így a gyengébb képessé-

Zalacsányban

Elsõ mérföldkövükhöz értek
Diákok „kisérettségije” Zalacsányban

gû tanulókat a nekik megfe-
lelõ feladatok várták. Hétfõn,
kedden és szerdán az írásbeli
feladatokat kellett megolda-
ni, míg csütörtökön és pénte-
ken a szóbeli megmérette-
tés zajlott, ahol a bírálóbizott-
ságban helyet kapott

Szõnyi , a keszt-
helyi tankerület oktatási refe-
rense is.

– A gyerekeknek elmond-
tuk, hogy olyan mérföldkõhöz

Pa-
lágyiné Judit

értek, amikor az elsõ nagyobb
megmérettetés várja õket. Erre
mindhárom tantárgyból ötödi-
kes koruk óta tudatosan ké-
szülnek, nyolcadikban heti
egy-egy órában mindenkivel
külön foglalkoznak a kollégák.
A gyerekek közül fõleg azok
izgulnak, akiket a nyolc év
alatt is nehezebb volt szóra
bírni. A 15 év alatt számos visz-
szajelzést kaptunk és elmond-
hatjuk, hogy a felkészülésnek
óriási hozadéka van. A kidol-
gozott tételeket középisko-
lában is használják, elõtte
nálunk megtanulnak rend-
szerezni, lényeget kiválaszta-
ni. Aki rendesen felkészül, an-
nak könnyebb az átmenet a
középiskolába is – emelte ki

intézmény-
vezetõ.

A diákok közül négyen
szombaton már az országos
felvételin vettek részt, hogy
felvételt nyerjenek leendõ kö-
zépiskolájuk, gimnáziumuk fa-
lai közé, melyre Zalacsányban
kiváló felkészítést kaptak.

Tóth Istvánné

Pataki Balázs

Csütörtökön és pénteken a szóbeli megmérettetés zajlott.
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Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence

benne különféle élményelemekkel,

óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,

számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével

kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Tavaly tavasszal pályázatot
adtunk be az ökoiskolai cím
újbóli elnyerésére. Nem volt
igazán nehéz dolgunk, hiszen
csak csokorba szedtük és do-
kumentáltuk mindazt, amit az
elmúlt években szerveztünk a
gyerekeknek. A pályázatot el-
fogadták és izgatottan vártuk a
novembert, amikor is kiderült,
hogy iskolánk ismét megkapta
ezt a számunkra oly fontos
címet.

Az elmúlt félévben is igye-
keztünk a mindennapjainkat
egy kicsit vidámabbá, válto-
zatosabbá tenni azzal, hogy já-
tékos feladatokkal hívjuk fel
tanulóink figyelmét a jeles
napokra. Minden ilyen ünne-
pen panda macit kaphatnak az
osztályok a jól elvégzett fel-
adatokért, tesztekért, gyûjtõ
munkáért cserébe. A faliújsá-
gokon gyorsan gyûltek az emb-
lémák, amit lázasan számolgat-
nak a gyerekek. Év végén

„Ismét ökoiskolai címet nyertünk”
ugyanis a legtöbb panda macit
szerzõ alsós és felsõs osztály
megkapja az ökoosztály címet,
a vándorserleget és némi pénzt
az osztálykiránduláshoz a diák-
önkormányzat felajánlásával.

Az Ózon világnapján ózon
molekulákat gyûjtöttünk a
gyors, szép sorba állásért.

