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Királykisasszony és királyfi Dötkön
Február 16-án, pénteken a
délelőtti órákban a Dötki Faluházban adta át a Zala Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona
címet a község vezetésének.
Ünnepélyes keretek között köszöntőkkel és rövid műsorral
került a díj átadásra.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos

beszédében elmondta: fontos
az, hogy lássuk a jó példákat,
legyenek jó példák, hiszen az
önkéntes ház kezdeményezése
az egész megye számára kitűnő
iránymutatás, ráadásul egy 41
lelkes kicsi község, ahol 11
gyermek él, méltán megérdemelte ezt a címet.
Bognárné Bengő Hajnalka,
a CSEÖH irodavezetője kiemelte: az országos hálózat

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

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

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

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

Parasztmájas....................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs......1049 Ft/kg
03.05-04.02
---------------------------------------- Sajtos virsli.....................1199 Ft/kg
Füstölt csülök......................................1149 Ft/kg Parasztkolbász.................1599 Ft/kg

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK

Füstölt sódér........................................1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna.........................1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs.......................1499 Ft/kg
Füst.Tarja-Főtt tarja vcs......................1599 Ft/kg
Füst. Kolozsvári...................................1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs...................1599 Ft/kg
Füst. comb-Főtt comb vcs.................1699 Ft/kg
Füst. hagyományos parasztsonka.....1699 Ft/kg
Füst. Hagyományos parasztlapocka..1659 Ft/kg

Körmendi extra Sonka......1799 Ft/kg

-----------------------------------------Csirke farhát......................209 Ft/kg
Csirke szárny.....................529 Ft/kg
Csirke egészben................619 Ft/kg
Csirke comb.......................619 Ft/kg

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont.......................5 Ft/kg
Sertés láb hátsó........................99 Ft/kg
Sertés máj...............................319 Ft/kg
Tarja csont nélkül.................1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos.........1099 Ft/kg

Zsír 1 kg................................699 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig......899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs.999 Ft/kg
Tepertő krém
250 g/dob........429,-/db.......1716 Ft/kg
TOP ÁR

Érvényes: 2018. március 05 - március 18-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Manninger Jenő, Bognárné Bengő Hajnalka és Takácsné Martincsevics Veronika, Dötk polgármestere a díjjal.

hagyományteremtő céllal adta
át az elismerést Magyarország
minden megyéjében, ahol az

előző évben az állandó népesség létszámához viszonyítva a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Királykisasszony és királyfi Dötkön
rálykisasszonynak, Németh Zsófia Melindának és a királyfinak,
Mikolás Hunor Somának.
Az iskoláskorú dötki gyermekek, akik a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
tanulnak, népdalcsokrot adtak

elő és Dézsi Márton, a település egyik büszkesége furulyaszóval zárta a műsort. A község
vezetése a vendégeket helyi
termékekből álló kóstolóval
kínáltak és pezsgővel koccintottak az elismerésre.
Farkas Ildikó

Farsang Sümegcsehin
Balaicz Zoltánné és Czotter Csabáné adta át a királykisasszony
elismerést Németh Zsófia Melinda részére.

(Folytatás az 1. oldalról)
legnagyobb a gyermekáldás.
Az elismerést az adott település
és önkormányzata kapja, illetve
tűzzománc koronát és emléklapot, ajándékkal vehetnek át
azok a családok és gyermekek,
akik hozzájárultak ennek a díjnak az eléréséhez. Zala megyében ezt a megtisztelő címet
Dötk település kapja.
Balaicz Zoltánné, a Zalaegerszegi Női Szalon elnöke
elmondta, hogy a megyeszékhelyen ők rendezték a házasság
hete programsorozat rendezvényeit. Céljuk segíteni az alapvető női és férfi értékek felismerését, azok megőrzését és
továbbörökítését. A család erejének alapja az egészséges párkapcsolat. A mozgalom célja,
hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos
értékeket, amelyek örömtelivé
és sikeressé tehetik a házasságot.
Czotter Csabáné, a Zalai
Civil Életért Közhasznú Egyesület elnöke szerint évek óta
azon dolgoznak, hogy szakmai
támogatást nyújtsanak azoknak

