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Dalkörök baráti találkozója Pakodon
A Margaréta Kulturális
Egyesület és a pakodi önkormányzat szervezésében már kilencedik alkalommal került
megrendezésre a Hálaadás Napi Dalkörök Baráti Találkozója
Pakodon, az iskola tornatermében.
A találkozóra meghívást
kaptak a környező települések
dalkörei egy kellemes délután
erejéig, amelyet összekötöttek

a helyben termelt termények és
a házilag feldolgozott termékek
megáldásával. Horváth Zsolt
plébános hálaadó szentmisén
áldotta meg a szorgos kezek
munkájának gyümölcseit.
Fontos napra esett az idei
rendezvényük, az aradi vértanúk emléknapjára. Megemlékeztek az 1849. október 6-án
Aradon kivégzett magyar honvédtisztekről és Batthyány La-

A pakodi Margaréta Dalkör.

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299
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RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR
Sertés fehércsont.................................5 Ft/kg
Sertés máj.........................................399 Ft/kg
Lapocka.............................................999 Ft/kg
Karaj csontos..................................1099 Ft/kg
Comb................................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül............................1279 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1656 Ft/kg

Füstölt tarja....................................1899 Ft/kg
Füstölt comb..................................1899 Ft/kg
---------------------------------------------Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR

Lecsókolbász...................................839 Ft/kg
Kenőmájas.......................................949 Ft/kg Tepertőkrém....250 g/dob....449,-/db........1796 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs....................1099 Ft/kg Véres-Májas Hurka......................................969 Ft/kg
Parasztmájas.................................1099 Ft/kg Párizsi..........................................................899 Ft/kg
Debreceni.......................................1199 Ft/kg Sajtos Párizsi..............................................999 Ft/kg
Vadász karikás...............................1399 Ft/kg Balaton-Virsli Műbeles...............................999 Ft/kg
Vasi kolbász...................................1399 Ft/kg Cserkész kolbász........................................999 Ft/kg
Körmendi Rába sonka..................1499 Ft/kg Szafaládé...................................................1099 Ft/kg
Nyári turista...................................1549 Ft/kg Sajtos virsli................................................1199 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................1799 Ft/kg Disznósajt vcs...........................................1299 Ft/kg
Göcseji csirkemell sonka.............1550 Ft/kg Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás...1699 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna.....................1399 Ft/kg Parasztkolbász..........................................1699 Ft/kg
Érvényes: 2018. november 12 - november 25-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

jos egykori miniszterelnök halálos ítéletéről. Főhajtás közben gondoltak arra a 21 pakodi hősre is, akik az 184849-es forradalom és szabadságharcban estek áldozatul.

Gyertyát gyújtottak tiszteletükre, emlékükre.
A fellépő népdalkörök között szerepelt a zalabéri Búzavirág Népdalkör, a pókaszepetki
(Folytatás a 2. oldalon)
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Új egyesület Zalacsányban

Bemutatkozó rendezvényt tartottak.

Október 22-én délután tartották Zalacsányban, a közösségi ház nagytermében az újonnan alakult Zalacsányi Romák
Közös Jövője a Kezünkben Egyesület bemutatkozó rendezvényét.
Az ünnepségen beszédet
mondtak az alapítók, valamint
Nagy Lászlóné polgármester.
Fellépett a Dióskál Csillagai
táncegyüttes és az Á voj Zsáru

együttes is. Az egyesület elnökét, Bogdán Laurát kérdeztük:
– Milyen indíttatásból alakult az egyesület?
– Egy éve már motoszkált a
fejemben, hogy szükség lenne
egy ilyen szervezetre a zalacsányi romák és a többi lakos
érdekében is. Úgy vettük észre,
hogy a Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat nehezen tud érvényesülni és úgy gondoltuk,
hogy együtt könnyebb lenne
érdekeinket érvényesíteni, így
augusztus 22-én 12 fővel megalakultunk.
– Milyen hosszú és rövidtávú célokat szeretnének elérni?
– Célunk, hogy az önkormányzattal együttműködve többet tudjunk segíteni a zalacsányi roma lakosságon. Szeretnénk fellendíteni a romák életét, fontosnak érezzük az
összetartást és a közös együttműködést. Úgy gondoljuk, hogy
innentől a mi kezünkben van
az, hogy mennyire tudunk segíteni az embereknek, és ezáltal
milyen jövőt tudunk biztosítani

nekik a lehetőségeinkhez képest. Szeretnénk szebbé tenni a
jövőjüket.
– Milyen külső segítséget
kaptak a megvalósításhoz?
– A mai napot adományokból tudtuk finanszírozni, a helyi
vállalkozókat megkeresve. Szerencsére nagyon sokan támogatták az ötletet és nyújtottak
segítséget, mind anyagi, mind
tárgyi hozzájárulásokkal. Az
önkormányzat biztosította nekünk a helyszínt és bízom benne, hogy továbbra is ilyen sikeresen tudunk majd együtt dolgozni. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a támogatóknak a
segítséget és az adományokat.
F.A.

