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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: 2018. április 03 - április 15-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont                       5 Ft/kg.......................
Sertés láb hátsó                        99 Ft/kg........................
Sertés máj                               319 Ft/kg...............................
Apróhús 70%                           899 Ft/kg...........................
Tarja csont nélkül                 1279 Ft/kg.................
Hosszú Karaj csontos         1099 Ft/kg.........

Zsír 1 kg                                    699 Ft/kg....................................
Lecsókolbász 799 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
Főtt comb vcs. 1699 Ft/kg........................
Füstölt darabolt comb           1699 Ft/kg...........
Füstölt kolozsvári szalonna  1699 Ft/kg..

Cserkészkolbász.................949 Ft/kg
Virsli műbeles.....................999 Ft/kg
Parasztmájas.....................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs........1049 Ft/kg
Sajtos virsli........................1199 Ft/kg
Parasztkolbász..................1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka.....1799 Ft/kg

Csirke farhát......................259 Ft/kg
Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Csirke egészben................669 Ft/kg
Csirke comb.......................669 Ft/kg

Az április nyolcadiki vá-
lasztás egyben egy időszak le-
zárását is jelenti. Az elmúlt
négy évről beszélgettünk Man-
ninger Jenővel, a térség ország-
gyűlési képviselőjével.

– Az elmúlt ciklusban mi-
lyen fejlesztések valósultak meg
a térségben és mire lehet szá-
mítani a következő években?

A tét Magyarország függetlensége
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

– Zalaszentgrót az elmúlt
években 362 millió forint álla-
mi támogatást kapott utak, jár-
dák, építésére, kultúrházak, há-
zasságkötő terem és temetők
felújítására, ez nagy előrelépés
volt. Ezenkívül az európai uniós
területi programból – melynek
előkészítése az én feladatom

A felújított Zalaszentgróti Járási Hivatal avatásán. Balról Rét-
vári Róbert, a hivatal vezetője, Manninger Jenő, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott és dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség
területi közigazgatásért felelős államtitkára.
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Március 24-én délután a
zalacsányi közösségi ház meg-
telt lelkes, csillogó szemű gye-
rekekkel. A Zalacsányi Önkor-
mányzat Roma Nemzeti-és a
ségi Önkormányzat közös szer-
vezésben mindent megtett azért,
hogy a község ifjú nemzedéke
a húsvétváró foglalkozásokon
remekül érezze magát.

A rendezvény kezdéseként
Nagy Lászlóné polgármester
köszöntötte a kicsiket és a na-
gyokat, megköszönte a szülők
lelkesedését is a húsvétváró
délután iránt, hiszen szép szám-
ban összegyűltek a közösségi
ház rendezvénytermében. A
műsor folytatásaként Fodor
Zsuzsanna táncos foglalkozást
tartott, az első zenés produkció

Húsvétváró foglalkozás Zalacsányban
előtt felkérte a szülőket, hogy
csatlakozzanak gyermekeikhez
és együtt járják a táncot.

A táncos foglalkozás után a
lurkók összegyűltek a közössé-
gi ház kertjében és tojásva-
dászatot tartottak, együtt keres-
ték a nyuszi által eldugott szí-
nes tojásokat a fűben.

Amikor már minden színes
tojás gazdára talált, „Ügyes ke-
zek” címmel kézműves prog-
ram vette kezdetét, a felnőttek
bekapcsolódásával Csiszár Ti-
borné perecsütő, mézeskalács
készítő (aki már évek óta vesz
részt ilyen jellegű műsorokon
és adja át tudását gyerme-
keknek és családoknak is) a
húsvéthoz kapcsolódó mézes-
kalács figurákat készített és

együtt díszítették ki a faluban
élő gyermekekkel.

A délután folyamán a szer-
vezőknek köszönhetően minden-

ki jól érezte magát és az ön-
kormányzat a műsor zárásaként
vendégül látta a résztvevőket.

Farkas Ildikó

Táncos foglalkozás Fodor Zsuzsannával.

volt – 190 milliót kap agrár
logisztikai központ építésére.
Épül egy nagy hűtőház, 90
milliós beruházással a déli
iparterület kerül fejlesztésre, 34
millió forintos uniós támogatás-
ból a fürdőhöz vezető kerékpár-
út épül. 100 milliós támogatás
jut a zöldterület megújítására,
és aláírás előtt van a bölcsőde,
óvoda felújításának támogatása
is. Megújult a járási hivatal, az
iskolára, szociális intézmé-
nyekre korábban volt már uniós
támogatás, most pedig a műve-
lődési ház felújítására is lehet
majd pályázni. Úgy gondolom,

hogy itt is először a gazdaság-
fejlesztést kellett támogatni, nem
állunk rosszul, eddig összesen
780 milliónál tartunk. Türjén és
Batykon 108 milliós támoga-
tással óvoda, bölcsőde fejlesz-
tés valósul meg, hamarosan
kész a hivatal 40 millió forintos
energetikai korszerűsítése és az
iskola tornaterme is 271 millió-
ból lesz bővítve és felújítva.

– Melyek azok a kormány-
zati eredmények, amelyek leg-
inkább érintik az itt lakókat?

– 2010 után, miután az or-
szág gazdasági működését rend-
be tettük, elindulhattak az érez-
hető pozitív változások. Úgy

gondolom, hogy legelsőként a
rezsicsökkentést kell kiemelni,
hiszen az minden háztartásban
számszerűsíthető. A Fidesz-KDNP
kormány nagyon határozottan
kiállt a magyar családokért a
nagy szolgáltatókkal, multikkal
szemben. A munkanélküliség
nagy arányban csökkent, és
végre a bérek is emelkedni
kezdtek. Ahogy a gazdasági
eredmények nőttek, úgy tud-
tunk nyugdíjakat is emelni,
nyugdíjprémiumokat is adni,
melyet most már egy évben több-
ször is lehet. Kiszélesítettük a
családtámogatásokat, adóked-
vezményekkel, a CSOK-kal pe-
dig az új otthonok építése
mellett a gyermekvállalást is
ösztönöztük. Ezeket a progra-
mokat tovább kell folytatni,
hiszen a magyar családok meg-
becsülése, anyagi támogatása a
kormány legfontosabb feladata.