a szervezeteknek, amelyek sokat tesznek a családokért, a
gyermekekért, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért és
felkarolásáért. Elismerésüket
fejezik ki a községnek, Dötk
vezetésének, hogy sokrétű támogatást nyújtanak az itt élő
családoknak, a gyermekeknek
és így növelik a település megtartó erejét.
A köszöntő beszédek után
Manninger Jenő és Bognárné
Bengő Hajnalka adta át a díjat,
amit Takácsné Martincsevics
Veronika polgármester vett át.
– Kis lépés Magyarországnak, de nagy lépés nekünk. Ez
a falu a kihalás szélén állt, volt,
amikor 18-an éltek és nagyon
megható pillanat emiatt is –
mondta a falu vezetője, majd
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, amelyet tavaly
áprilisban, a dötki címer és
zászló felszentelésére küldött a
település lakosságának, majd
köszöntötte az édesanyákat,
akik nélkül ez a díjátadás nem
jöhetett volna létre.
Balaicz Zoltánné és Czotter
Csabáné adta át az elismeréseket a gyermekek részére, a ki-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Iskolánkban hagyományainkhoz híven megrendeztük a diákok jelmezes felvonulását és
farsangi bálját.
Az alsó tagozatosok egyéni
jelmezeik bemutatása után zenés-táncos előadással is szórakoztatták a közönséget. A felsős diákok az osztályonkénti
produkcióikban nemcsak a táncos, hanem a humoros oldalukat is megmutatták. A gyerekek
műsorát nagy érdeklődés kísérte, a kultúrház nézőtere teljesen megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel, vendégekkel.
A szülői munkaközösség
szendviccsel, szörppel vendégelte meg a megjelenteket. A
jelmezbe öltözött gyerekeket

megjutalmazták. Sok gyerek
örömét fokozta a tombolasorsoláson elnyert rengeteg
ajándék.
A programot lezáró diszkóban táncolt az iskola aprajanagyja, szüleikkel, nevelőikkel
együtt. A zenés mulatságot a
focistának öltözött tantestület
tagjainak felvonulása szakította
meg, ami a hangulatot még
tovább fokozta.
Köszönet illeti a szervezőket, a szülői munkaközösséget és az iskola vezetését,
hiszen a sümegcsehi Fazekas
József Általános Iskolában idén
is felejthetetlen farsangot sikerült megrendezni.
-sz-
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Történelmi év a turizmusban
Történelmi eredmények, sohasem tapasztalt léptékű fejlesztések a turizmusban címmel
tartott sajtótájékoztatót Hévízen Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója és Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, miniszteri fejlesztési biztos.
Guller Zoltán elmondta: a
turizmus teljesítménye 2010
óta évről évre rekordokat dönt
hazánkban, tavaly pedig minden idők legjobb turisztikai
évét könyvelhettük el. 2010-hez
képest a 2017-es vendégéjszakák száma 51 százalékkal
emelkedett. A szállásdíj bevétel
278 milliárd forint volt. A magyar nemzetgazdaságnak azért
is fontos ágazata a turizmus,
mert 10,5 százalékkal részesedik a GDP-ből, és közel 400

ezer embernek ad munkát. Az
idei áfacsökkentés, illetve a további turisztikai fejlesztések
jelentős mértékben járulnak
hozzá ahhoz, hogy 2030-ig a
magyar turizmus részesedése a
GDP-ből elérje a 16 százalékot,
ami Ausztria szintjét jelenti.
Zala megyében a kereskedelmi szálláshelyeken tavaly
közel 750 ezer vendég megközelítőleg 2,7 millió éjszakát
töltött el, a vendégszám hét év
alatt 42 százalékkal, a vendégéjszakák száma 37 százalékkal
nőtt. Zala megye turisztikai
adataival kapcsolatosan hangsúlyozta: 2010 óta 17,5 milliárd
forint értékű fejlesztés történt,
2022-ig pedig további 30 milliárd forint értékű beruházás
indul. A megyében a szálláshelyek bevétele mintegy 20