Középpontban a nyugdíjasok

Dalkörök baráti találkozója Pakodon
(Folytatás az 1. oldalról)
Vadkörtefa Énekkar, a türjei
Hétszínvirág Énekegyüttes és a
házigazda Margaréta Dalkör.
Előadásukban népdalcsokrokat
hallhattak a jelenlévők, elsősorban zalai, sárközi de Nyárádmenti népdalok is felcsendültek. Énekeiket gitár és furulya
is kísérte, valamint hallhattuk
Piacsek Péter citerás játékát is.
A helyi óvodások és kisiskolások is minden alkalommal
szerepelnek. Az idén színes
őszköszöntő műsorukkal álltak
a publikum elé. Nekik köszönhetően minden korosztály képviseltette magát és jó hangulatban telt el a délután.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
Laskay Annamária, a zalaszentgróti néptáncegyüttes tagjának
közreműködésével vidám táncházzal folytatódott a program.
A fellépők közös énekét követően az emléklapok és apróbb ajándékok átvétele után
került sor vendéglátásra, baráti
beszélgetésre.
Minden évben egy látványos kiállítással is készülnek,

melyet az egyesületi tagok mellett mint szakmabeli, Mikolás
Zoltánné koszorúkötő és Puskás Ilona virágkötő segített
összeállítani. A pókaszepetki
Zalagrár Kft. és a pakodi Nyírő
József alma és körte felajánlásával járultak hozzá a kiállítás sikeréhez, melyet az egyesület a helyi intézmények gyermekeinek ajánlott fel.
A találkozóról Vízvári Ottónét, az egyesület vezetőjét és
a találkozó fő szervezőjét kérdeztem:
– Nagyon jó kapcsolat alakult ki az elmúlt években a
környező települések népdalköreivel, szívesen vesznek részt
egymás rendezvényein. Ezek
nagyszerű lehetőséget nyújtanak az egymástól való tanulásra, kikapcsolódásra és barátságok kialakítására. Egy ilyen
délután összehozza az embereket, kiszakadást jelent a hétköznapokból. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, fellépőnek,
támogatónak és a szervezésben
közreműködőknek.
Farkas Adél

A zalai küldöttség…

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően Vas megyei tapasztalatcserére utazhatott minap egy zalai küldöttség
Szombathelyre, ahol a nyugdíjasok mindennapi életét érintő
kérdések szerepeltek napirenden. A delegációt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zala Megyei Idősügyi
Tanács elnöke vezette.
– A Zala Megyei Idősügyi
Tanács tagjai megosztották tapasztalataikat a szomszédos megye szakembereivel. Kiemelték

a nagykanizsai, zalaegerszegi
rendezvényeket, a szenior akadémiát, a fiatalok bevonását a
számítástechnikai és nyelvoktatásba, hiszen ezeknek nagyon
jó tapasztalatai vannak Zalában. A Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség és a Vas Megyei Önkormányzat Nyugdíjas
Klubjának tagjai is megosztották tapasztalataikat zalai
kollégáikal, így mindkét fél
számára hasznos volt az eszmecsere – foglalta össze a
találkozó lényegét Pácsonyi
Imre.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Kegyeletsértő volt a kihelyezés módja?
Három olvasónk is hívott
bennünket Zalaszentgrótról, azt
említve, hogy a lejárt sírhelyek
megváltásáról szóló felhívást
kegyeletsértő módon (így fogalmaztak) helyezték ki a város
temetőiben. Emellett azt is kifogásolták, hogy más, hasonló
nagyságú településekhez képest
Zalaszentgróton drága a sírhelyek megváltása.
Megkerestük Baracskai József polgármestert, aki azt tanácsolta, hogy illetékesség okán
forduljunk dr. Simon Beáta
jegyzőhöz.
Érdeklődésünkre a jegyzőnő a következő választ adta
írásban:
„A zalaszentgróti temetők
üzemeltetését az önkormányzat
– több évtizedes vállalkozói
teljesítést követően – 2015. évtől üzemelteti és tartja fenn.
A feladat visszavételét követően a hivatali kollégák jelentős hiányossággal szembesültek, így a jogszabályokban
előírt kötelezettségek teljesítéséhez fogtunk hozzá. Elindult a