– Hogyan látja, mi a tétje az
országgyűlési választásoknak?

– Sajnos van egy olyan kül-
ső veszély is, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül. Az,
hogy Zalaszentgróton, Keszthe-
lyen, Pacsán, vagy Hévízen
még nyugodt, biztonságos az
élet, az annak köszönhető, hogy
a kormány határozottan kiállt a
betelepítési kvótával szemben.
Védjük a határokat, és nem en-
gedjük, hogy városainkat, fal-
vainkat élhetetlenné tegyék a

bevándorlók ezrei, ahogyan ezt
tették már a nyugat-európai or-
szágokban. A tét tehát az, hogy
Magyarország magyar ország
marad-e, vagy engedünk a
brüsszeli nyomásnak, és itt is
fel kell készülni a terrorcse-
lekményekre, az erőszakosko-
dásra, vagy éppen a no-go zó-
nák kialakulására egy-egy vá-
roson belül.

– Tavaly nyáron nagy port
kavart amikor egy civil szerve-
zet Keszthely környékén akart
migránsokat táboroztatni. Ak-
kor Ön kiállt a térség bizton-
ságának védelmében, hogyan
zárult végül az ügy?

– Egy bevándorláspárti civil
szervezet, a Migration Aid
szervezte volna a tábort, akinek
a vezetője azóta azt is el-
mondta, hogy a migránsügy
egy nagy üzlet része. Termé-
szetesen felemeltem ez ellen a
szavam, és szerencsére ebben
támogatott néhány helyi, fide-
szes polgármester is, de a többi
párt képviselői ezt nem tartot-
ták fontosnak. Sőt, a Jobbikot
támogató Hír TV nyíltan a
lejáratásomba kezdett az ügy
kapcsán. A tábor végül nem
valósult meg, de legalább a
térség lakói világosan látják,
hogy ha az ellenzéken múlna,
akkor bizony akár migráns
tábor is működhetne a zalai
falvakban.

Manninger Jenő: – Miután az ország gazdasági működését
rendbe tettük, elindulhattak az érezhető pozitív változások.

A tét Magyarország függetlensége
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel
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Március 15.-én 18 órakor
Zalacsányban a Hősök terén
fáklyák sokasága gyulladt fel a
nemzeti ünnep tiszteletére. A
térről indult fáklyás menet a
Batthyány-kastélyig rendőri fel-
vezetéssel vonult fel, majd a
kastély előtt ünnepi műsorral
várták a jelenlévőket.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter megemlékező beszédével
kezdődött a forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulójára
szervezett program. Beszédé-
ben elmondta: az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc a
nemzeti identitás egyik alapkö-
ve. A forradalmi eszméket
olyan erők tüzelték, olyan erős
nemzeti érzés, olyan hatalmas
szabadság utáni vágy, melyek

Méltó megemlékezés Zalacsányban
nem tántorították el a forradal-
márokat a már első látásra is
túlerőben lévő császári ellen-
séggel szemben. Tudták mit koc-
káztatnak, tudták mivel fizet-
hetnek, a legdrágábbal, az éle-
tükkel. Ennek ellenére sem hát-
ráltak meg, a haza és a ma-
gyarság előremozdítása érdeké-
ben. A kezdetben elért alkot-
mányos sikerek jogosan táplál-
ták a reményt, hogy Magyar-
ország független lehet nagyobb
véráldozat nélkül, de ez hamar
illúzióvá vált. Harc és csatate-
rek alakultak ki szülőföldün-
kön, és a magyarság felvette a
harcot az elnyomó csapatokkal
és küzdött függetlenségéért,
küzdött szabadságáért, egysé-
gesen. A forradalmi eszmék

szerzői a márciusi ifjak, akik
közül igen meghatározó sze-
mély volt Petőfi Sándor, Irinyi
József, Jókai Mór, Vajda János,
Vasvári Pál és Vidats János. A
márciusi ifjak 20-30 éves fia-
talok, akik között volt még ná-
luk is ifjabb, a 16 éves Hatala
Péter. Hittek abban, hogy a ma-
gyaroknak joguk van a nemzeti
függetlenséghez, az önállóság-
hoz, a szabadsághoz, a szuve-
renitáshoz. Ezek ma is aktuális
elvárások. Az ő változásra ki-
éhezett szemléletük és sokuk
véráldozata kellett ahhoz, hogy
kimozduljon az ország szekere
a gödréből. Jelenleg is nagyon
fontos lenne számunkra az
összefogás, az egység, sajnála-
tos módon nem ez tapasz-
talható, hanem a széthúzás és

az ellenségeskedés. Úgy tu-
dunk eredményeket elérni, ha
közös erővel összefogunk és
együttműködünk. Tanulnunk
kell elődeinktől, meggyőződé-
sem, hogy Magyarországnak
stabil a jövője, érdemes itt élni,
jó magyarnak lenni – mondta a
polgármester.

Az ünnepi beszéd után a
Zalacsányi Csány László Álta-
lános Iskola diákjainak műsorát
láthatták a megjelentek, ame-
lyet ésGergely János Kalauz
Júlia állított össze.

A műsor zárásaként a szózat
eléneklése közben a helyi ön-
kormányzat tagjai és az intéz-
mények vezetői megkoszorúz-
ták Csány László emléktáb-
láját.

Farkas Ildikó
A Zalacsányi Általános Iskola diákjainak 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharcról megemlékező ünnepi műsora.

A polgármester és a helyi önkormányzat tagjai megkoszorúz-
ták Csány László emléktábláját.

Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata Vadkörte Gyü-és a
mölcsész Kör közös szervezé-
sében az idén harmadik alka-
lommal oltónapnak adott helyet
az önkormányzati hivatal ud-
vara 2018. március 17-jén. Al-
ma, körte, cseresznye, mira-
bolán vadalanyokat az önkor-
mányzat biztosított, melyekhez
választhattak a jelenlévők ne-
mes ágakat. Három szakember
a jelenlévők minden kérdésére
igyekezett választ adni, mialatt
bemutatták az oltás technikáját,
illetve folyamatosan készítették

Hagyománynak számító oltónap Sümegcsehin
kérésre az oltványokat. Régi
magyar fajta gyümölcsfákról
ők is hoztak ágakat – népsze-
rűsítve ezzel a betegségekkel
szemben ellenállóbb fajtákat.