A 2018-as költségvetés volt a téma
Pakod Község Önkormányzata testületi ülést tartott február 27-én.
Az előző alkalommal nem sikerült döntést hozni a 2018-as költségvetésről. Az önkormányzati ingatlanok kezelése, a költségvetés
és egy jelentős beruházás is szerepelt egyebek között a napirenden.
A költségvetés 4,5 millió forintos hiánya miatt jelentős
megszorításokra volt szükség, csökkenteni kellett a kiadásokat
és a fejlesztési beruházásokat is úgy, hogy a pályázatoknál
szükséges önerőből nem csoportosíthattak át összegeket, hiszen
ezek nélkülözhetetlenek a részvételhez.
Az intézmények fenntartása a hiány alapjául szolgál, az óvoda okozta a legnagyobb fejtörést. A nyugdíjba vonulás és a 40
éves közalkalmazotti jubileumi jutalom átadása miatt kellett külön összeget elkülöníteni. Ennek előteremtése volt a fő szempont, hiszen ezt a jutalmat eddig is megkapták azok az alkalmazottak, akik jubiláltak a községben és a vezetés azon lesz,
hogy ezután se maradjon el – mondta el Halek László polgármester. Az óvoda szeptember 1-én új óvópedagógussal bővül a
nyugdíjba vonulás miatt, a munkakör betöltése kiírásra került.
A költségvetésben szerepel egy útfelújítási pályázat, mely
munkálatai során a Rákóczi utca újul meg a nyár elején, mivel a
2000-ben végzett szennyvíz-beruházás miatt sérült az útburkolat és jelentős úthibák keletkeztek.
A testületi ülés témája közé tartozott egy közösségépítés témájú Leader-pályázat, melyben az önkormányzat egy rendezvénysátrat pályázott meg 5 millió forint értékben. A beruházás önereje 1 millió forint. Célja, hogy a helyi és környékbeli települések rendezvényeinek alapvető használati eszközévé váljon és az
időjárás viszontagságai egy-egy rendezvényt nem zavarnának meg.
A közfoglalkoztatás is változott a község életében. A régi
mezőgazdasági közösségi munkások mellett a ZalA-KAR-tól
átvett helyi identitást erősítő varrodai munkásokkal bővült a
létszám 18-ról 27 főre. A ZalA-KAR fenntartásában álló kotrógépet is a település veszi át, mely a vízelvezetők árkolásában,
az utak és járdák karbantartásában nyújt majd segítséget a község és a környékbeli települések számára. A gépet önköltségi
áron vehetik igénybe a környékbeli önkormányzatok.
A sok vita ellenére második alkalommal sikerült pozitívan zárni a testületi ülést. A költségvetést (145 millió forint) elfogadták.
Farkas Ildikó

Manninger Jenő (jobbról) és Guller Zoltán tartotta a sajtótájékoztatót.

milliárd forint volt, 78 százalékkal nőtt hét év alatt. A legtöbb vendég Németországból,
Oroszországból, Ausztriából,
Csehországból és Szlovákiából
érkezik, a vendégszámban 10.
helyen áll Kína, ahonnan 285
százalékkal több, csaknem 13,5
ezer turista érkezett. A legnépszerűbb zalai települések élén
Hévíz áll, amelyet Zalakaros,
Keszthely, Cserszegtomaj, illetve Alsópáhok követ. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele 2010-hez képest 58 százalékkal 10 milliárd forintra nőtt.
A megyét is érintően a következő időszakban induló turisztikai célú fejlesztések közül
Guller Zoltán kiemelte a Balaton márka megvalósítására
szánt 1 milliárdos programot,
hozzátéve, hogy a tó történeté-

nek legnagyobb összegű, 367
milliárd forintos fejlesztéséről
már tavalyelőtt döntött a kormány. Keszthelynél 2021-re elkészül a 71-es főút déli elkerülő szakasza, 22,5 milliárd forintból már zajlik a Balaton körüli vasúti közlekedés korszerűsítése, továbbá 5,9 milliárdot terveznek a Hévíz-Balaton
Airport légi járatainak bővítésére és a kapcsolódó Zalavár-Sármellék iparterület fejlesztésére.
Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője, miniszteri fejlesztési biztos hangsúlyozta, hogy nemcsak Hévíznek, hanem az egész térségnek
fontosak a fejlesztések, amelyek a kisebb vállalkozásoktól
a nagy szállodákig sokaknak
kínálnak lehetőséget.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Iskolai farsang Zalacsányban
tak. A negyedik osztályosok a
Hét Hófehérke és egy törpe
saját feldolgozást adták elő a
zsűri és a nézők nagy örömére.
A gyermekek gombócok voltak, az osztályfőnökük pedig
szakácsnő, aki megfőzte őket.
A csoportos és egyéni előadások között megtekinthettük az
X-faktorosokat, egy fekete-fehér produkciót, pattogatott kukoricát és számos megnyerő
jelmezt.
A farsang zárásaként a zsűri
értékelt és nagyon sok jutalmat
osztottak ki. A legjobbak gyü-

mölccsel, gyerekpezsgővel és
édességgel gazdagodtak. A szülők segítségével a délután folyamán vendégül látták a résztvevőket.
Tóth Istvánné, az iskola
igazgatónője elmondta: remek
programokkal készültek még az
iskolásoknak. Az időjárás viszontagságai miatt a húshagyó
keddre tervezett kiszebáb égetése elmaradt, de későbbi időpontra tervezik, valamint február 24-én „hívogató” szombat
délutánt tartottak.
Farkas Ildikó

Egyéni és csoportos produkciók is voltak.

