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Garázskapu 06 30 249 90 92•

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: 2017. november 27 - december 10-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR
Párizsi.......................849 Ft/kg
Füstölt páros............859 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig...899 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 949 Ft/kg
Kenőmájas............... 949 Ft/kg
Virsli műbeles.......... 999 Ft/kg
Soproni-Olasz........1049 Ft/kg
Parasztmájas......... 1039 Ft/kg
Szafaládé................1099 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka..1799 Ft/kg

KörmendiCsemege-Csípős...2139Ft/kg
------------------------------------------
Füstölt kolozsvári..1769 Ft/kg
Füstölt csülök........ 1149 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna.989 Ft/kg
Füstölt comb..........1769 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát........... 209 Ft/ kg
Csirke szárny........... 529 Ft/kg
Csirke egészben......619 Ft/kg
Csirke comb.............619 Ft/kg

DISZNÓTOROS AKCIÓ!

Sertés fehércsont 5 Ft/kg......
Sertés láb hátsó 299 Ft/kg.....
Sertés máj 319 Ft/kg..............
Csülök hátsó 819 Ft/kg..........
Tarja csont nélkül 1279 Ft/kg...
Karaj csontos 1099 Ft/kg.......
Lapocka 1099 Ft/kg................

Lecsókolbász 739 Ft/kg........ .
Sajtos virsli 1199 Ft/kg..........
Disznósajtgyomorbanvcs1299Ft/kg.
Nyári turista 1499 Ft/kg.........
Gazda-Farmer 1499 Ft/kg......
Tepertő krém
250 g/dob 429,-/db 1716 Ft/kg.. ..

TOP ÁR

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.

Tel.-Fax: 06-83/361-544

Mobil: 06-30/9936-967

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

Egészségpénztári kártya elfogadóhely!

decemberi januáriés ajánlata
Multifokális lencsék engedménnyel25%

Egyfókuszú lencsék 1.5 6-2-ig+ FÉLÁRON
(Kivéve fényre sötétedő)

Szemüvegkeretek kedvezménnyel kaphatók20%
Cooper-Vision diákigazolványrakontaktlencse

- kal olcsóbban20%
Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás

minden csütörtökön 14   órától
00

Időpont-egyeztetés személyesen vagy telefonon.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Vasárosné Kovács Ildikó

Hagyományokhoz híven idén
ősszel is köszöntötték a szép-
korúakat Batyk Község Önkor-
mányzata szervezésében. A ren-
dezvény megnyitásaként Hor-
váth Tamás alpolgármester el-

Szépkorúakat köszöntöttek Batykon
mondta, hogy az idősek tisz-
telete, becsben tartása a legfon-
tosabb feladat, hiszen a hosszú
munkás évek után itt töltik
nyugdíjas éveiket.

Az iskolások ünnepi előadása.
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(Folytatás az 1. oldalról)
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Zalatáj KiadóZalatáj Kiadó

Ólomszürke lepelbe burkolt
napjaink renyhe tempóban fogy-
nak a naptárból. December van.
A fák ágaira dermedt dér meny-
asszonyi csipkeruhát idéző,
csillogó hamisság csupán. A
természet szüreti lüktetése mos-
tanra múltidő lett, az elcsen-
desedés időszakát éli a kinti
világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
első pezsdülést hozó fuvallatra,
úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Űz-
nénk, hajtanánk a lassú időt,
hogy mielőbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony fé-
nyessége kiparancsolja lel-
künkből bűneink sötétségét.

Közel a fényes éj

Betlehemi pásztorok va-
gyunk ebben az időben. Ahogy
kétezer év előtt ők dideregtek a
pusztai legelő sötétségében,
úgy didergünk magunk is, vár-
va az égen feltündöklő csil-
lagot, a jelet, mely felszólít
bennünket, hogy menjünk meg-
találni a pólyába takart Gyer-
meket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötét-
ség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak ad-
venti gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

A szerző illusztrációja.

– Támogatni kell őket, hálát
adni nekik, nyomdokaikba lépve,
az ő példájukat követve dolgo-
zunk és élünk, átadják tapaszta-
lataikat, kikérhetjük véleményü-
ket így segítve elő a mi életün-
ket  mondta az alpolgármester.

A megnyitó után a Türjei
Szent László Általános Iskola
Batyki Tagintézmények diákjai
léptek a színpadra. Az ünne-
peltek nagy örömmel fogadták
műsorukat. Felkészítő tanáraik
elmondták, hogy mindig nagy
örömmel készülnek a gyerekek
erre az eseményre, mivel a né-
zők között nagyszüleik is he-

lyet foglalnak. Az iskolások
után óvónőCsontos Mariann
egy színes dalcsokorral lépett a
színpadra, majd a Türjei Ama-
tőrök vidám műsorát tekint-
hették meg a vendégek.

Adorján Péter polgármester
köszöntötte a falu legidősebb
lakosait: Osbáth Jánosné Irén
nénit, ésaki 1929-ben született
Tóth Vincét, aki 85 esztendős.
Ezután harmoni-Szabó Lajos
kás vidám dalokkal szórakoz-
tatta a közönséget, majd a dél-
után zárásaként a szervezők
uzsonnával kedveskedtek a
meghívottaknak.