Az érdeklődők is nagy
számban hoztak ágakat, mert a
nagyszülők által ültetett, mára
már elöregedett fákat kívánják
így „megmenteni”.

A legtöbben ki is próbálták
az oltás technikáját, maguk ol-
tottak be néhány csemetét. Re-
méljük, pár éven belül már a
gyümölcsét élvezhetik ennek a
napnak. Immár harmadszor tartottak oltónapot.



Március 7-én a zalai megyeszékhelyre látogatott , aKósa Lajos
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter,
aki kollégáival részletesen áttekintette a Modern Városok Prog-
ram zalaegerszegi elemeinek helyzetét. A megbeszélésen részt
vett polgármester, országgyűlési kép-Balaicz Zoltán Vigh László
viselő, miniszteri biztos, , a Közbeszerzési HatóságRigó Csaba
elnöke, kormánymegbízott, megye-dr. Sifter Rózsa dr. Pál Attila
gyűlési elnök, városi főjegyző,dr. Kovács Gábor Tolvaj Márta,
Gecse Péter dr. Vadvári Tibor Baliés alpolgármesterek, valamint
Zoltán gazdasági bizottsági elnök.

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Kósa Lajos miniszter
hangsúlyozta: a Modern Városok Program Magyarország 23 me-
gyei jogú városát érinti, ez a valaha volt legnagyobb vidékfej-
lesztési program, amely 2 millió városlakót, az agglomerációkban
élőkkel együtt pedig összesen 6,5 millió embert érint, és 2022-ig
valósul meg, országosan mintegy 3500 milliárd forintból.

Zalaegerszeghez kapcsolódóan 230 milliárd forint összegű be-
ruházást terveznek a program keretében, mely összeg nem tartal-
mazza a járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos fejlesztési
összegét. A miniszter kiemelte: a 230 milliárdos összeg legna-
gyobb részét a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
kétszer kétsávos, M76-os gyorsforgalmi út megépítése teszi ki, de
ugyancsak fontos a Zalaegerszeg és az M8-as út közötti kétszer
kétsávos kapcsolat létrehozása is. A miniszter hozzátette: a szerző-
déskötés óta felmerült újabb terveket minden várossal megtár-
gyalják, ezért érkezett most Zalaegerszegre.

A Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében 15
milliárd forintot különítettek el egy intermodális közlekedési
csomópont (IMCS) létrehozására, azonban a tárgyalások során
világossá vált, hogy a közúti útkapcsolatok kiépítése és a belső
úthálózat bővítése fontosabb cél, így az eredeti összeget célszerű
átcsoportosítani. A belváros turisztikai megújítása (Mindszenty
program), az uszodaberuházás, valamint az alsóerdei sport- és
rekreációs központ létrehozása a terveknek megfelelően halad,
jegyezte meg Kósa Lajos.

Az iparfejlesztések között a logisztikai központ és konténer-
terminál létrehozását említette, kiemelve: a beruházás második
ütemeként az északi ipari parkhoz iparvágányt építenek. A mi-
niszter elmondta: a kormány stratégiai elképzelése, hogy minden
színházat felújítanak Magyarországon, köztük a zalaegerszegit is,
a beruházási döntéshez azonban szükséges az engedélyes és a ki-
viteli tervek elkészítése, melyre 200 millió forintot biztosít a
kormány.

Ennek kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arról
beszélt: a 35 éves épületben teljes nyílászárócserére lenne szük-
ség, továbbá az elektromos hálózat és a fűtési rendszer rekonst-
rukciójára. Mindez a becslések szerint 1,5-2 milliárd forintos
ráfordítást igényel.

A valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program
Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: ilyen léptékű fej-

lesztésre Zalaegerszeg történetében még nem volt példa. A szerző-
dés egyes elemeiről részletesen is szólt:

– M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: a 170 milliárd
forintos beruházással megépülő új út Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával, a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével
(ahol 6,6 milliárdos fejlesztés indul). Az előkészítés, nyomvonal
kijelölés, környezetvédelmi engedélyeztetés, kiviteli tervkészítés
után lezajlott a közbeszerzés, a február 23-i ünnepélyes alapkőle-
tétellel pedig elindult a 2022-ig tartó munka.

– M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: ez
elsősorban az Ausztriával való közvetlen kapcsolat kiépítése miatt
fontos, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a tervező céget,
jelenleg zajlik a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi
engedélyezés, a kiviteli terveknek 2019 nyarára kell elkészülni.

– Iparfejlesztés: sikerült az északi ipari parkban, a járműipari
tesztpálya mellett újabb befektetési területeket kialakítani, jelen-
leg is több üzemcsarnok épül. A logisztikai központ és konté-
nerterminál kiépítésére az állami cég megalakult, a kormány 300
millió forintot biztosított az előkészítésre és a tervezésre. Az ön-
kormányzat 1,1 milliárd forintot fordíthat a közművesítésre.

– Iparvágány: nagyon kevés olyan város van, amelynek ipar-
területe közvetlen iparvágány kapcsolattal rendelkezik. A cél az,
hogy mind az északi ipari park, mind a járműipari tesztpálya,
mind pedig a logisztikai központ és konténerterminál közvetlen
iparvágány kapcsolattal rendelkezzen a nemzetközi vasúti kor-
ridorhoz. A nyomvonal kijelölésére a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. tanulmánytervet készít.

– Uszoda: az új 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a tan-
medence, és a külső medence engedélyei és kiviteli tervdo-
kumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést
kiírta a BMSK, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az
ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.

– Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ: a térségben egye-
dülálló sport és turisztikai létesítmény engedélyei és kiviteli
tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbe-
szerzést kiírták, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az ün-
nepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.

– A belváros turisztikai célú megújítása: elemei a plébánia
épületének felújítása (elkészült), a Mária Magdolna Plébánia-
templom felújítása és orgona beszerzése, a Kvártélyház és a le-
véltár homlokzatának felújítása, új nagy belvárosi parkoló építése,
a Göcseji Múzeum teljes felújítása, a botfai Erdődy-Hüvös Kas-
tély felújítása, valamint egy új múzeum létrehozása, amely em-
léket állít Mindszenty József bíborosnak (1919-1944 között Zala-
egerszeg apát-plébánosa), és a kommunista diktatúra egyházül-
dözésének. A kiviteli tervek elkészültek, indulhat a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés.