Minden évben február elején rendezik meg a Zalacsányi
Csányi László Általános Iskolában a hagyományos farsangi
mulatságot. Az idei évben február 9-én az iskola tornatermében gyűltek össze kicsik és
nagyok, hogy bemutassák színes produkciójukat és ötletes
jelmezeiket.
A farsang előtti hetek lázas
készülődésben, koreográfia készítésében és jelmez varrásában
telnek, amelyben a szülők és az
osztályfőnökök is nagy segítséget nyújtanak. Az osztályfőnökök nem csak segítséget

nyújtanak egy-egy jelenet próbájában, hanem részt is vesznek beöltözve a műsorban.
A farsangi délutánon egyéni
és csoportos produkciókkal léptek a zsűri elé a jelmezesek. A
zsűri tagjai között a vezető
óvónő, a képviselő-testület tagjai és a polgármester kapott
helyet. A farsang alkalmával
nem csak a gyerekek, hanem
egy-egy osztályban a szülők is
beöltöznek és közösen adják
elő műsorukat. Az előadások
üde színfoltja, hogy az első és
negyedik osztályosok csoportjában a szülők is szerepet kap-

Fotó: Rétiné Végh Katalin
A szülők is szerepet kaptak.

Alapítványi bál Tekenyén

Műsor is szórakoztatta a vendégeket.

2018. február 10-én ismét
báli zenétől volt hangos a tekenyei kultúrház, mivel az
Összefogás Tekenye Alapítvány
immáron 13. alkalommal ren-

dezte meg jótékonysági bálját.
A résztvevők (100 fő) számának korlátozása – helyhiány
miatt – már bevett gyakorlat,
annak érdekében, hogy a bálo-

zók számára megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre
a szórakozáshoz.
A szervezésből sokan kivették a részüket, akik szabadidejüket nem sajnálva dolgoztak a bál sikeres megrendezéséért. Ezt a munkát, valamint
a felajánlásokat ezúton is köszönjük. Az alapítványi bált a
kuratórium elnöke, dr. Dézsenyi
Veronika nyitotta meg, beszédében elmondta, hogy az alapítvány – az előző évekhez
hasonlóan – az alapítói célok
szellemében szervezte tevékenységét, amelynek keretében
hatékony együttműködés valósult meg a helyi önkormányzattal és egyéb szervezetekkel.
2017. év egy különleges eseményt is tartogatott, hiszen az
alapítvány finanszírozásában

megjelenésre került Györkös
Dezső: Tekenye a XX. század
közepén című könyve.
Az elnöki köszöntő után a
helyi gyermekek műsora szórakoztatta a közönséget, az előadásra Hidegné Nagy Ilona
készítette fel a szereplőket.
A kiadós vacsorát jó hangulatú bál, majd a tombolasorsolás követte. Fortuna kegyeltje – Szabó Győző felajánlása révén – egy 120 kg-os
disznó boldog tulajdonosa lett.
A talpalávalót Farkas Zoltán
húzta. A szórakozni vágyók
hajnali 4 óráig ropták a táncot.
Amennyiben egyetért céljainkkal, kérjük adója 1%-val
támogassa alapítványunkat.
Adószámunk:18967755-1-20
Köszönjük a támogatást!
-d-

A zsidó vallással ismerkedtek a diákok Türjén

Az iskola aulájában került sor a rendezvényre.

A Türjei Szent László Általános Iskola és a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség „A magyar zsidóság a nagyvilágban” elnevezéssel tartotta közös programját
a türjei iskola aulájában 2018.
február 20-án délután.
Pacsi Krisztián intézményvezető köszöntötte a vendégeket, a hitközség tagjait, valamint az iskola tanulóit. A program elképzelése akkor merült
fel számukra, amikor az elfeledett türjei zsidóságról szóló
cikket olvasták a Türjei Kalendáriumban. Az igazgató köszöntőjében elmondta, az iskola vezetősége számára fontos,
hogy a gyermekek megemlékezzenek a holokauszt áldozatairól, megismerkedjenek más
népek kultúrájával és néphagyományaival.
A bevezető gondolatokat
követően Árvai József hitközségi tag nyitotta meg az „Akik