Farkas Ildikó

Szépkorúakat köszöntöttek Batykon

Csontos Mariann előadása.
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Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

„Nagyon várjuk már az ava-
tás pillanatát, azt hiszem az
egész falunak régi vágya telje-
sül a beruházással” – hangzot-

Tíz éves a Zalacsányi Közösségi Ház

tak el ezek a szavak 2007-ben,
azóta tíz év telt el és a kö-
zösségi tér remekül működik
Zalacsányban.

A többfunkciós közösségi
tér beruházása indokolt volt,
hiszen nem csak a hivatalnak
ad otthont, hanem a rendőr-

ségnek, könyvtárnak, postának
és a művelődési háznak is. A
falu önerőből nem tudta volna
finanszírozni, így 100 millió
forintos hitel felvételéből és 20
millió forintos önrészből sze-
rették volna fedezni a költsé-
geket. A válság miatt megemel-
kedett törlesztő részletek mel-
lett más fejlesztésekre nem volt
lehetőség. 2012-ben a kormány
adósságkonszolidációjának se-
gítségével 138 millió forintot
fizettek vissza.

Az ünnepségen a Himnusz
éneklése után Nagy Lászlóné
polgármester beszédében em-
lítést tett a hitel okozta nehéz
időkről, amelyben ha csőd nem
is fenyegette a falut, de ön-
erőből saját terveiket nem tud-
ták volna megvalósítani, mivel
a törlesztő részletek kétsze-
resére növekedtek. A kormány
segítségével a község álma vált
valóra, hiszen más fejlesztések-
be is bele tudtak kezdeni.

A rendezvényen részt vett
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos.
Tíz évvel ezelőtt ő adta át az
épület komplexumot. Beszédé-
ben kitért arra, hogy a kor-
mányzati adósságkonszolidá-
ciós program a község további
fejlődését segítette elő és si-
keressé tette a beruházást. To-
vábbi sikereket és jó munkát
kívánt a falu vezetésének.

Az esemény meglepetéssel
folytatódott: a község kima-
gasló fejlesztéséért a „Közössé-
gi Ház” emlékplakettjét adták
át Nagy Lászlóné polgármes-
ternek. A rendezvény további
részében a harmonikásMárió,
lépett színpadra és szólaltatott
meg fülbemászó dallamokat.

Erre a kerek évfordulóra az
önkormányzat egy hatalmas
tortával kedveskedett a vendé-
geknek, ez méltó lezárása volt
az első évtizedes Közösségi
Ház ünnepségének.

Farkas Ildikó

Nagy Lászlóné polgármester
a Közösségi Ház emlékpla-
kettjével és Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos az ünnepségen.

Nagy Lászlóné polgármester átveszi a kimagasló fejlesztése-
kért Közösségi Ház emlékplakettjét.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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November 16-án tartották a
szépkorúak találkozóját Teke-
nyén. Az önkormányzat kezde-
ményezésére prof. dr. Hans-
Jörg Bock és zenész barátai,
Sallai Jenő cigányprímás, he-
gedűművész és Bakos Zoltán
zongorista adtak műsort. A
program kezdeteként ismert da-
lokat játszottak el a közönség-
nek. Hans-Jörg Bock a faluban
telepedett le és sok új színt ho-

„Itt születtünk, itt szeretünk élni”
Idősek találkozója Tekenyén

zott a vidéki életbe, hiszen a
rendezvények állandó szereplő-
jévé vált. A művész németül
énekelte a dalokat, míg a kö-
zönség magyarul kísérte. A
színvonalas műsor után Sinka
Imréné polgármester mondta el
a jövőbeni terveiket, melyek
között szerepel az elszárma-
zottak találkozója, a Nemzeti
Kulturális Alapnál megpályá-
zott hagyományőrző műhelyek

megvalósítása, ahol a termé-
szetes anyagok megmunkálása
a fő cél, mint a kosárfonás,
csuhé-feldolgozás. A Zalai Ha-
zatérők nyertes pályázatának
keretein belül a generációk
együttélésének elősegítése is
sok új program ígéretét nyújt-
ják az időseknek is. A műsor
további részében vacsorával
kedveskedtek a jelenlévőknek,
amelyet helyi felajánlásokból
és a faluban élők segítségével
készítettek elő. A vacsora be-
fejeztével Sallai Jenő „elhúzta”
a kért nótákat és az asztaltár-
saságok önfeledten énekeltek,
beszélgettek, elevenítették fel
az elmúlt éveket.

Az idősek megkóstolhatták
egymás süteményeit, „hiszen
egy ilyen alkalomra senki sem
érkezik üres kézzel”, mondták
el a falu asszonyai: Sinka Lász-
lóné, Makkos Lajosné Kissés
Mária.

– Itt születtünk, itt szere-
tünk élni, mondják a helyiek,
mi már sehova nem kíván-
kozunk. Az önkormányzattól
mindent megkapunk: szociális

célú tüzelőanyagot, szociális
gondozó szolgáltatást és egy
csodás ember személyében fa-
lugondnokot. Szeretnénk kiemel-
ni Jeneiné Kancsal Veronika
munkáját, aki mindent megtesz
a falu idős lakosaiért és ezért
köszönetünket nyilvánítjuk ki
neki. Nagyon sok programon
részt tudunk venni, hiszen a
falubusz szolgáltatással nem
csak az Egészségügyi Közpon-
tot tudjuk meglátogatni és a
receptjeinket kiváltani, hanem
közös kirándulásokra, színház-
látogatásokra is elvisznek ben-
nünket, idén is tervezzük, hogy
meglátogatjuk a vörsi templo-
mot az adventi időszakban.