nyilvántartások elektronizálása,
a sírhelyek digitalizálása, a temetőtérképek elkészítése, amelyhez temető nyilvántartó program is beszerzésre került. A
program beüzemeléséhez az azt
végző vállalkozó a korábbi temető üzemeltetője által vezetett
nyilvántartását vette alapul. A
temetők törvényes üzemeltetése különös jelentőséggel bír,
amit az is igazolt, hogy a 2016évtől a Kormányhivatal minden
évben tételesen ellenőrzi a temetők üzemeltetését az előírt
nyilvántartások bemutatásán túl
a jogszabályban meghatározott
műszaki feltételek meglétével
bezárólag.
A temetkezési helyek felett
rendelkezni jogosultakat igyekeztünk a rendelkezésre álló
adatok alapján értesíteni, azonban az elérhetőségek hiánya, illetve a megváltozott adatok bejelentésének elmulasztása miatti eredménytelen kísérletek
után vettük át számos temetőt
üzemeltető önkormányzat és
vállalkozás által alkalmazott

Fagytalanítsa vízmérőjét!
A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös
érdekünk!

A szenvedő Krisztus még a sírhelyek megváltásának terhét is
elviseli…

gyakorlatot, azaz a felhívások
sírhelyekhez történő kihelyezését. A felhívásokat a kollégák
minden alkalommal igyekeztek
a helyszíni lehetőségek alapján,
a kegyeleti szempontok meszszemenő figyelembe vételével
kihelyezni, aminek az esetlegesen előfordult utólagos megváltoztatását már kontrollálni
nem tudtuk. Természetesen
senkit sem állt szándékunkban
megsérteni, sőt a felhívásokat
követően elmondhatjuk, hogy
az ügyfelek többségében megköszönték a tájékoztatást. Nem
vitathatóan volt ügyfél, aki személyes felháborodásának adott
hangot, azonban ezen esetekben is sikerült minden alkalommal az önkormányzati szándékot elfogadtatni.
A köztemetőkre vonatkozó
jelenlegi díjakat az önkormányzat 2014. évben elfogadott rendeletében állapította meg, amelyet többek között a hasonló

lélekszámú és infrastrukturális
adottságokkal rendelkező települések díjaihoz igazodva, a
megváltási időszakra is figyelemmel fogadott el.”
Megkerestük Lántzky Imre
helyi temetkezési vállalkozót
is, akit több kritika is ért,
ugyanis voltak, akik azt hitték,
hogy ő helyezte ki a felhívásokat.
– Örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, így talán
lekerül a vállamról az a teher,
amit a tévedés okozott. Nekem
a felhívások kihelyezéséhez
semmi közöm nem volt –
mondta.
Lántzky Imrét megkérdeztük arról is, hogy hasonló településekhez képest milyen Zalaszentgróton a sírok megváltásának költsége. Hévizet említve
megjegyezte, hogy ott szerinte
nincs olyan magas, mint Szentgróton.
(e)

www.zalatajkiado.hu
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Kossuth Lajos leszármazottjával ünnepeltek
Szépkorúak köszöntése Tekenyén
Október 10-én az Idősek világnapja alkalmából Tekenyén
is köszöntötték a szépkorúakat.
A község nyugdíjasai szép
számban gyűltek össze, hogy
egy értékes, nosztalgikus délutánt tölthessenek el vidám nótaszóval és finom ételekkel,
italokkal fűszerezve.
Az ünnep fényét Kossuth
Gergő énekes, előadóművész, a
Muzsika TV sztárja lehengerlő
énekhangjával és nem mellesleg megnyerő, barátságos stílusával tovább emelte. Saját dalai mellett az örökzöld magyar
slágerek, népszerű operett- és

táncdalok is felcsendültek a
közönség nagy örömére.
Kossuth Gergő elmondása
szerint sokkal jobban szereti a
kis rendezvényeken való szereplést, hisz az ilyen alkalmakkor jóval családiasabb, személyesebb légkör tud teremtődni.
Kifejezetten nagyon öröm volt
számára, hogy a tekenyeiek
pillanatok alatt befogadták és
becsatlakoztak műsorába. Véleménye szerint a közönség
együttműködésével tud igazán
építkezni a műsor, amely
amúgy is róluk szól, értük szól
és a cél az, hogy mindenki
Sinka Imréné és Kossuth Gergő köszöntik az egyik születésnapost.