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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a világban nyomot hagytak”
című kiállítást, melyen 19 híres
zsidó származású értelmiségi,
művész tablóját tekinthették
meg a programra látogatók. A
tárlaton a híres emberek portréja mellett rövid élettörténetükkel is megismerkedhetett az
érdeklődő közönség. Árvai József kiemelte, hogy a kiállítás
fő célja az, hogy a fiatalabb
korosztály is megismerhesse
ezeket a kivételes képességű
embereket, akik mindannyian

olyan dolgot tettek, amely a
világot előbbre vitte, így joggal
lehetünk büszkék rájuk. A tárlaton többek között Pollák
Miksa, Radnóti Miklós, Bartók
Béla, Kabos Gyula, Brüll Alfréd portréjával is találkozhattunk. Megannyi életpálya tört
ketté az emigráció miatt, a magyar társadalom nagy veszteséget szenvedett a köztiszteletben álló, méltó teljesítményt
nyújtó állampolgárai elvesztése
miatt.
A megnyitó után Siklósi Vilmos, a hitközség elnöke tartott
előadást a zsidó alapismeretekről. Többször is kihangsúlyozta a tanulás fontosságát,
hiszen a megszerzett tudás az
egyetlen érték, amit nem vehetnek el tőlünk. A gyermekek
és a vendégek közelebbről
megismerkedhettek a vallással,
az ünnepekkel, az ételekkel, a
zsidóság történelmével.
Dr. Vértes Attila zsidó származású türjei magfizikus emléktáblájának koszorúzásával
zárult a délután.
Farkas Ildikó

A zsidó hitközség tagjai, valamint Pacsi Krisztián az iskola
igazgatója, Nagy Ferenc, Türje község polgármestere, Czimbalek Tiborné, az iskola nyugalmazott vezetője.

www.zalatajkiado.hu

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Én nem vagyok nyúl…
Gábor barátommal régóta ismerjük egymást. A fogyókúrát sokáig csak hírből
ismerte. Aztán az évek előrehaladtával nála is vége lett
a bablevest eszek lekváros
buktával korszaknak. Abbahagyta a dohányzást. Pár hónap múlva felállt a mérlegre,
majd döbbenten fakadt ki:
– Ilyen gyorsan még
autóval sem tudok 100-ra
gyorsulni.
A döbbenet után jött az
érzés:
– Ez így nem mehet
tovább!
Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tabletták,
mozgás. A tartós eredmény
elmaradt. Fogyott, majd még
többet visszahízott. A helyzet egyre aggasztóbb lett. Az
orvosa szigorú diétát írt elő.
Az első hónap után nyűgösen ment vissza kontrollra. –
Az rendben van, hogy fogytam, de én nem vagyok nyúl,
hogy az életem hátralévő részében sárgarépát rágcsáljak! – fakadt ki.
Lehet főzni, fűszerezni –
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Gábor elkezdett főzni.
Fogyott tovább. Boldog volt.
De rengeteg idejét emésztette fel a főzés. A konyhája
kicsi és rosszul felszerelt
volt. Ezért nem volt ideje
mindig főzni. Néha kénytelen volt ételt rendelni, ami
miatt nem fogyott tovább.
Ettől viszont nem lett
boldog. Elgondolkodott, felhívott.
– Nekem egy jó konyhára van szükségem! Amiben
fél óra alatt végzek a főzéssel, a rendrakással. Tudtok nekem ilyet tervezni és gyártani?
– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Farsang a Sümegcsehi Lurkó Óvodában
és segítik munkánkat, hiszen
nagyon fontosnak tartjuk az
együttműködést velük. A felvonuláson minden gyermek felvonult nagyszerű jelmezében, a
nagyobbak már egyedül mutatták meg magukat. A jelmezek
bemutatását közös tánc követte,

Hagyományainknak megfelelően az idén is farsangi mulatságot szerveztünk. Sokat énekeltünk régi és új dalokat is, illetve több farsangi verset és
mondókát is tanultunk. Minden
gyermek saját forgós bohócot
barkácsolhatott magának, melyet a hét végén haza is vihettek. Beszélgettünk a farsangi ünnepről, hagyományáról.
A hét utolsó napján farsangi
vetélkedőt szerveztünk, melyen
mozgásos feladatokban versenyezhettek egymással az óvodások. Mint minden vetélkedőt
az év során, ezt is nagyon
élvezték.
2018. február 03-án, szombaton tartottuk a jelmezes farsangi felvonulást az iskola zsi-