Tekenye Község Önkor-
mányzata a rendszeres progra-
mokkal arra törekszik, hogy a
rendezvényeiken az időskorúak
is részt vegyenek hiszen, ilyen-
kor a hosszú téli esték
egyedüllétét ezzel is enyhíteni
tudják számukra. Decemberben
az adventvasárnapi gyertya-
gyújtások újbóli alkalmak
lesznek a találkozásokra.

Farkas Ildikó

Sallai Jenő cigányprímás, hegedűművész, Bakos Zoltán zon-
gorista és prof. dr. Hans-Jörg Bock meglepetés műsora.

November 10-én, pénteken
délután zsúfolásig telt Kehida-
kustányban a Mariska-udvar
pajtája. Elsőként az óvodások
érkeztek, akik izgatottan vár-
ták, hogy szerepelhessenek a
Mariska-udvar gyönyörűen be-
rendezett pajta-színházában. A
helyi óvoda Tulipán csoport-
jának gyerekei alkalomhoz illő

Márton-napi vigasság Kehidakustányban
libás, vicces körjátékot mutat-
tak be, amivel megalapozták az
est végéig kitartó jó hangulatot.
Gergely János pajtagazda ez
alkalommal bábokkal mesélte
el Márton püspök történetét, se-
gítője volt.Lorencsics Bianka
Márton püspök bábját Subák
Erika készítette, a történet
elmesélésében Pozvég Bálint
óvodás kisfiú is ügyesen köz-
reműködött.

Ezt követően a szervezők és
a vendégek Gergely János ve-
zetésével kezükben lámpások-
kal sétára indultak a faluban. A
gyerekek szüleikkel együtt iz-
gatottan kezdték keresni Már-
tont. Mivel a faluban sehol nem
találták, a pajtába visszaérkez-
ve az élő libát faggatták, aki
biztosan tudta ki Márton, hi-
szen ő az igazi történetben a
libák közé bújt. Gergely János
gazda hóna alá fogta a libát,
ami végül neki súgta meg, me-
lyik gyerek lesz a püspök. Csil-
logó szemek várták bizako-
dóan, kire kerül Márton süvege
és köpenye. nevétRadics Atilla

súgta a liba, a kisfiú annyira
örült a megtisztelő szerepnek,
hogy hazaindulásig le nem vet-
te volna a jelmezét. Kolléga-
nőnk, Girdán Józsefné, Ibolya
meglepetés ajándékát, egy gyö-
nyörű kék pettyes masnis, kéz-
zel varrott libát adott a győz-
tesnek. A vendégeket végül li-
ba-lakomára invitáltuk, akik a
Kovács Lászlóné, Anikó által
kemencében sütött kenyeret li-
bazsírral, hagymával, libatöpör-

tyűvel, helyi lekvárokkal fo-
gyasztották. Az általunk őszi
termésekből készített sütemé-
nyek gyorsan elfogytak, a
gyerekeknek helyi készítésű
szőlőlevet, bodzaszörpöt, a
felnőtteknek polgármesterünk
új borát és forralt bort kí-
náltunk.

A vendégek elköszönve már
az adventi programról érdek-
lődtek.

Lorencsicsné Horváth CsillaRadics Attila nevét súgta a liba.

Megtelt a Mariska-udvar pajtája.
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November 17-én, pénteken
délután tartotta évadzáró vi-
gasságát a Zalai Borút Egye-
sület Dötkön, a Noé Borház-
ban. A programra a település
lakosságát és a Zalai Borút
Egyesület tagjait, partnereit
várták a szervezők. A hideg idő
ellenére nagy számban vettek
részt az eseményen, ahol az
ampelográfiai kert megtekinté-
se után Szőkéné Hajduk And-
rea, az egyesület volt elnöke
nyitotta meg a vigasságot. Be-
szédében elmondta, hogy a
több mint kétszáz éves zsúp-
fedeles boronapincét 2007-ben
vásárolta meg az egyesület Pet-
hőmihályfán, ott elbontották és
Dötkön újra felépítették. Je-
lenleg a Noé borház tájházként
is működik, a tagok felaján-
lásaiból összeállított borászati
eszközöket és a hagyományos
zalai szőlőhegyi építészetet te-
kinthetik meg a látogatók. Azt
is elmondta, hogy a 2017-es év

10 éves a Noé Borház
Évadzáró ünnepség Dötkön

nehéz év volt az időjárás szem-
pontjából a borona pincének is,
a zsúpfedelet a nagy viharok
tönkretették és most gyűjtést
szerveznek a felújítatására.

A köszöntő után Vízvári
Sándor borász mondta el sző-
lész-borász év értékelését.