Kossuth Gergő előadás közben.

megtalálja a maga örömét
benne.
– Rendszeresen szervezünk
az idős lakosoknak programokat. Szándékunk az, hogy a bezártság, elszigeteltség helyett
egymással töltsünk el tartalmas
időt. Ezeken a találkozókon
meg tudjuk beszélni a falu dolgait, a közeli és távolabbi
tennivalókat és persze szó esik
a régi időkről is. Külön nagy
tisztelettel fogadtuk azt, hogy
otthon készített finomságokkal

lepték meg egymást. Az Idősek
napja egy nagyon szép ünnep,
különleges alkalom arra, hogy
köszöntsük egymást és megemlékezzünk azokról, akik már
nem lehetnek velünk! Az önkormányzat azon munkálkodik,
hogy az élhető lakókörnyezet
megteremtésével összhangban
a lakosság is jól érezze magát,
az idősek érezzék a törődést és
megbecsülést – tette hozzá Sinka Imréné polgármester.
Aczél Zsuzsanna

Egészségnap, sportnap Sümegcsehiben
Számunkra nagyon fontos, hogy minél egészségesebb gyermekeket neveljünk, tanítsunk iskolánkban. A mindennapok során
odafigyelünk étkezésükre, testi, lelki fejlődésükre. Azonban minden évben szervezünk egy napot, vagy hetet, amikor még ennél is
nagyobb hangsúlyt, figyelmet fektetünk az egészség megőrzésével
kapcsolatos tényezőkre.
Ebben az évben az egészségnapunkat összekapcsoltuk a sportnappal, ezáltal még több élményhez juthattak a gyerekek.
Délelőtt otthonról hozott gyümölcsökből, zöldségekből készítettünk a gyerekekkel különböző salátákat, turmixokat, melyet
minden tanuló megkóstolhatott.
A délutáni rendezvényt a 2018 méteres futással kezdtük. Nálunk hagyománnyá vált, hogy minden évben annyi métert futunk
le, amilyen évet éppen írunk. Ebben az egész iskola és óvoda részt
vett, pedagógusokkal, a meghívott gyermekek szüleivel, testvéreikkel együtt. Természetesen a beérkezések sorrendje szerint
díjaztuk őket.
Különböző választható programokkal készültünk, mely több
helyszínen zajlott. A diákok kipróbálhatták az új testnevelési, játszótéri eszközöket, játékokat. Iskolánk rendőrei egy biciklis pályát
állítottak fel, melynek megnyitását KRESZ oktatással kezdték. A
pályán végighaladó gyerekeket ügyességüktől függően rendőreink
társasjátékkal jutalmaztak. A részvevők közül pedig mindenki egy
biciklis pecséttel gazdagodott. Akik a küzdősportok felől szerettek
volna érdeklődni, lehetőségük volt, egy jiu jitsu nyílt edzésen
résztvenni. Akik a sok mozgástól megéheztek, egy közös mangalicaszalonna sütésen vehettek részt, melyet a ropogósra sütés után
jóízűen el is fogyasztottak. Akik nem szerettek volna sütögetni

Kipróbálhatták a kerékpáros pályát.