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

bongójában. Ezen az eseményen a szülők és a rokonok is
részt vehettek. A szülők segítségével farsangi díszbe öltöztettük a termet, ezzel is megteremtve a mulatság hangulatát.
Az év során több olyan
programot is szervezünk, amelyen a szülők is részt vesznek,

majd megvendégeltük a gyermekeket, szendviccsel, gyümölcslével és süteménnyel.
A rendezvényen a gyermekek,
a szülők és a pedagógusok közösen táncoltak, énekeltek, reméljük mindenki jól érezte magát.
-s-
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Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

ar

Elérhetõségeink:

ng

lus végére érjék el az országhatárokat, illetve minden megyei jogú városnak legyen kétszer kétsávos gyorsforgalmiútcsatlakozása. Ez utóbbi érdekében Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron és
Szolnok mellett kiépül Zalaegerszeg irányába is az összeköttetés.
A teljes program 2500 milliárd forintot meghaladó öszszegből valósul meg, ennek
több mint felét a hazai költségvetés állja, a kisebbik hányadot európai uniós forrásokból biztosítják. A beruházások több mint 70 százaléka már
legalább a szerződéskötésig eljutott.
A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „elérjük Ausztria autópálya-sűrűségét, Magyarország közúthálózata tehát európai szintű
lesz” – fogalmazott a helyettes
államtitkár.
Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén

dülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meghajtású kamionok áramszedővel haladhassanak rajta.
Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út javítja Hévíz és Keszthely közlekedési lehetőségeit, de Pacsa
környékére is gazdaságfejlesztő
hatása lesz, hiszen ez a térség
kissé messze van a nagyobb
városoktól.
Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsforgalmi út megépítésére is.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése tehát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál, illetve a sármelléki
nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.
Forrás: MTI
Hu

Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei Alsónemesapáti határában; az autóút Zalaegerszeget –
a sármelléki repülőtér érintésével – az M7-es autópályával
kapcsolja össze.
Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es
holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés befejezését 2022 végére tervezik.
A politikus kifejtette: Magyarország gazdasága lendületesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Az erre szolgáló kormányzati program két alappillére, hogy az
autópályák a programozási cik-

Keszthely is kétszer kétsávos
bekötést kap, a 17 települést
érintő autóút 110 kilométeres
sebességű haladást tesz majd
lehetővé. Különlegessége, hogy
a zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek
közúti tesztelését is lehetővé
teszi majd.
Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba kapcsolódó megyei jogú városoknak további lehetősége nyílik a helyi gazdaság
bővítésére, új munkahelyek létrehozására, illetve a már működő vállalkozások versenyképességének növelésére. Az
érintett városokban és az agglomerációjukban élők számára
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedési lehetőséget biztosítanak.
Zalaegerszegen vagy a városhoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pedig elkezdődik a Zalaegerszeg
és Vasvár közötti gyorsforgalmi
út tervezése is. A zalai megyeszékhely
beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.
Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egye-

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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IV.TDM amatőr csocsó és asztalitenisz gála
Negyedik alkalommal került megrendezésre a TDM
amatőr csocsó és asztalitenisz
gála a Deák Ferenc KulturálisRendezvény és Közösségi Házban a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület szervezésével
és a Malomkő étterem támogatásával. A nevezési díj idén is
egy tábla csokoládé volt. A tavalyi évhez képest szép számmal nőtt a bajnokságra jelentkezők, és az érdeklődők száma
is. Nem csak a településről és a
környező falvakból, hanem még
a megyeszékhelyről is érkeztek
nevezések a gálára. Az idei
évben először nyílt lehetőségük
a versenyzőknek dartsban is
megmérettetni magukat. A
dartsban a játékvezető Tóth
Attila volt, a Szentgróti Baráti
Kör 26-os Darts Klub képviseletében. A sorsolás megkezdése
előtt Penhoffer Péter nyitotta
meg a rendezvényt.
Akik éppen nem versenyeztek, azok a gombfoci és X-box
asztaloknál mérkőzhettek meg
egymással. Tóth Istvánnak alig
volt szusszanásnyi ideje, ugyanis folyamatosan érkeztek hozzá a játszani vágyók.
A verseny végéhez közeledve egyre izgalmasabb meccseknek lehettünk szemtanúi. A
döntőt szinte kivétel nélkül
minden résztvevő kíváncsian
figyelte. Az egyéni és csapatgyőztesek a támogatóktól fel-