A Modern Városok Programtól függetlenül megvalósuló be-
ruházások:

– A 2018-ban 50 éves Göcseji Falumúzeum fejlesztése.
– Új mentőállomás építése (nem önkormányzati intézmény -

Országos Mentőszolgálat): az előkészítésre és a tervezésre 40
millió forint áll rendelkezésre, a határidő a tervek leadására június
30., a szükséges támogatás 700 millió forint.

Az intermodális közlekedési csomópont (IMCS) programból
való kikerülése miatt a tárgyaláson a kormánynak javasolt új zala-
egerszegi programelemek:

– A Zóna épületének megmentése és felújítása után a Kazinczy
téren a volt KISZÖV székház megmentése és felújítása.

– A város északi és déli része közötti gyorsabb és hatékonyabb
kapcsolat érdekében megvalósuló Kosztolányi utcai kétirányú-
sításhoz kötődve a belső tehermentesítő út folytatása a Jákum ut-
cától a Balatoni útig.

– A városban 2018-ban induló kerékpárút építések során ki-
maradó szakaszok megvalósítása.

– A Hevesi Sándor Színház felújítása.
– Valamint a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok teljes

felújítása, vagy kellő forrás rendelkezésre állása esetén egy új
multifunkciós sport és rendezvényterem megépítése.

Kósa Lajos (középen) Vigh László és Balaicz Zoltán társaságá-
ban a zalaegerszegi megbeszélésen.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Március 14-én, délután Te-
kenyén az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc esemé-
nyeinek 170. évfordulójára em-
lékeztek. Az ünnepélyes műsor
előtt a Hőskertbe invitálták a
résztvevőket, ahol közösen el-
énekelték a Kossuth Lajos tá-
borában című katonadalt, majd
Györkös Dezsőné, Hideg Gyu-
láné Horváth Jánosnéés meg-
koszorúzták az emlékművet és
a kopjafát.

A Himnusz közös éneklése
után átsétáltak a kultúrházba,
ahol az ünnepi műsort tekint-
hették meg. Hideg Gyuláné rö-
vid műsort állított össze Petőfi
Sándor verseinek idézeteiből és
a szabadságharchoz kapcsolódó
költemények megzenésítéséből.

Ünnepi megemlékezés Tekenyén
A műsor zárásaként Sárközi
Bence Márczius Idusa című
művéből idézett az előadó,
majd a Szózat közös éneklésé-
vel zárták az ünnepi műsort.

Sinka Imréné polgármester
az ünnepi műsor után a község
közeli eseményeiről tájékoztat-
ta a lakosságot. Fontos a falu
számára a béke és a nyugalom
megőrzése az elkövetkezendő
időszakban – hívta fel figyel-
müket, majd a tervezett mun-
kákról és tervekről adott tá-
jékoztatást. A játszótér átala-
kítási munkálatai elkezdődtek,
pünkösdhétfőig szeretnék be-
fejezni a felújítást, amelyben
egy mászó vár és egy drót-
kötélpálya kiépítése is szerepel.
A gyereknapi ünnepi átadóra a szekszárdi Holló Együttest hív-

ták el a gyermekek nagy örö-
mére. A kültéri munkálatok
ezzel nem zárulnak le, a kis
focipálya körüli elavult kerítést
lebontják és a pálya mögé egy
kosárlabda-pálya kiépítését ter-
vezik. A beadott pályázatok kö-
zött ehhez kapcsolódóan egy
kültéri kondi-park építése sze-

repel, a cél közel 2000 m -es2

mozgásra alkalmas terület ki-
alakítása - lehatárolása új ke-
rítéssel.

A polgármester beszéde
után az időskorú lakosokat
megvendégelte az önkormány-
zat és baráti beszélgetéssel zá-
rult az este.

Farkas Ildikó

Hideg Gyuláné szervezte az ünnepi műsort.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Három évvel ezelőtt a Pa-
kod-hegyi gazdák összefogásá-
ra elindult egy új kezdemé-
nyezés a faluban, borversenyt
szerveztek, eljöttek a helyi gaz-
dák, megmutatták boraikat és
egy 3 tagból álló zsűri értékelte
az egész éves nehéz munká-
jukat. A borversenyből egy
újabb lehetőség adódott, ha már
kora tavasszal versenyeztetik
boraikat, ősszel tartsanak bor-
mustrát, ahol kiértékelik, nyíl-
tan megbeszélik a borok ál-
lapotát, tanácsokat kérhetnek
egymástól és a zsűriben
helyt foglaló borászoktól, így
a borversenyre felkészíthetik
boraikat.

Borverseny Pakodon
Március 9-én a Margaréta

Kulturális Egyesület szervezé-
sében immár harmadik alka-
lommal nevezhettek a faluban
termelő borászok a borverseny-
re. 17 gazda 41 helyi termelésű
borával nevezett a megmérette-
tésre, melyből 29 fehér- és 12
vörösbor került a zsűri elé. A
borok minősítését Vízvári Sán-
dor Németh Károlyborász, bo-
rász és somme-Farkas Ildikó
lier végezték, míg Simon Lajos
helyi termelő kóstoltatta az
ítészekkel a helyi nedűket.

– A tavalyi év szőlészetileg
szép volt, de borászatilag ne-
héz, a kevés csapadék miatt
gyorsan érett meg a szőlő. Sok

borhibával találkozhatunk, de
ezek javíthatóak – mondta el
Vízvári Sándor borász.

A bormustra eredménye
visszatükröződött a borokon,
ha időben tartják meg, sokat
lehet változtatni és javítani a
borokon. Ez Pakodon sem tör-
ténhetett másképp november-
ben, a bormustrán felmerülő

Vízvári Sándor borász, Németh Károly borász és Farkas Ildikó
sommelier bírálja a 2017-es borokat.

Élményekkel teli program-
mal várták a leendő első osz-
tályos tanulókat és szüleiket a
sümegcsehi Fazekas József Ál-
talános Iskolában.