Autómentes világnapon az
osztályok és a pedagógusok is
zöld színbe öltöztek, így hívva
fel a figyelmet a környezet-
szennyezésre. Ezen a napon a
gyerekeket az ügyeletes taná-
rok reggel már a kapuban vár-
ták, és attól függõen, hogy ki
milyen közlekedési eszközzel
érkezett az iskolába, különbö-
zõ pecsétet nyomtak a kezük-
re. A pecséteket pontokra vál-
tottuk, majd átlagoltunk az
osztály létszámának megfele-
lõen. Nem ért minket megle-
petésként, hogy több osztály-
ban is kivétel nélkül, minden
tanuló gyalog érkezett aznap

az iskolába. Mi, pedagógusok
is büszkék vagyunk arra, hogy
a tantestület is komolyan vette
a kihívást és a többség gyalog
tette meg az utat. Köszönjük a
polgárõröknek, hogy segítet-
tek a biztonságos közlekedést
megoldani!

Az egészség hetében ren-
geteg új információhoz, vita-
minhoz, élményhez és tapasz-
talathoz jutott a sok diák.

Az Állatok világnapján elõ-
adást hallgattak tanulóink az

erdei állatokról, és kíváncsian
simogatták végig a különleges
agancsokat, vaddisznó bõröket.
Különleges ugróiskolával is meg-
leptük a diákokat, amit majd
egész évben használhatnak.

A tanév hátralévõ részében
sem fogunk unatkozni. To-
vábbra is gyûjtjük a kupakokat
és az újságpapírt, kirándulunk,
jeles napokat tartunk, és ha
van egy kis idõnk, akkor ta-
nulni is fogunk!

Kovácsné Mörk Gyöngyi

Múlt hónapban már beszá-
moltunk róla, hogy a térségi
iskolák játékos sportversenyé-
nek területi fordulójából a

csapata jutott
be a nagykanizsai döntõbe. A
következõ megmérettetés ja-
nuár 18-án várt a diákokra,
akik két nagykanizsai, lenti,
letenyei, zalakarosi, gellénházi
és alsónemesapáti együttessel
versengtek az országos elõ-
döntõbe jutásért.

– Néhány év kihagyás után
újból indítottunk csapatot
ezen a versenyen, aminek ré-
gen is nagy hagyománya volt
nálunk. A területin hat, a dön-
tõn tíz játék szerepelt a fel-
adatok között, amiket sokat
gyakoroltunk a gyerekekkel. A
kanizsai, lenti, letenyei csapa-

za-
lacsányi iskola

Jól szerepelt a zalacsányi csapat

tok már évek óta az elsõ négy-
ben végeznek és az országos
elõdöntõn, döntõn is szerepel-
nek. Mi az utolsó versenyszá-
mot megnyerve végeztünk az
ötödik helyen. A gyerekek en-
nek ellenére kicsit csalódottak
voltak, de mi úgy gondoljuk,
hogy az elvégzett sok munka
meghozta az eredményt – me-
sélte intézmény-
vezetõ.

Az iskola csapatát a külön-
bözõ korcsoportok diákjai ad-
ták, akik a gyakorlás hetei alatt
is nagyon sokat fejlõdtek. Az
atlétikai elemeket, labdajátéko-
kat is ötvözõ sor- és váltóver-
senyre külön füzetbõl készül-
tek fel
segítségével a gyerekek.

Tóth Istvánné

Rétiné Végh Katalin

Pataki Balázs

Küzdésbõl is ötösre vizsgázott a csapat.
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

A Magyar kultúra napja
alkalmából rendezett sümeg-
csehi könyvtárosa,

foglalkozást és
játékos vetélkedõt az érdek-
lõdõ gyerekeknek. Az ese-
ményre január 23-án, hétfõn
került sor .

– Tavaly ezen a napon a
magyar népmesékkel foglalkoz-
tunk – mondja a könyvtáros.