– Az idei év kicsit vissza-
adott nekünk az elmúlt két-
három év tapasztalatai alapján,
a tavaszi fagykárok, a jégverés
és az aszályos időjárás kedve-
zőtlenül hatott a szőlőtermés
mennyiségére, de minőségben
ugyanakkor az idei év az utóbbi
időszak egyik legjobb évjárata
lehet. A vadkár nagy volt ezen
a területen, ilyet az elmúlt
években nem tapasztalhattunk,
de közös összefogással többet
lehet tenni a károk ellen.

Mivel az első borfejtésen
túl vannak a borászok, a pince-
műveletek fontosságára hívta
fel a figyelmet és bizakodva
tekint előre a borász.

Balról: a pakodi Margaréta dalkör, Szőkéné Hajduk Andrea volt
elnök és Vízvári Sándor borász.

A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség sikeres TAO pályázat
útján 6 db félautomata defib-
rillátort tudott beszerezni, ame-
lyet 6 intézményben és városi
sportcsarnokban helyezett el.
Mindezt az iskola diákjai és az
ott tartandó kézilabda-mérkő-
zések biztonságosabb egész-
ségügyi hátterének érdekében.
Egyik ilyen készülék a Zala-

szentgróti Városi Sportcsar-
nokba került kihelyezésre. En-
nek keretében a Deák Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és
AMI Zalaszentgróti Nőiés a
Kézilabda Club közös szerve-
zésében oktatáson és tovább-
képzésen vett részt 10 pedagó-
gus és 10 kézilabdás hölgy. Az
oktatást mentősGrebenár Péter
szakápoló tartotta (képünkön).

Zalaszentgrót is kapott
November elején Erdélybe

látogatott ,Lázár István Kehi-
dakustány polgármestere, ami
összefüggött a kiegyezés 150.
évfordulójával.

– Erdélyi látogatásunk során
Gyimesfelsőlokot, Sepsiszent-
györgyöt, Gelencént kerestük
fel. Mind a négy településen
tartott előadást Deák Ferencről,

Erdélyi látogatás

az 1867-es kiegyezés szellemi
atyjáról Pál Imre helytörténé-
szünk, a Deák-kúria tárlatveze-
tője. Érdekes adalék az, hogy
Deák a „kiegyenlítés” kifeje-
zést használta, amiből később
lett „kiegyezés”. Gajdó Zoltán
nyugalmazott plébános, pápai
káplán egy évet szolgált temp-
lomunkban, szülőfalujában,
Szászfaluban lévő síremlékét is

megkoszorúztuk a halottak
napja alkalmából. A gelencei
plébános, Bereczi István meg-
hívására részt vettünk a búcsúi
ünnepségen, melyen konzultá-
ciót folytattam Jakubinyi György
gyulafehérvári érsekkel és Fe-
hér László helyi szenátorral. Itt
szó esett Gajdó Zoltán atya
kehidakustányi tevékenységé-

ről az azóta eltelt időszakról.
Megállapodtunk abban, hogy
közvetlen kapcsolattartással kö-
zösen teszünk a település érde-
keinek előmozdítása érdekében,
hogy egyházi lehetőségeink bő-
vülhessenek. Egy prezentációt
is tartottunk, amelyben filmve-
títés is szerepel Kehidakustány-
ról, a Deák-kúriáról – tájékoz-
tatta lapunkat Lázár István.

Tartalmas találkozó volt.

A beszédek után a pakodi
Margaréta dalkör vidám dalo-
kat adott elő a közönségnek,
majd az önkéntes segítőknek
köszönhetően üstben készült
finomsággal, kenyérlángossal
és friss, kemencében sült ke-
nyérrel kedveskedtek a látoga-
tóknak.

A találkozón a borászok el-
hozták boraikat és a hagyomá-
nyos ételek elfogyasztása mel-
lett jó hangulatban beszélget-
tek, kóstoltak és minősítették
egymás borait, míg az asszo-
nyok saját készítésű borkorcso-
lyával kínálták a vendégeket.

Farkas Ildikó
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A Sümegcsehi Fazekas Jó-
zsef Általános Iskola nagy
örömmel kapcsolódott be a
„Mozdulj a klímáért!” rendez-
vényhez, hiszen tökéletesen il-
leszkedik az ökoiskolai prog-
ramba, és a már évek óta ha-
gyományként működő ökoosz-
tály versenyünkbe. (A zöld ese-
ményekhez kapcsolódva egész
évben játékos versenyfeladato-
kat szervezünk, amiért az osz-
tályok a teljesítményük arányá-
ban panda macikat kapnak, és

Mozdulj a klímáért!

ezeket gyűjtik a faliújságokon.
A legtöbbet gyűjtő osztály
pénzjutalmat kap a diákönkor-
mányzattól, melyet általában az
osztálykirándulás támogatására
használják.)

A rendezvényhez kapcsoló-
dó programjaink:

1. Ráhangolódásként osz-
tályfőnöki órákon rövid fil-
meket néztünk:

Egyszer volt a Föld: Harc a
klímaváltozás ellen 23. rész

Klímaváltozás - Merre tar-
tunk, és mik lesznek a követ-
kezmények

2. Kötelező feladatból az
„Akció a környezetért” téma-
kört választottuk, aminek a ke-

retében fűszernövény kertet ké-
szítettünk autógumikból. A ki-
sebbek levelekből állatképeket
raktak ki az udvaron.