Iskolába készülő gyerekek
vették birtokukba az intézmény
zsibongóját Sümegcsehin már-
cius 7-én délután. A gyerekek
arcán nyoma sem volt a meg-
szeppenésnek, már az első per-
cekben önfeledten játszottak,
szaladgáltak, ismerkedtek a ta-
nító nénikkel, egymással, az is-
kolával, leendő tantermükkel.

A Közösen könnyebb! óvo-
da-iskola átmenetet segítő jó
gyakorlatnak köszönhetően a
helyi nagycsopor-Lurkó Óvoda
tosai már ismerősként köszön-
tötték leendő tanító nénijeiket,
és a helyszín sem volt isme-
retlen számukra. A helyi gyere-
kek mellett a környező telepü-
lésekről is érkeztek érdeklődők,
és talán a barátságos, befogadó,
családias légkörnek köszönhe-
tően néhány perc elteltével már
ők is elengedték szüleik kezét

Iskolakukucskáló Sümegcsehin
és együtt játszottak majdani
osztálytársaikkal.

A program kezdéseként az
iskola igazgatónője, Szabóné
Nagy Erzsébet bemutatta az
iskolát, kiemelve az intézmény
erősségeit: a tehetséggondozást
és a sajátos nevelési igényű
tanulók felzárkóztatását segítő
tevékenységeket. Megismertet-
te a szülőkkel az iskola alap-
vető oktatási-nevelési elveit, a
tanórán kívüli szabadidős tevé-
kenységek lehetőségeit, majd
bemutatta a leendő tanító néni-
ket, végül az iskola épületének
és a közelgő felújítási munkák
ismertetésével zárta szavait.

Ezután a tanító nénik vették
át a szót, maguk mellé szólítva
a gyerekeket egy kis ismerke-
désre, játékra. A leendő elsősök
hamar megtanulták és büszkén
énekelték együtt a Hívogat az is-
kola című dalt, bátran bemutat-
koztak, elmondták, mit szeretnek
csinálni, vidáman utánozták a
mozgásos játék feladatait, fel-
szabadultan játszottak együtt.

A program kézműves fog-
lalkozással folytatódott, a gye-
rekek szüleik és majdani taní-
tóik segítségével kedves állat-
figurákat, zacskóbábokat, tava-
szi virágdíszeket készíthettek.

Búcsúzásként minden részt-
vevő gyermek az iskola negye-
dik osztályos tanulói által ké-
szített könyvjelzőt és egy írás-
készséget fejlesztő útkereső
feladatlapot kapott ajándékba.
Az ajándékokon túl sok él-
ményt vihettek haza a gyere-

kek, és azt az érzést, hogy az
iskola szeretettel, barátságos
légkörrel, és immár ismerős
arcokkal várja őket.

A közös programoknak ez-
zel még nincs vége, április 11-
én nyílt nap lesz az iskolában,
ahol a szülők tanítási órákat
tekinthetnek meg. A leendő
elsősök egy játékos délelőt-
töt tölthetnek el a tanító né-
nikkel és a negyedik osztá-
lyosokkal a beiratkozás utáni
hetekben.

Élményekkel teli nap volt a gyermekeknek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

hibákból tanultak a gazdák,
megfogadták a tanácsokat és
egy színvonalas borversenyen
mutatták be boraikat.

Az eredmények is azt tük-
rözik, hogy nagyon fontos a no-
vemberi találkozó, hiszen egyet-
len egy oklevél, 1 bronz, 32 ezüst
és 7 arany minősítés született.

F.I.
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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

A 2016-ban történt gyógy-
hellyé minősítés egyik legfőbb
célja volt, hogy Kehidakustány
a turisztikailag kiemelt telepü-
lések közé kerülhessen, és a
településfejlesztéshez további
külső forrásokhoz jusson, le-
gyen az befektetői vagy pályá-
zati. A település számára a
gyógyhellyé minősítés olyan
rangot jelent, amit marketing
tevékenysége során felhasznál-
hat. További előnyt jelent az is,
hogy egyes nyugat-európai or-
szágok egészségbiztosítói is
előnyben részesítik a gyógy-
helyi minősítéssel rendelkező
fogadóhelyeket.

A minősítéssel megnyílt az
út az infrastrukturális és szol-
gáltatás fejlesztések előtt. A je-
lenleg zajló projektről már ol-
vashattak beharangozót. A fej-
lesztési folyamatban a követ-
kező állomásához érve szeret-
nék tájékoztatást adni. A pro-
jekt bő 2 éves előkészítése ha-
marosan a megvalósítási sza-
kaszához ér, melyben az aláb-
biak valósulnak meg:

– Gyógyhelysétány kialakí-
tása, a dr. Kovács Lajos út gyógy-
helysétánnyá fejlesztésével.

– A gyógyhelysétányhoz
kapcsolódóan egy közterületi
park kialakítása, játszó, pihenő
és rekreációs funkciókkal, köz-
térvilágítással

– A Kossuth Lajos utca
nyugati oldalán lévő járda fel-
újítása

– Információs központ, szol-
gáltatóház és játszóház épület
építése

– E-töltőállomás elektromos
járművek részére

A projekt keretében megva-
lósuló gyógyhelyfejlesztési pro-
jekt közvetlen céljai:

– a gyógyhely település-
képének minőségi fejlesztése,

Gyógyhelyfejlesztési projekt Kehidakustányban

– vendéginformációs tevé-
kenység fejlesztése,

– komplex turisztikai kíná-
lat kialakításának elősegítése
termékfejlesztéssel (rendezvé-
nyek, garanatált programok,
ajándéktárgy-portfólió)

– összehangolt, integrált
marketingtevékenység megva-
lósítása

– a helyi és regionális agrár-
és kézműves hagyomány ter-
mékeinek bemutatása, értékesí-
tése, tematizált események szer-
vezése.

Ezeknek a céloknak a meg-
valósításán keresztül olyan
közvetetten értelmezhető ered-
mények várhatók a projekttől,
mint a meglévő fő attrakciók
látogatottságának növelése, a
vendégéjszaka-szám tartós nö-
vekedésének a fenntartása, a nö-
vekedési ütem lassulásának el-
lensúlyozása, a szezonalitás csök-
kentése és a helyi és térségi tu-
risztikai szereplők és egyéb vál-
lalkozások közötti kapcsolat-
rendszer erősítése, kiterjesztése.