– Nagy örömmel tapasztal-
tam, hogy a gyerekek sok min-
denre emlékeztek. Hamar he-
lyére tettük, hogy miért január
22-e a Magyar kultúra napja, a
gyerekek azonnal Kölcsey Fe-
renchez, s a Himnuszhoz kö-
tötték. Ezután szót ejtettünk a
mû megzenésítésének körül-

Gombosné
Szabó Viktória

Sümegcsehin

A Magyar kultúra napja
ményeirõl is, majd játékos, de
gondolkodtató nyelvi felada-
tokat, keresztrejtvényt, találós
kérdéseket oldottunk meg. A
gyerekek lelkesedése nagyon
meglepett, hiszen azt gondol-
tam, hogy iskola után, fáradtan
már nem annyira kaphatók
ilyesmire, de ezt a feltétele-
zésemet teljesen megcáfolták.
Nagyon jó hangulatban telt a
másfél óra. A diákok bepil-
lantást nyertek a magyar nyelv-
ben rejlõ fantasztikus lehetõ-
ségekbe. Az APÁTLAN szó be-
tûibõl például 25 (!) másik,
értelmes magyar szót alkottak.
Egy keresztrejtvény megoldása
után pedig azt is megtudhat-
ták, hogy milyen madár a ke-

recsen, s hogyan kapcsolódik
az õsmagyarok hitvilágához.
Az említett keresztrejtvénybe
egyébként csak e és é magán-
hangzót tartalmazó madárne-
veket lehetett beírni, tehát a
feladat jól megdolgoztatta a
gyerekek agytekervényeit. Fon-
tosnak tartom, hogy a magyar-
sággal kapcsolatos legalapve-
tõbb ismeretekkel, a legneve-
sebb költõinkkel ne csak az
iskola keretein belül (mint
tanagyag) találkozzanak a diá-
kok, hanem azon kívül is. En-

nek elsõdleges színtere a
könyvtár, ahol a hangulat sok-
kal kötetlenebb, oldottabb,
mint az iskolában, a gyerekek
mégis megtanulják, melyek
azok az alapvetõ ismeretek,
amelyeket illik tudni – tette
hozzá Gombosné Szabó Viktó-
ria, aki a foglalkozás végén, a
gyerek unszolásának eleget té-
ve megígérte, hogy ezentúl
rendszeresen várja majd õket
hasonló, játékos feladatokkal.
A kérésnek örömmel tesz
eleget.

Játékos vetélkedõt rendeztek.

A
2009

õszén indult gó-szakkör. A já-
ték örömén túl nagy motiváló
erõt jelentett az is, hogy a gó-
szakkör tagjai az évek során
több versenyre is elutazhattak,
új ismeretségeket köthettek, és
megmérethették magukat. Né-
hány háziverseny után 2010
februárjában tanulóink elsõ
ízben utaztak versenyre Pápá-
ra, az országos gó diákverseny

Sümegcsehi Fazekas Jó-
zsef Általános Iskolában

Táblajáték a sümegcsehi iskolában

nyugat-magyarországi elõdön-
tõjére, ahonnan a 12 éven
aluliak korcsoportjából 9 ta-
nuló jutott a döntõbe. 2011-
ben 7 tanulónk vett részt
Balatonfüreden a kétnapos
XXIII. magyar gó-bajnokságon.
A Magyar Gószövetség ebben a
tanévben már felfigyelt a
sümegcsehi szakkörben folyó
munkára, és lehetõségeihez
képest támogatta is azt a já-
tékhoz szükséges készletek

biztosításával, versenyengedé-
lyek és nevezési díjak alkalmi
csökkentésével, illetve idõn-
kénti elengedésével. Jelzi az
iskolánkban folyó munka elis-
merését az is, hogy a Magyar
Gószövetség az országos gó
diákverseny 2011. évi nyugat-
magyarországi elõdöntõjét Sü-
megcsehin rendezte meg, né-
gyen pedig Budapestre is el-
jutottak a magyar gyermekbaj-
nokságra.