3. A szabadon választható
feladatunk az „Itt változtass”
volt. Az állandó időhiány miatt
nagyon örültünk, hogy rajz és
technika órákon megoldható
feladatot tudtunk választani.

4. Minden évben szoktunk
kupakokat gyűjteni és jótékony
célra felajánlani. Az újrahasz-
nosítás témaköre miatt könnyen

köthető volt a „Mozdulj a klí-
máért” héthez, eredményessé-
gét pedig az mutatja, hogy kis
iskolánk 150 kg kupakot gyűj-
tött össze. (minden tanulóra 1
kg kupak nem is rossz ered-
mény)

5. Újrahasznosítottuk a hé-
ten összegyűlt papír hulladékot
is. Tanulóink szorgalmasan
gyűjtötték, válogatták, tépked-
ték a papírt, melyből közösen
papír téglát készítettünk. Ter-
veink szerint a kiszáradt tüze-
lőanyagot falubéli rászorulók-
nak fogjuk ajánlani.

6. A hét eseményeit a „Vi-
lág gyalogló nap” zárta le.
Igyekeztünk kihasználni, hogy

ezt az országos eseményt és
pályázatot éppen október 13-ra
hirdették meg. A túra során ki-
alakított állomásokon diák-
jaink az energiával kapcsola-
tos feladatokat oldottak meg.
(Energiakaland feladatlapjai-
ból számos ötletet lehet me-
ríteni!)

Köszönjük a lehetőséget és
a sok motivációt! Ha lehetősé-
günk, időnk és energiánk lesz
rá, akkor jövőre is „Mozdulunk
a klímáért”!

Kovácsné Mörk Gyöngyi,
a tantestület nevébenGyalogló nap…

A fűszerkertben…

Zalacsányban november 19-
én, vasárnap tíz órakor köz-
ségünk hívő közössége emlék-
misére gyülekezett a nagytemp-
lomban. Már húsz éve, hogy
eltávozott a község lelkipász-
tora, Csekő János plébános, aki
huszonnégy évig szolgálta Za-
lacsány lakosságát.

A szentmisét a Veszprémi
Érsekség általános helynöke,
Szerenka Miklós, és Major Ist-
ván községünk plébánosa ce-
lebrálta. A mise keretében fel-
szentelték, és megkoszorúzták
Csekő János plébános emlék-
tábláját, melyet tisztelői ado-
mányából helyeztek el a temp-
lom bejáratánál.

A szentmisét követően ké-
pekből és videóból összeállított
bemutatót nézhettek meg a hí-
vek, amellyel emlékeztek lel-
kipásztorukra.

Rétiné Végh Katalin
(zalacsányi tudósító)

Volt plébánosukra emlékeztek

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
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Zalaszentgróton 1968-ban
egy korszak lezárult, hiszen
akkor tartottak utoljára ifjúsági
bált, a városban azóta hiányzott
egy kulturált szórakozási lehe-
tőség a fiatalok számára, ahol
önfeledten tudnak együtt lenni
és megismerkedni más tele-
pülések diákönkormányzataival
és a különböző korosztály ne-
bulóival.

A Zalaszentgróti Ifjúsági
Önkormányzat tagjai nagy fel-
adatot tűztek ki maguk elé,
amikor ezt a programot újjá-
élesztették, a megvalósulásához
nagyban hozzájárult a Zalai
Hazatérők Egyesülete Za-és
laszentgrót Város Képviselő-
testülete.

Ifjúsági bál Zalaszentgróton

A bálon Farkas Szabolcs
köszöntötte az egybegyűlteket
és külön tiszteletét fejezte ki a
Kecskeméti Diákönkormányzat
és a Zalaegerszegi Diákönkor-
mányzat tagjainak, hogy részt
vesznek az ifjúsági önkormány-
zat első bálján. Elmondta, hogy
az eseménynek az amerikai High
School Musical adott témát, így
mindenkit arra kértek, hogy e
szerint öltözzenek és a program
helyszínét is a film utáni ötle-
tek alapján díszítették ki.

Bonyhárd Vivien, az ifjúsági
önkormányzat polgármestere
nyitotta meg a bált és
elmondta, hogy az újra életre
hívott táncmulatságon közel
hetvenen váltottak jegyet, külön

érdem az is számukra, hogy fia-
talok szervezték fiataloknak.

A megnyitó beszéd után
nem maradhatott el a nyitótánc
sem. Az ifjúsági önkormányzat
tagjai felkérték a képviselő-
testület tagjait egy közös tánc-
ra. A talpalávalót hajnalig a Jáde
Duó húzta, az amerikai minta
után a szervezők esti menü aján-
lata a résztvevőknek pizza és
hamburger volt, majd egy meg-
lepetés tortát osztottak szét.

A buli további részében a
helyi vállalkozók, szervezetek
és magánszemélyek felaján-
lásaiból tombolasorsolást tar-
tottak és megválasztották a
2017-es év bálkirályát és ki-
rálynőjét, ésLampert Bálintot
Tarpál Adélt.

F.I.Nyitótánc a képviselő-testület tagjaival.

Tarpál Adél bálkirálynő és
Lampert Bálint bálkirály.