Hosszútávon meg kell való-
sítani a turisztikai kínálat
komplexitásának erősítését, tu-
rizmus fenntartható fejlesztését
gazdasági, természeti és társa-
dalmi értelemben egyaránt.
Erősíteni szükséges Kehidakus-
tány gyógyhely jellegét, vala-
mint a desztináció országos és
nemzetközi jelentőségét és pia-
ci pozícióját, nem utolsó sorban
pedig növelni kell Kehidakus-
tány ismertségét, imázsát és
vonzerejét.

A fejlesztések összefoglalása:
Aktív közösségi tér, infor-

mációs pont épületének meg-
építése

Fejlesztési terület lehatáro-
lása: közvetlenül a gyógyhely
legjelentősebb turisztikai kíná-
lati elemét jelentő fürdő nyári

bejárati épülete mellett épül
meg a dr. Kovács Lajos sétá-
nyon, a Kehida Family Re-
sorttal szemben az önkormány-
zat saját tulajdonában lévő te-
rületen. Az épület mellé települ
az e-töltőállomás.

Gyógyhelyi sétány és rek-
reációs park kialakítása

Fejlesztési terület lehatáro-
lása: a dr. Kovács Lajos sétányt
érinti, amely a fürdő területét
nyugati irányban határolja, így
a sétány közvetlenül a fürdő
mellett halad el. A jelenlegi
kerítés beljebb kerül, így a
gyógyhelyi sétány a jelenlegi-
nél szélesebb lesz, hogy az
utcabútorok és más közterületi
installációk megfelelő elhelye-
zése biztosított legyen. A gyógy-
helyi területnek a dr. Kovács
Lajos sétány végéhez kapcsoló-
dó nyitott területen, a fürdő déli
oldalához illeszkedve lesz ki-
alakítva a multifunkcionális
park Kneipp száraztaposóval, a

terület körül mintegy 2 km
futópályával, szabadtéri fit-
neszparkkal és a minden kor-
osztályt kiszolgáló élményját-
szótérrel, továbbá szabadtéri
jógaparkkal és a gyerekekre
részére egy természetes bokor-
labirintussal.

Aktív turisztikai útvonalak
fejlesztése

Fejlesztési terület lehatáro-
lása: az aktív turisztikai háló-
zat magában foglalja a tele-
pülésen és környezetében talál-
ható főbb látványosságokat,
tájkép elemeket és többféle
módban (gyalog, segway, ke-
rékpár), különböző nehézségi
szinteken teljesíthető, temati-
zált útvonalakat fog kínálni.

Belterületi közlekedési inf-
rastruktúra minőségi fejlesztése

Fejlesztési terület lehatáro-
lása: a dr. Kovács Lajos sétány
északi folytatásában a Kossuth
Lajos utca járdaszelvényének
gyalogos és kerékpáros forga-
lom számára alkalmas átalakí-
tása a gyógyhely északi hatá-
ráig kb. 800 m hosszúságban.

E-töltőállomás elektromos
járművek részére

Fejlesztési terület lehatáro-
lása: az információs pont épü-
lete mellé lesz telepítve, jár-
művek számára könnyen hoz-
záférhető helyen.

A fejlesztések jelen szaka-
szában az infrastrukturális ele-
mek kerülnek előtérbe, de be-
vezetésre kerülő garatált prog-
ramok mellett több a szolgál-
tatási elem is megvalósul majd.
A projekt sikeres megvalósulá-
sában konzorciumi partnerként
együttműködünk a Magyar Tu-
risztikai Ügynökséggel. A fej-
lesztés további részleteiről folya-
matosan adok majd tájékoztatást.

Lázár István
polgármester,

Kehidakustány

Az információs épület látványterve.
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Kehidakustányban hagyo-
mányteremtő céllal (2018.03.
05-09. között) idén is közel egy
héten keresztül ünnepelték a
Nők napját. A Deák Ferenc
Kulturális - Rendezvény és Kö-
zösségi házban mind az 5 nap
különböző programokkal vár-
ták a szervezők az érdeklő-
dőket. Hétfőn tar-Baján János

Nők hete Kehidakustányban
tott táncoktatást óvodásoknak,
majd az est további részében
lehetőségük nyílt a mozogni
vágyó hölgyeknek zumbázni.

A Nők hete rendezvényso-
rozat folytatásaképp a műve-
lődési ház emeletén található
Babamúzeum területén, az ál-
landó kiállítást kiegészítve, erre
a hétre helyi asszonyok kéz-

műves termékeiből készült be-
mutató (Beledi Henriett, Subák
Erika Benkő Lász-patchwork,
lóné Németh Zoltánnéhímzés,
hímzés, gyöngySchulcz Béláné
ékszerek, horgo-Bitai Zoltánné
lás, horgolás,Szaló Árpádné
Gellért Erzsébet kerámiák,
Gellért Jenőné hímzés, horgo-
lás, Zala Megyei Fagyöngy
Egyesített Szociális Intézmény
Olajág Otthona kerámiák,
szőttes). A kiállítást Lázár Ist-
ván polgármester nyitotta meg.
Ezt követően cím-„Időutazás”
mel mutatott be verses-zenés
összeállítást Johanné Székely
Júlia Gergely Jánosés . A mű-
sorban a világ- és magyar iro-
dalom gyöngyszemein, a nép-
zene és a megzenésített versek
dallamain keresztül jelent meg
a női sors és szerepvállalás a
születéstől az elmúlásig. A
bemutató hangulatában – akár a
valós életben – megjelent a de-
rű és a szomorúság, a komoly
hangvétel és a határtalan vi-
dámság, a pajzánság és a tra-
gikus sors egyaránt. A szép
szavak és dallamok csaltak ka-
cagást a nézők arcára, és meg-
hatottságot a szemükbe. A mű-
sor végén a nézők tapsa jelezte,
hogy az este kellemes hangu-
latban telt. A nap zárásaként
Lázár István polgármester min-
den résztvevő hölgynek egy-
egy szál tulipánt adott át.

A programsorozat harmadik
napjának első előadója Rajky
Izabella Horváth Mónikaés
„Táplálék testnek és léleknek a
mindennapokban” címmel tar-
tott előadást az egészségmegőr-
zésről, majd „Aromaterápia
nőknek, avagy miként segítenek
az illóolajok egészségmegőr-
zésben, gyógyításban, női mi-
nőségek megélésében” Borbély
Renáta színvonalas bemuta-
tóján vehettek részt.