Szakkört vezetõ kollégánk
távozása után a következõ
években szüneteltek a foglal-
kozások, de tanulóink tovább-
ra is szívesen játszottak a szak-
köri munkához beszerzett
készletekkel. Nagy megtisztel-
tetés volt, hogy a Magyar Gó-
szövetség a 2013-ban a Buda-
pesten megrendezésre kerülõ
XVIII. ifjúsági gó Európa-baj-
nokságra tanulóinkat is meg-
hívta, így négyen ezen a há-
romnapos nemzetközi verse-
nyen is részt vehettek. Jelentõs
eredményeink ellenére kollé-
gánk távozása után nem vette
át ezt a területet senki. Ke-
resve a folytatás lehetõségét a

táblajátékok bevezetését hatá-
roztuk el a tanórákon, a tan-
órán kívüli foglalkozásokon és
szakköri keretben.

További céljainkról, elkép-
zeléseinkrõl hamarosan beszá-
molunk.

*
A gó kínai eredetû, körül-

belül négyezer éves táblajáték.
A gó két játékos által játszható
játék. A játék viszonylag egy-
szerû szabályrendszere elle-
nére stratégiai lehetõségekben
gazdag.

A két játékos felváltva he-
lyezi a táblára fekete és fehér
köveit egy 19×19 mezõs táblán
(kezdõk gyakran játszanak ki-
sebb, 9×9 és 13×13-as táblá-
kon). A játék célja, hogy játé-
kosok egyike nagyobb terü-
letet foglaljon el köveivel, mint
az ellenfele. A már táblára he-
lyezett kövek nem mozdítha-
tóak el, kivéve, ha elfogják azt.
A játék végén az elfoglalt te-
rületeket és elkapott köveket
számolják össze, hogy kiderül-
jön, ki szerzett több pontot. A
játék feladással is megnyerhetõ.

(s)

Újra van táblajáték a sümegcsehi iskolában.
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A
második alkalom-

mal hirdette és szervezte meg
a

és
támogatásá-

val a „Kézilabda a családban”
programot, amely tavaly is
nagy sikernek örvendett.

A díszvendég tavaly
a város szülötte volt,

aki a kézilabda sportágban
nagy sikereket ért el.

Idei évben a program dísz-
vendége volt, aki
világbajnoki és olimpiai ezüst-
érmes, a Ferencváros örökös
tagja, és több mint 1000 gólt
dobott pályafutása során.

A programban részt vettek
a 8 éves zalaszentgróti szivacs-
kézilabdások, majd azt követõ-
en a zalaszentgróti és a vasvári
10 éves korosztályú szivacské-
zilabda leány csapatok mérkõ-
zése zajlott.

A 7 méteres dobó verse-
nyen több mint 20 zalaszent-
gróti hölgy vett részt, s nagy iz-
galmakban dõlt el, hogy ki lesz
a bûntetõdobások elsõ helye-
zettje.

A családi vetélkedõn 22
szülõ gyermekeikkel verseny-
zett. A vetélkedõ során külön
kiemelendõ a Grebenár-házas-
pár, a nagymama és a nagy-

Zalaszentgróti Nõi Kézi-
labda Club

Zala Megyei Kézilabda Szö-
vetség Zalaszentgrót Város
Önkormányzata

Tóth
Tímea,

Farkas Ágnes

„Kézilabda a családban”

Kelendõ volt Farkas Ágnes autogramja.

Szeretnék jövõre is megrendezni.

A szentgróti kézisek és a vezetõk.

A
a tavaly elhunyt
tiszteletére emléktor-

nát szervez, melynek idõpont-
ja 2017. február 18. (szombat).
A tornán a , a

, a és a
zalaszentgróti U13-U14-es le-
ány csapatok vesznek részt,
illetve mellettük még pályára
lépnek a és a

Zalaszentgróti Kézilab-
da Club Husz
Ferenc

zalaegerszegi hé-
vízi vonyarcvashegyi

nagykanizsai

Husz Ferencre emlékeznek
zalaszentgróti U11-U12-es kor-
osztályú leány együttesek is.
Szivacskézilabdás kislányoknál
pedig a Zalaszentgrót a Vonyarc-
vashegy csapatával találkozik.