A Türjei Szent László Ál-
talános Iskola tornaterme adott
otthont a tehetségek bemutató-
jának november utolsó pénteki
napján. A hagyományteremtő
programra a helyszínen válthat-
tak belépőjegyet az érdeklődők
és a hozzátartozók. A bevételt
versenyek, kirándulások költsé-
geire és taneszközök beszerzé-
sére fordítja a szülői munka-
közösség.

Az intézményben mindig
hangsúlyos szerepet kapott a
tehetségek felkarolása és a
művészeti nevelés. A tantestü-
let ezért azt tűzte ki célul, hogy
minden évben megszervezi a
Művészetek Délutánját, ahol a
diákok színpadra léphetnek, és
megmutathatják, hogy mely

Teadélután Türjén
Tehetségek a Művészetek Délutánján

művészeti ágban tehetségesek,
a szülők pedig figyelemmel kí-
sérhetik gyermekeik fejlődését.

A délutáni programot Dé-
zsenyi Melinda igazgatóhelyet-
tes nyitotta meg köszöntőjével.
Beszédében kiemelte, hogy
intézményükben rendkívül fon-
tos az egyéniségek kibontakoz-
tatása és a képességfejlesztés.
Mottójuk: „Mindenki tehetsé-
ges valamiben”. A tanárok és a
szülők fő feladata és felelős-
sége, hogy türelemmel, kitar-
tással és sok szeretettel foglal-
kozzanak a gyermekekkel és
meglássák bennük a csodát is.
Megköszönte a szülői munka-
közösség munkáját, az iskola
életében való aktív helytállását
és segítségét, valamint az anya-

gi támogatást, amely az elmúlt
tanévben közel félmillió fo-
rintot jelentett.

A közel harminc színvona-
las műsorszámot a székhelyis-
kola és a diák-batyki tagiskola
jai, valamint a türjei és óhídi
óvodások adták elő. A produk-
ciók között láthattunk modern
táncot, néptáncot, színdarabo-

kat, drámajátékot, megzenésí-
tett verseket, egyéni és csopor-
tos énekes és hangszeres elő-
adásokat.

A bemutató szünetében meg-
nyílt a teázó, ahol frissítővel,
süteményekkel és pogácsával
várták a fellépőket és a ven-
dégeket.

Farkas Ildikó

Közel harminc műsorszám volt.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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A Türjei Szent László Is-
kolában rendhagyó tanévnyitó-
val kezdték meg a 2017-es
tanévet. aKajári Attila, Zala-
egerszegi Tankerületi Központ
Igazgatója Manninger Jenőés
országgyűlési képviselő is részt
vett az ünnepségen. A tanke-
rület vezetője a megnyitón el-
mondta, hogy az EFOP-4.1.2-
17 „Iskola 2020” pályázat ke-
retén belül 271 millió forintot
nyertek az intézmény fejlesz-
tésére. Az épület korszerűsíté-
sével megújul a tornaterem és
az iskolaudvar, nyelvi laboro-
kat, szaktantermeket alakítanak
ki, könyvtárral gazdagodnak és
két új iskolabusz fogja a kör-
nyező települések diákjait szál-
lítani az iskolába.

Az első tanítási nap péntek-
re esett, órák után a diákoknak
strandolással kedveskedett a
tantestület. A zalaszentgróti ter-
málfürdőben töltötték a dél-
utánt a nebulók, ezzel intve
búcsút az elröppenő nyárnak.

Az őszi programokat gazda-
gítva az iskola 4-8. osztályos
tanulói Zánkán 3 napos kaland-
táborban vettek részt. A 70 diák
az Erzsébet-táborok pályázat
keretében jutott el a Balaton-
parti településre, ahol többek
között sétahajóztak, biciklis
ügyességi versenyen vettek
részt, dottóztak és megtekin-
tették a hadiparkot. A hazaút
során kitérőt tettek a Szent-
békkállai Kőtengerhez és meg-

Évkezdés a Türjei Szent László Általános Iskolában
látogatták Tapolca belvárosát,
ezzel meghosszabbítva a ki-
rándulást.

Szeptember 29-én a hagyo-
mányokhoz híven az elsősöket
avatták „diákpolgárrá” a nyol-
cadik osztályos tanulók. A szü-
lői munkaközösség segítségé-
vel minden elsős iskolai logó-
val ellátott pólót kapott aján-
dékba. Ezen a napon a diák-
önkormányzat tagjait és veze-
tőit is megválasztották. A tuda-
tos állampolgárrá nevelés kon-
cepciójaként a diákok kampá-
nyoltak, plakátokat készítettek
és programbeszéddel mutatkoz-
tak be az iskola előtt. A sza-
vazófülkékben leadott szavaza-
tokkal megválasztották a DÖK
tagjait, és megalakult az idei
tanév diákvezetősége. A diák-
önkormányzat nagy aktivitása
az iskolai életet is felpezsdíti. A
tagok segítenek a programok
szervezésében és lebonyolítá-
sában, iskolaújságot szerkesz-
tenek és kiharcolták a suli
rádiót is.