libazsíros kenyérrel, paprikával, paradicsommal, hagymával,
uborkával csillapíthatták éhségüket. Desszertként pedig a különböző gyümölcsturmixok kóstolásával zárhatták.
A napot nagyon sikeresen zártuk, hiszen eseménydús programokon vehettek részt a gyerekek, melyet nagyon élveztek. Ezalatt
pedig rengeteg olyan dologgal találkozhattak, kipróbálhattak,
kóstolhattak, melyek mind a testi, mind a lelki egészségük számára nagyon fontosak.
Sabjanics Bettina
tanító
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Pajtaszínházi évadzáró Kehidakustányban
Bizonyára nem vagyunk azzal az érzéssel egyedül, hogy épp
csak elkezdődött az idei nyár programsorozata, máris itt a vége!
Pedig sok minden történt a kettő között a Hagyományőrző Mariska udvarban. Kisebb foglalkozások, rendezvények után megünnepeltük a Tájház napját, aztán a falunapot követően a Kert napját.
Mindeközben augusztus elejéig folyamatosan zajlott a napközis
tábor újabb és újabb ötletekkel, barkácsolásokkal, játékokkal.
Augusztus elején a Pajtadöngölőn táncoltuk ki a májusfát. A nyár
zárásaként pedig a 20-ai megemlékezésünk a romtemplomunknál
a lemenő nap beszűrődő sugaraitól igazi varázslat érzését keltette
bennünk.
A fenti programok között több alkalommal is a Mariska udvar
dolgozói polgármesterünk kíséretében képviselték a falut különböző hagyományőrző vidéki programokon - Zsitkóc, Magyarpolány.
A szabad hétvégékre, péntek estékre 6 alkalomra elosztva pajtaszínházi előadásokat szerveztünk. Az első alkalom után annyira
megirigyeltük az amatőr színjátszók élvezetes előadását és sikerét,
hogy azt mondtuk egymásnak, mi is próbáljuk meg! Igazából régi
titkos vágyunk vált valóra, mert már többször is szóba került,
hogy milyen jó lehetett az az időszak, mikor a régi tanítók a
fiataloknak telente újabb és újabb színdarabokat tanítottak be, és
azt a falu lakosságának tél vége felé 2 alkalommal bemutatták.
Sóvárogva néztük a Mariska ház tiszta szobájában a szüleinkről
készült fotókat, amint éppen ezekben a színdarabokban lépnek fel.
Lelkes partnerre találtunk ezen gondolatainkkal Gergely Jánosban, aki vállalta, hogy tudásával, ismereteivel és humorával élére
áll alakuló kis csapatunknak. Kiválasztottuk a darabot. Cziczó
Attila: A három lyány meg a Farkas Bandi című komédia szereplőit úgy sikerült összeverbuválni, hogy mindenkinek egy-egy
hozzáillő szerep jutott.
Az idei év utolsó pajtaszínházi estéjét a szüret jegyében hirdettük meg. Ilyen hangulatban díszítettük fel a Mariska udvart is.
A megszokott módon Lázár István polgármester köszöntője
nyitotta az estét. A meghívott bókaházi Bokréta népdalkör vezetői
a mi falunk nyugdíjas iskolaigazgatója Tuboly József és felesége
Magdi tanár néni. Éppen ezért külön örültünk annak, hogy idén
már harmadik alkalommal jöttek és mutatták be újabb, eddig még
nálunk nem látott-hallott előadásukat. Szürethez illő nótáikkal,
népdalaikkal és vidám jelenetükkel is kiérdemelték a vastapsot.

Sikeres volt az évad…

Ugyanilyen ügyesen, humorosan, vidáman adta elő két pletykás vénasszony jelenetét a helyi iskola két tanulója, Lázár Mátyás
és Tavasz Botond.
Gergely János pajtagazda néhány szóval bemutatta a kehidakustányi színjátszókat, s még senki nem tudta, hogy pár perc
múlva jelmezben lép ő is a színpadra. Újdonsült csapatunk tagjai
Beledi Henriett, Gellért Erzsi, Gergely János, Kuszler Dóra, Lorencsicsné Horváth Csilla, Schulcz Béláné Erzsike, Subák Erika,
Szaló Árpádné Ica néni, Vas Csilla. A próbák, a teljes felkészülésünk titokban zajlott, mert a hatodik alkalom meglepetés
előadásként szerepelt a plakátokon. A nagy titkolózás ellenére híre
ment a faluban, hogy valami nagy durranással készülünk. Az érdeklődés várakozásunkat is felülmúlta, nagyon sokan voltak ránk
kíváncsiak, mindenki be sem fért a nézőtérre. Mivel a pajta harsogott a folyamatos nevetéstől, úgy gondoljuk, hogy tetszett az
előadás.
Örülünk a sikernek, de részünkről ennél is nagyobb élmény az
az összetartozás érzése, ami a próbák pár hete alatt eggyé kovácsolta kis csapatunkat. Reggeltől estig közösen sütöttünk-főztünk,
hogy az est zárásaként jobbnál jobb falatokkal vendégelhessük
meg az állandó vendégeinket és azokat is, akik első látogatásuk
alkalmával tapasztalták meg ennek a helynek a varázsát.
Gellért Erzsi

Útfejlesztés(ek) Tekenyén
Mint arról korábban már
beszámoltunk, Tekenye Község
Önkormányzata 16,56 millió
forint európai uniós támogatást
nyert el a vidékfejlesztési program pályázatán, külterületi út
fejlesztésére, 90%-os támogatottsággal.
Az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlottak a munkálatok az érintett útszakaszon,
október 18-án pedig hivatalosan is átadták a területet.
A projekt során Tekenye
környező mezőgazdasági művelés alatt álló területeinek megközelítését szolgáló 31468/2 és
030064/5 hrsz.-ú külterületi
útja 788 m-es szakaszon került
felújításra, kiszélesítésre és stabilizálásra.