Az előadáson a jelenlévők-
nek az aromaterapeuta beszélt a
populáris és tudományos aro-
materápia közötti különbségek-
ről, a francia aromaterápia al-
kalmazási területeiről és a
használható, bevizsgált kémiai
típusú, 100% természetes illó-
olajokról. Az aromaterápia az
élet számos helyzetében nyújt-
hat segítséget, enyhülést és
gyógyulást. Önálló és kiegészí-
tő terápiaként egyaránt ered-
ményes, teljes mértékben ösz-
szeegyeztethető mind az alter-
natív gyógymódokkal, mind a
hagyományos orvoslással. Az
aromaterápia kiváló egészség-
megőrző lehetőség, nem elha-
nyagolható az immunrendszer-
re gyakorolt erősítő hatása sem.
Segítséget nyújthat szív- és ér-
rendszeri, idegrendszeri, légző-
rendszeri, emésztőrendszeri, nő-
gyógyászati, mozgásszervi és
lelki eredetű panaszok esetén.

Csütörtök este szinte telje-
sen megtelt a művelődési ház
ebédlője lélek-Fülöp Csenge
gyógyász „Mindennapi játsz-
máink” című előadására. Sza-
bad előadói stílusával kötetlen
beszélgetést alakított ki az est
folyamán, és a hozzá intézett
számos kérdést a legjobb szak-
tudása szerint igyekezett meg-
válaszolni.

A Nők hete rendezvényso-
rozat utolsó napján Aszódi
Andrea tartott zenebölcsi és
kézműves foglalkozást a tele-
pülésen élő legkisebbek gyer-
mekeknek és a Katica csoport
óvodásainak. A program ese-
ménydúsan telt közös éneklés,
gyurmázás, festés jellemezte a
vidám délelőttöt.

A programsorozat nagy si-
kerrel zárult, minden érdeklődő
a változatos előadásokkal ta-
lálhatott számára érdekes prog-
ramot.

A közel egy hét a nőkről szólt.

A hagyományokhoz híven
március 11-én délután oltónapot
tartottak a ud-dötki Noé Borház
varán. Az önkormányzat szerve-
zésében a hagyományos gyü-
mölcsfajták megőrzése érdeké-
ben 3 éve szervezik meg a gyü-
mölcsoltó napot. Az időjárás ked-
vező feltételei mellett sok ér-
deklődő vett részt a programon.

– A résztvevők nem csak
megjelentek a rendezvényen,
hanem Simon Lajossal közösen
megpróbálták a saját gyümölcs-
fájukat oltani. Az önkormány-
zat biztosította a vadalanyt:
alma, cseresznye, körte, szilva,
ezekbe lehetett oltani. A prog-
ramra sokan oltógallyal érkez-
tek, így olyan fát oltottak ma-
guknak, amelyet már ismernek
vagy próbálták a termését. A
legkedveltebb a kajszibarack
volt. A látogatók többféle ős-
honos gyümölcsfajta közül vá-
laszthattak, mint például tüskés
körte, téli piros pogácsa alma;
ezek a fajták évtizedekkel ez-
előtt Dötkön is teremtek.

– A vadalanyt megfelelő he-
lyen kell elvágni, lehetőleg az

Oltónap Dötkön
oltóág vastagságával azonos át-
mérőnél. Az ékoltás az oltások
legegyszerűbb módja, az alanyt
hosszában félbevágjuk, majd
ebbe a résbe helyezzük az ék
alakra vágott nemes hajtást.
Amennyiben nem egyezik az
alany és az oltógally átmérője,
akkor az oltóágat úgy helyez-
zük az alanyba, hogy a kéreg
egyik oldalt síkban legyen. Szi-
getelő szalaggal szorosan átte-
kerjük elmozdulás ellen, majd
oltóviasszal lezárjuk a sebeket,
amely méhviasz tartalmú faseb-
kezelőként ismert – avatott be
az oltási módszerbe Simon
Lajos.

A Tündérkertből megma-
radt kétéves oltványok cseme-
tévé nőttek és ezeket is meg
lehetett vásárolni: mosánszki
alma, csíkos ranett alma, szent-
iványi alma, téli piros pogácsa
alma, pogácsa körte.

Az oltónap délutánján a
Zalai Borút Egyesület helyi
termelésű borait kóstolhatták
meg a látogatók, majd közös
nótázással zárult az este.

Farkas Ildikó

Simon Lajos mutatja be az ékoltás lépéseit.
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Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Zalabér Község Önkor-
mányzata ZalabÉrték Egye-, a
sület Zalai Falvakértés a
Egyesület pályázati együttmű-
ködésének keretében, az elmúlt
évben indult közösségfejlesz-
tési folyamat kezdeteként, ke-
rült sor a közösségi felmérésre.

A Zalai Falvakért Egyesület
önkéntesei 32 családot kerestek
föl és beszélgettek el velük a
falu dolgairól. A vélemények
összegzése is megtörtént egy
közösségi beszélgetés formá-
jában, ahova a megkérdezet-
teken kívül a község minden
lakója meghívást kapott. A
résztvevők képet kaphattak
arról, hogy az itt élők miként

Közös ügyeink - Zalabér

látják a településüket, hogyan
élik meg „zalabériségüket”, a
felmerülő problémák megoldá-
sára mit javasolnak, és ebbe
milyen módon tudnak részt
venni. Itt azonban nem ért
véget a folyamat, hiszen az est

zárasaként abban mindenki
egyetértett, hogy a következő
alkalommal (2018. január 20-
án szombaton délután) idevár-
ják az intézmények, a civil
szervezetek, a kis közösségek,
az amatőr művészeti csoportok
képviselőit, és mindazokat,
akik önkéntes munkájukkal
részesei és alakítói szeretnének
lenni lakóhelyük mindennap-
jainak.