Az intézmény minden év-
ben egészségnapot tart, ezzel is
ösztönözve a gyerekeket a he-
lyes táplálkozásra, a mozgásra.
Az idei évben a Diáksport
Szövetség országos felhíváshoz
csatlakozva 2017 métert futot-
tak az iskola kapujától a sport-
pályáig, ahol a tanáraik frissí-
tővel, ügyességi feladatokkal,
sorversenyekkel, kötélhúzással,
gyümölcskereséssel és játékok-
kal várták őket.

A Türjei Művelődési Házzal
együttműködve interaktív hül-
lőbemutatót tartottak az Állatok
Világnapja alkalmából. A ta-
nulók nemcsak a terráriumban
nézhették meg az állatokat,
hanem az előadó élvezetes és
érdekes előadásából sokat ta-
nulhattak, majd meg is foghat-
ták, simogathatták a hüllőket.

A 6. osztályos tanulók is-
kolaszintű ünnepi műsorral ké-
szültek az aradi vértanúkról, az
1956-os forradalom 61. évfor-
dulója alkalmából pedig a 8.
osztályosok adtak műsort a
Türjei Büszkeségpont felavatá-
sán és a megemlékezésen.

Halloween-i délután alkal-
mával az iskolások jelmezbe
bújtak, majd játékos feladato-
kon szerepelhettek és bűvész-
bemutatón vehettek részt. A no-
vemberi idősek napja a hagyo-
mányokhoz híven alakult. A
nagyszülők nagy örömére az

unokák műsorral köszöntötték
őket felkészítő tanáraik segítsé-
gével.

Pacsi Krisztián intézmény-
vezető és in-Dézsenyi Melinda
tézményvezető-helyettes elmond-
ták, hogy a változatos és tartal-
mas programok a DÖK és az
SZM segítségével valósulnak
meg. Jövőbeni terveik között
szerepel a tehetségeket bemu-
tató teadélután, az adventi kéz-
műves foglalkozás, az iskolai
Mikulás Kupa és a SEUSO-,
kincs kiállítás megtekintése. A
dráma szakkörösök az idei
évben is készülnek a Luca-napi

hagyományőrző színjátékkal,
amellyel a környékbeli óvodá-
sokat is meglátogatják. Nem
marad el a hagyományos kará-
csonyi süteményvásár, és az
iskolai adventi gyertyagyújtá-
sok meghitt hangulata sem. Az
intézmény diákjai lelkesen
gyűjtik a használt tárgyakat,
játékokat és könyveket, melye-
ket a rászoruló gyermekeknek
juttatnak majd el. A karácsonyt
a település önkormányzatával
közös rendezvénnyel ünneplik
meg december utolsó tanítási
napján.

Farkas Ildikó

Sétahajózás a Balatonon.

Kötélhúzás az egészségnapon.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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A zalaegerszegi Göcseji
Múzeumban december 17-ig
tekinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint láto-
gatható. Egyéni látogatók (csa-
ládok, házaspárok, baráti cso-
portok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)

hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.

Hétvégén (szombaton és va-
sárnap) egész nap 8.00-20.00 óra
között várják az érdeklődőket!

Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett is-

kolás csoportok

Zalaegerszegen a Seuso-kincsek

10.00-11.30: egyéni láto-
gatók

11.30-14.00: szervezett is-
kolás csoportok

14.00-15.00: egyéni láto-
gatók

15.00-16.00: szervezett cso-
portos látogatók

16.00-20.00: egyéni láto-
gatók

Hétvége (szombat-vasár-
nap)

08.00-20.00: egyéni láto-
gatók

A kiállítással kapcsolatos
további tudnivalók megtekint-
hetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

Dr. Varga Tamás belgyó-
gyász, háziorvos helyett szep-
tember elseje óta dr. Budai
Zsolt látja el a háziorvosi te-
endőket Pakodon.

– Miért választotta ezt a
hivatást?

– Gyermekként állatorvos
szerettem volna lenni, de rájöt-
tem, hogy mivel nem tudok
szót érteni velük, letettem erről
a pályáról. A szomszédunkban
lakott egy szimpatikus orvos,
és ez a két tényező döntött.
Mindig humán érdeklődésű
voltam, annak ellenére, hogy a
gimnáziumban matematika ta-
gozaton végeztem. Édesapám
azt szerette volna, ha mérnök
leszek, akárcsak ő. Tatabányán
kezdtem el a gimnáziumot, és
az első félév végén költöztünk
vissza Zalaegerszegre, ahol
születtem.

– Szakmai életútja?

Új háziorvos Pakodon
– Az első felvételim nem

sikerült, egy évig dolgoztam
Pécsen a fül-orr-gégészeti kli-
nikán, ez nagyon tetszett. 1989-
ben végeztem, de nem volt ál-
lás, így kerültem Nagyatádra. 3
éves ösztöndíjszerződésünk volt
a kórházzal, ahol közös se-
bészeti-traumatológiai osztály
volt, így mindkét szakágát a
sebészetnek elsajátíthattam.
1991-től 1993-ig a nagyatádi
menekülttáborban dolgoztam
tábori orvosként, ahol 3000
menekültet láttunk el. 1993-ban
sebészetből, 1996-ban trauma-
tológiából szakvizsgáztam. Vá-
lásom után úgy gondoltam,
hogy visszajönnék Zalába. Za-
laegerszegen, a sebészeti osz-
tályon kezdtem el dolgozni
2000 áprilisában azzal a fel-
tétellel, ha úgy érzem, hogy
váltani szeretnék és a trau-
matológián lesz szabad állás,

akkor mehetek oda. Erre 2002
november elsején került sor.
2017 augusztusáig ott dol-
goztam.