ajánlott nyereményeket Lázár
István polgármestertől vehették
át. A rendezvény közvetlen,
baráti, jó kedélyű, kellemes
hangulatban telt és a célját
teljes mértékben elérte, megmozgatott minden generációt,
kicsiket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, hozzájárulva ezzel
a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez, a szabadidő
hasznos, tartalmas eltöltéséhez.
A rendezvény fő támogatói:
Kehida Kapuja Étterem, Malomkő Vendéglő, Triász Aparthotel, Kehida Family Resort,
Pláza GSM, Eni Travel
Agency, Hunguest Hotel Helios, Farkas Méhészet, Egry
József Általános Iskola és
Lázár István, Kehidakustány
polgármestere.
Ezúton is köszönjük a támogatóknak a nagylelkű felajánlásokat!
Helyezések. Darts, felnőtt
kategória: 1. Parragi Róbert, 2.
Tóth Attila, 3. Kovács Attila.
Asztalitenisz, felnőtt kategória: 1. Várszegi János, 2.
Rozs István, 3. László Attila, 4.
Kiss Levente. Asztalitenisz,
junior kategória: 1. Vajda Benedek, 2. Simon Gábor, 3.
Zsankó Máté, 4. Nagy Ákos.
Csocsó felnőtt kategória: 1.
Betyárok (Bálizs Balázs, Kertész Zsolt), 2. Pite Club (Kása
Kristóf, Horváth Tamás), 3.
Kustányi Rohamcsigák (Huber

Izgalmas mérkőzéseket játszottak.

Lázár István gratulál Várszegi Jánosnak.

Ádám, Németh Tamás), 4.
Panarini FC. (Várszegi Máté,
Örömi István).
Különdíjban részesültek:
Csocsó junior: Vörös Veszedelem (Vajda Benedek, Va-

sas Dániel), Keménymag FC.
(Vajda Dávid, Vasas Máté).
Gombfoci: Vajda Dávid. Xbox: Stenzel Jürgen. Gratulálunk minden versenyzőnek!
S.K.N.

Mesemondó verseny
A 2017/2018-as tanévben is
megrendezésre kerül a Zalaszentgróti Napközi Otthonos
Óvoda és Egységes Óvoda
Bölcsőde Anyanyelvi és Fejlesztő Munkaközössége szervezésében Zalaszentgrót és térsége óvodái számára a hagyományos mesemondó verseny
„Egyszer volt…” címmel. Ezt
megelőzően a kehidakustányi
óvodában 2018. 02.12-én délután 16 órakor tartottuk II.
Házi Mesemondó versenyünket
középső és nagycsoportos korú
gyermekeink számára. A 6
középső és 13 nagycsoportos
korú gyermekünk közül 4 középsős és 10 nagycsoportos
gyermek mérettette meg magát
ezen a délutánon. A zsűrielnök

ezen a napon Kánnár Zsolt
igazgató volt, a zsűri tagjai
pedig Vass Csaba tanító, Makkné Illés Márta logopédus, Tóth
Istvánné, „Kati néni” nyugdíjas pedagógus és Salamon Dorka, óvodánk közösségi szolgálatos tanulója.
A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre a napra,
ügyesen szerepeltek, de mivel
verseny volt, így 3-3 helyezettet kellett választani. A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
mert sok színes otthonról hozott „kedvenc” mesével érkeztek a gyerekek.
Középsős korosztály legjobbjai: 1. Kacsirek Ádám
(Furulyás Palkó), 2. Pózvég
Bálint (Szállást kérő róka),

Tizennégy gyermek mondott mesét.

3. Mészáros Félix (Hold
mese).
Nagycsoportos korosztály
legjobbjai:
1. Girdán Anna (A szeszélyes cica), 2. Amelin Zalán (A két

koma), 3. Cserép Zsombor (Tücsök és a hangya). A zalaszentgróti területi versenyen a két első helyezett képviseli óvodánkat.
Salamon Renáta
óvodapedagógus

2018. február
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Hívogató családi nap Zalacsányban
Első alkalommal került megrendezésre a hívogató családi
nap a Zalacsányi Csány László
Általános Iskolában február 24én, szombaton. A családi nap
alkalmával a gyermekek és a
szülők közösen játékos, vidám
sorversenyeken vettek részt.
A célcsoportok: az óvoda
nagycsoportosai, az iskola alsó
tagozatosai és az 5. osztályos
tanulói a szülőkkel közösen.
A hívogató szombati napon
került megrendezésre a szülők
részvétele miatt, így akik hétköznap dolgoznak, hétvégén
részt tudtak venni a gyermekeikkel a közös iskolai programon. Akik egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni az eseményen, azok helyett
az iskolában dolgozó pedagógusok töltötték be a pár szerepét a versenyeken.
Közel ötvenen gyűltek öszsze az iskola tornatermében,
zenés gimnasztikával kezdődött
a nap, felhívták a szülők figyelmét, hogy a bemelegítés nagyon fontos.