A januári tavaszban meg-
tartott szombati találkozón, a
résztvevők fontos, mindenki
számára elfogadható és betar-
tandó alapelvekben tudtak
megállapodni, amelyeket a ren-
dezvények, események terve-
zése, előkészítése során, vala-
mint a külső és belső kom-
munikáció, a kapcsolattartás, az
önkéntesség, a saját erőforrá-
saink felhasználása mentén al-
kalmazni tudnak. Pontosításra
kerültek az együttműködések

formái, és összeállításra került
Zalabér község 2018. évi kö-
zösségi rendezvényeinek és
eseményeinek sora (felelősök-
kel, szervezőkkel). Az időpon-
tok pontos meghatározásával –
Zalabérben már több éves ha-
gyomány – február 20-án az
Eseménynaptár el is készült.

„Régi-új elemként” a kö-
zösségi beszélgetések és az
együtt tervezés eredményeként
került be a programok sorába a
Civil szervetek Workshopja,
melyet a ZalabÉrték Egyesület
Közösségek Délutánja elneve-
zéssel szervez meg április 14-
re. A program célja, hogy a
helyi közösségek és generációk
településen belüli kapcsolatait,
egymás közti kommunikáció-
ját, együttműködéseiket a kö-
zösen eltöltött együttlétek erő-
sítsék meg.

Körmendy Marianna
ZalabÉrték Egyesület elnöke

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõZalatáj

nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.

Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkonfacebook
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Gyümölcsé-
szek éves hagyományőrző ren-
dezvényét tartották már-Türjén
cius 24-én, szombaton. Man-
ninger Jenő miniszteri biztos,
országgyűlési képviselő nyitot-
ta meg az oltónapot, beszédé-
ben kiemelte, hogy kellenek a
jó példák, a továbbélés remé-
nye a legfontosabb dolog. Zala
megyében nagyon kevés pénz
jutott ezekre a programokra, de
a zártkerti revitalizációs támo-
gatás célja, hogy a gazdátlan,
elaprózott területek önkor-
mányzati tulajdonba kerülve
szolgálják a helyi közösségépí-
tést, a hagyományos gyümölcs-
fajták megőrzését és a tájvédel-
met egyaránt. Az önkormány-
zatok a gyümölcsültetvények
korszerűsítése mellett a zártker-
tekben található építmények,

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
Hagyományőrző rendezvény Türjén

présházak és pincék felújításá-
ra, közösségi terek kialakítá-
sára is kérhettek támogatást.

Nagy Ferenc, Türje polgár-
mestere köszöntötte a látogató-
kat, akik szép számban érkez-
tek. A község jövőbeni terveiről
hallhattunk a beszédében, mely-
ben tündérkert megvalósítását
tűzte ki a vezetés céljául. A
zártkerti tanyaprogram keretein
belül őshonos gyümölcsfajták
telepítése, génbank, fajtagyűj-
temény kialakítása, utak, árkok
építése a cél. Végül Halász
Elemér gyümölcsész mondta el
megnyitó beszédét.

A köszöntők után Senkó
Balázs, Tilaj polgármestere be-
mutatta a falu gyümölcsfeldol-
gozását, fejlődését ebben az
ágazatban és tanácsokat adott a
sikeres kezdéshez a türjei ve-

zetésnek. Kiemelte Kiss András
szerepét a fajta feltérképezés-
nél, s hogy több ősi fajta náluk
került megmentésre, így a tele-
pítésből könnyebb az oltóág,
oltógally begyűjtés. Halász Ele-
mér a magyar „gyümölcsészet”
történetéről és az oltási módok-
ról tartott rövid előadást, ezután
a Hétszínvirág Énekegyüttes
műsora következett.

Száraz Kristian Dávid atya
megáldotta az oltványokat,
majd elkezdődött a gyümölcs-
faoltás, közben türjei készítésű
pálinkából kóstolhattak az ér-
deklődök. A rendezvény nem

csak a felnőtt vendégeknek ké-
szült programokkal. Az oltónap
műsora közben a gyerekeknek
húsvétváró foglalkozást tartot-
tak, kosár-Szakné Bor Tímea
fonással és csuhé nyuszi ké-
szítéssel várta a lurkókat.

A község önkormányzata
vendégül látta az érdeklődőket
egy ebédre és borkóstolásra és
a gyermekeknek palacsinta par-
tival készült. A délutáni órák-
ban az ta-ifj. Horváth Károly
nítványaiból álló Phánt Zene-
kar koncertjével és táncházzal
zárult a rendezvény.

Farkas Ildikó

Manninger Jenő miniszteri biztos, országgyűlési képviselő
nyitotta meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony oltónapot.

Több éves hagyomány Te-
kenyén, hogy Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján tartják
az oltónapot, hiszen a népi
hiedelem szerint ezen a napon
kell a fákat oltani. A kultúr-
házban a délutáni órákban
megismerkedhettünk több oltá-
si móddal: az angolnyelves pá-
rosítással, lapolással és az ék-
oltással. A faluban élő férfiak
közül Kálmán Árpád, Tarsoly
Ernő, Farkas Zoltán Jeneiés
József avatta be a látogatókat
az oltás rejtelmeibe.

A vadalanyok közül meggyet,
vadalmát és vadcseresznyét
használtak fel. Oltógallyban is
bővelkedett a repertoár: mo-
sánszki alma, berkenye, hólya-
gos dunsztba való cseresznye,
piros pogácsa alma, vilmos
körte, rózsa kajszi és magyar

Oltónapot tartottak Tekenyén

kajszi közül választhattak az
érdeklődök.

Kálmán Árpád elmondta,
hogy az oltónapot több éve ren-
dezik meg, célja a régi fajták
megmentése, valamint felhívni
arra a figyelmet, hogy a min-
dennapokban előnyben része-
sítsük a hazai fajtákat, a saját
termesztésű gyümölcsök fel-
használását a külföldi gyümöl-
csökkel szemben.

Sinka Imréné polgármester
kiemelte, hogy tavaly ősszel
elkészült a községben az aszaló
berendezés, fontos a jó kihasz-
nálása és az együttműködés a
település lakosságával. A gyü-
mölcsök, zöldségek tartósítása
a fő szempont. Alma, szilva,
barack, sütőtök aszalása is le-
hetséges a közösségi aszalóban.

F.I.

Kálmán Árpád, Jenei József és Farkas Zoltán mutatják be az
oltási módszereket.

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
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Zalaszentgrót piac
2018.04.07.-én,

szombaton 10.00 órakor
650 Ft/db

Házhoz szállítva 700 Ft/db

Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

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
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