– Miért lett háziorvos?
– Új párkapcsolatomban há-

rom gyermeket neveltünk Ami-
kor főiskolára kerültek, mellék-
állásokat vállaltam. 2008-tól a
kórház felkérésére a Zala Me-
gyei Rendőr-főkapitányságon
fogdaügyelet ellátását vállal-
tam. Sokáig úgy tűnt, hogy ez
megszűnik. 2010 novemberétől
egyedüli orvosként dolgoztam
itt a következő év májusáig,
majd újra többen láttuk el a
kapitánysági ügyeletet. 2010-
től hospice házi ellátás terü-
letén kezdtem dolgozni mellék-
állásban, először Zala, majd
Vas megyében is. A kórházban
sajnos nincs utánpótlás, nagy a
leterheltség. Ebben a korban ez
az én egészségem, vagy a be-
tegellátás rovására megy. Ezért
lettem háziorvos

– Hogy érzi magát ebben a
környezetben?

– Édesanyám erre a kör-
nyékre való, gyűrűsi származá-
sú, 10 éves koromig a nyári
szünetből egy hónapot itt töl-
töttem. Itt sokkal nyugodtabb a
környezet, a háziorvosi munkát

még legalább 15 évig el tudom
látni, szemben a kórház folya-
matosan feszített munkatempó-
jával. Nyitott ember vagyok,
könnyen kommunikálok, zök-
kenőmentesen sikerült beillesz-
kednem. Nagy segítségemre
van az asszisztensem is, aki
ismeri a helyi embereket, mivel
8 éve itt dolgozik, nagy ru-
tinnal rendelkezik. Gyorsan po-
zitív kapcsolatot tudtam kiala-
kítani a pácienseimmel.

– Milyen tervei vannak?
– A műtéti eljárások ezen a

helyen nem adottak, de szak-
rendelés szintű kisebb beavat-
kozásokat itt is el tudok vé-
gezni. Ehhez a szolgáltatáshoz
a szükséges eszközök beszer-
zése folyamatban van. A Zala-
béri Önkormányzat segítségé-
vel egy hőlégsterilizáló készü-
léket vásárolunk, addig is a me-
gyei kórházban történik a
műszerek sterilizálása. Kisebb
anyajegyek eltávolítását, tályo-
gok megnyitását meg tudok
oldani, térdízületi injekciókat,
csapolásokat el tudok végezni
és segédeszközöket itt is fel
tudok írni, mivel traumato-
lógiai szakvizsgával rendel-
kezem.

Farkas Ildikó

Dr. Budai Zsolt

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fennállásának negyedszá-
zados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány.

Elsőként ,Doucha Ferencet
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.

– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult ab-
ban az időben, tőke és tapasz-
talatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult
meg a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, ami-
nek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondha-
tom, hogy az alapítvány nagy-
szerűen kiszolgálta a zalai vál-
lalkozásokat. Kezdetben gya-
korlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vál-
lalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkö-
rünk, gondoljunk csak a pályá-
zatokra.

Doucha Ferenc kiemelte:
az alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatéko-
nyan szerepel a különböző pá-
lyázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar le-
het megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munka-
szervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változások-
ra. Kiváló a kapcsolat a KA-
VOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a be-
ruházási hitelek is beindultak.

A kuratórium elnöke ki-
emelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kap-
csolatot.

Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.

– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt he-
lyezett ki a ZMVA, ami mint-
egy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalko-
zások, amelyek banki finan-
szírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikro-
hitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági Miniszté-
riummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt fi-
nanszírozást a vállalkozásoknak.

Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű te-
vékenységet folytat az innová-
ció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zala-
egerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projek-
tekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.

– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mond-
ja Nagy András. – A legna-
gyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a fi-
nanszírozás, aztán a piac hiá-
nya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.

E.E.

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró em-
léklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

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

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

www.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Az új, modern fedett élményfürdõben

óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak

kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA

a Lenti Fürdõbe érvényes

!AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL

Info: sales lentifurdo.hu;@

Tel: 0620/410 90 88

www.lentifurdo.hu

Kövessen bennünket a facebookon:

www.facebook.com/lentifurdo

LENTI TERMÁLFÜRDÕ -

Tele élettel, tele élménnyel!

Érdeklődni: 92/393-577 • 30/478-6485

Minőségi, 25-30 kg-os húsfajta malacok

négyesmentes állományból ( )650 Ft/kg

eladók.Zalaszentivánon

Ugyanitt szilveszterre konyhakész malac

előjegyezhető -os áron1000 Ft/kg

és keresünk.építésvezetõ mûszaki elõkészítõ kollégákat

Jelentkezését a hr@szlbau.hu  címre várjuk.

Látogassa meg honlapunkat: www.szlbau.hu

Kivitelezési csapatunkba

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy

keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.

A feladatok általában adottak.hétvégeken

Előnyben részesül a ,sport iránti szeretet

az ezzel kapcsolatos fotózás.

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

2017. november