Először rendezték meg és nagy sikere volt.

A pedagógusok és a szervezők sokat készültek a hívogatóra, 10 feladatot készítettek elő, melyekben egyéni
és páros versenyek is voltak.
A hangsúlyt arra fektették,
hogy a nagycsoportos óvodások is tudják teljesíteni a feladatokat úgy, hogy az 5. osztályosok se unatkozzanak. Négyszer 12 fős vegyes csapatokat
alakítottak ki.
„Nem a versengés volt a
fontos, hanem az együttlét” –
Közösen végezték a gyakorlatokat.

mondta el Tóth Istvánné, az iskola igazgatónője.
A program végén a gyermekek virágos kitűzővel, a szülők
osztályfőnöki dicsérettel gazda-

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: 1100-1200
00

30

00

00

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

godtak. Az eredményhirdetés után
mindenkit vendégül láttak a szervezők és egy ismerkedős, beszélgetős délutánnal zárták a napot.
Farkas Ildikó

www.zalatajkiado.hu
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Tavasz, reménység, március
Kutyának se kellő, pocsék
reggelre ébredt azon a napon a
város. A dermesztő szél ólomszürke felhőket hajszolt az
égen, időnként eleredt a havaseső. A Pilvax-kávéházban viszont jó meleg volt, ahol már
jókor reggel ügyvédbojtárok,
firkászok, a radikális értelmi-

ségi ifjak ültek körül a nagy
márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a Párizsból, Bécsből
és Pozsonyból érkező híreket.
A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári,
Irinyi és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot. Csak a szikra

Tűzifát kaptak…
Február 13-án délelőtt dr.
Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
adott át tűzifát, tartós élelmiszercsomagot és a gyerekeknek
játékot egy zalaszentgróti rászoruló családnak.
Horváth Katalin több éve
egyedül neveli 10 éves ikerfiait, nagyon jókor jött nekik a
támogatás, hiszen a január vége, február eleje a leghidegebb
időszak hazánkban. A támogatás családonként 2 köbméter
kályhakész tűzifát jelent a rászorulóknak. Zala megyében
már 38 helyre szállítottak ki a
téli időszak beköszöntése óta.
2012-ben indult el ez a kezdeményezés Zalában, felajánlások alapján határozta el a
Zala Megyei Védelmi Bizott-

ság, hogy koordinálja azoknak
a családoknak a segítését, akik
rászorulnak. Az elmúlt hat évben már 360 család kapott tűzifát és idén 70 családot segítünk az akcióval – mondta el
dr. Sifter Rózsa.
Az erdészet is biztosít fát
több helyen, alapvetően a kormányzatnak is van egy programja, amelyben támogatja a
szociálisan rászoruló embereket, ezen kívül, ha egy-egy település rendelkezik erdővel,
akkor az önkormányzatok és
polgármesterek biztosítanak tüzelőt az ott élőknek.
A rendkívüli esetekre kell a
kormányhivatal és ez a segítség, hiszen azok, akiknek nagyon fontos, ezeken az akciókon felül is kaphatnak fát –
tette hozzá Manninger Jenő.
Farkas Ildikó

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.

hiányzott, ami Párizs és Bécs
után Pesten is lángra lobbantsa
a forradalom fáklyáját. Akkor
Petőfi előkotort egy még tintaszagú papirost és szavalni
kezdte új versét, a Nemzeti
dalt. És innentől kezdve nem
volt megállás. Landerer és
Heckenast uramék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a
hagyomány szerint Landerer
mester sugalmazására – rátette
kezét az egyik masinára: „A magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a dolog
el volt intézve. A Tizenkét Pont
és Petőfi Nemzeti dala előzetes
cenzúra nélkül kinyomtatott.

A városban futótűzként terjedt a rendkívüli események
híre, és a délutánra, a Nemzeti
Múzeum kertjébe hirdetett gyűlésre hatalmas tömeg verődött
össze, ezrek skandálták Petőfi
versének refrénjét: „A magyarok
Istenére esküszünk/Esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk!” A szent hevület csak
fokozódott, amikor valaki kiadta a jelszót: „Fel Budára!
Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S a
sajtóvétségért bebörtönzött Táncsics Mihály szabaddá lőn.
Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1848.
F.L.

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!
Családoknak kedvezményes belépõk!
Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
Dr. Sifter Rózsa és Manninger Jenő adja át a tűzifát Horváth
Katalin részére.
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