Ezt követõen pedig Husz
Ferenc tanítványai a
csapattal mérkõznek meg.

Minden kézilabdás sport-
barátot szeretettel várnak az
emléktornára.

vasvári

papa is részt vettek a játékban.
S mind a gyermekek, szülõk,
nagyszülõk nagy odaadással
és izgalommal végezték el a
feladatokat. A vetélkedõben
minden résztvevõ ajándékokat
kapott.

Ezután Zalaszentgrót és Nagy-
kanizsa 11-12 éves leánycsapa-
tainak mérkõzése következett.
Farkas Ágnes olimpiai és világ-

bajnoki ezüstérmesünk a nap
folyamán több alkalommal él-
ménybeszámolót tartott a pá-
lyafutása alatt elért sikereirõl a
nézõközönségnek, és buzdí-
totta a fiatalokat arra, hogy
többen válasszák a kézilabda
sportot, és erõs kitartással,
akaraterõvel Zalaszentgrótról
is lehet szép sikereket elérni.
Örömmel nyugtázta, hogy Za-
laszentgróton ilyen sok fiatal
vesz részt a kézilabda sport-
ban. Meglátása szerint több

ügyes kislány is mozgott a par-
kettán.

A végén pedig a zalaszent-
gróti megyei nõi kézilabda-
csapat a Hévíz NB II-es csapa-
tával mérkõzött meg, ahol a
vendégek magabiztos gyõzel-
met arattak.

A jelenlevõ szülõk és nagy-
szülõk már most jelezték, hogy
szeretnék, ha a „Kézilabda a

családban” programot jövõre
is megszerveznék, a nagy si-
kerre való tekintettel, hiszen a

rendezvényen közel 300-400-
an vettek részt.

K.E.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Érdeklõdni: 30/478-6485

Négyesmentes törzsállományból,

25-30 kg-os eladók

Ár:

malacok

Zalaszentivánon

650 Ft/kg

A év végi kórházkonszo-
lidáció részeként – a mûködés
hatékonyságát javító – további
támogatásra is pályázhattak a
közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatók. A hatályos kor-
mányrendelet alapján erre a
célra 15 milliárd forintos keret-
összeg állt rendelkezésre. Egy-

Plusz forrás a megyei kórháznak

egy intézmény több célt is
megjelölhetett, melynek ered-
ményeként 810 pályázatból
324 nyertest választottak ki a
bírálók.

– A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház, az 1,1 milliárd fo-
rintot meghaladó adósságkon-
szolidáción túl, ebbõl a forrás-

ból is támogatást nyert. Két pá-
lyázatunk összesen 16.922.242
Ft-os támogatásban részesült –
tájékoztatta lapunkat

fõigazgató.
A plusz forrásból az aláb-

biak valósulnak meg:
– A személy- és vagyon-

védelmet szolgáló kültéri
kamerarendszer kiépítésére
9.929.622 Ft-ot fordíthatnak. A
belsõ telephelyet és Pózvát
egyaránt érintõ fejlesztéssel el-
sõsorban a parkolókat, az épü-
letek ki- és bejáratait, valamint
a gépjármûvek beléptetését le-

dr. Ha-

lász Gabriella

het ellenõrizni. Így a meglévõ
belsõ kamerarendszerrel együtt
a szubjektív biztonságérzetet
is növelni tudják.

– A belsõ telephely diag-
nosztikai épületének tetõszi-
getelésére 6.992.620 Ft-ot
nyertek. A beázó lapostetõ fel-
újítása évek óta szerepelt a
beruházási igények listáján,
ám eddig nem sikerült forrást
találni a megvalósításra.

A fenti fejlesztéseket 2017.
június 30-áig kell megvalósíta-
nia a Zala Megyei Szent Rafael
Kórháznak.

Két pályázat is támogatásban részesült.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

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

Ha elolvasta, adja tovább!
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