Jelen útszakasz a felújítást
megelőzően szinte járhatatlan
állapotban volt gépjárművek
számára, mondhatni a természet kezdte visszafoglalni, ami
az övé. Holott az útra nagy
szükség van, hiszen a tekenyei
hegygerincen aktív mezőgazdasági élet folyik. Amerre a szem
ellát megművelt szántók, rétek,
szőlőültetvények és gyümölcsösök tarkítják az amúgy is
pazar látványt nyújtó dimbesdombos zalai tájat.
Sinka Imréné polgármestertől megtudhattuk, hogy a projekt kapcsán nagyon előre kellett gondolkodni, hisz a 2017.
év elején megnyílt VP6-7.2.17.4.1.2-16 jelű pályázathoz a
tervezést már 2016 végén el-

Szinte járhatatlan volt a felújítás előtt ez az útszakasz.

kezdték, a megvalósításra pedig 2018-ban kerülhetett sor.
A munkálatok ezzel nem
értek véget Tekenyén, hiszen
megkezdődött egy már meglévő mezőgazdasági út vízelvezetésének rekonstrukciója is. A
Nagyhorgosban az esőzések
okozta kimosódások folyama-

tosan veszélyt jelentettek a
közlekedőknek és az út meglévő szerkezetének is. A szegélykő beépítése, padka megerősítése remélhetőleg jó megoldást ad, nem utolsó sorban kicsit szélesíti is az út
felületét.
Aczél Zsuzsanna

6

Szentgrót és Vidéke

2018. október

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását
A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatottságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti álláskeresőknek, a GYES-ről, GYEDről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak, tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, valamint a közfoglalkoztatottak jelentkezését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatásokat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat közreműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismertetése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci tanácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segítése, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában munkaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadást is biztosítanak. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik A ZMVA mentorai munka közben.
a munkavállalót ügyeik intézésére, -----------------------------------------------------megkönnyítik a munkaadóval foly- ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
tatott kommunikációt és konflikPAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
Támogatás: 962,99 millió forint
tanácsadók a megyei KormányhivaProjektazonosító:
tallal együttműködésben valósítják
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
meg, a hatályos jogszabályokkal és
www.zalapaktum.hu
a kormányzat munkaerő-piaci intézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók munkájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmiszer-, vegyi áru eladó, 22-en vállalkozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgáltatásban részesült.

Idősek napja Türjén
Október 20-án, szombaton egy kellemes délután keretein belül
rendezték meg Türjén, az általános iskola tornatermében az idei
nagyszabású Idősek napi rendezvényt. Minden szépkorút szeretettel vártak a programsorozatra és az azt követő vacsorára Türje
Község Önkormányzata jóvoltából.
Az esemény nyitásaként Nagy Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kihangsúlyozta mennyire fontos,
hogy az élet ezen szakaszában az kerüljön előtérbe ami igazán
fontos, a szeretni tudás, a türelem és a megértés. Megköszönte a
munkájukat, amit az elmúlt évtizedekben a község javáért tettek.
Kiemelte, hogy az önkormányzat részéről továbbra is minden
segítséget megadnak ahhoz, hogy életük boldogan és nyugalomban teljen.
Beszélt az újonnan épülő, korszerű játszótérről, ahova majd
unokáikat kísérhetik, az új bölcsődéről és óvodáról, aminek
átadása hamarosan megtörténik, valamint az iskola felújításról,
aminek jövőre a tornaterme is megújul. Beszéde végén egy csokor
virággal és borral köszöntötte a legidősebb jelenlévő hölgyet és
urat.
A program a türjei Szent László Általános Iskola 3. osztályosainak verses, zenés műsorával folytatódott. Előadásukat furulyaszó és citera is kísérte. Folytatásképp a türjei Táncolni
Szeretők Csoportja következett, majd pedig az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tánca fokozta a jó kedvet.
A Türjei Kis Néptánccsoport előadása után dr. Al-Yari Mohamed az Egészségfejlesztési Iroda Türjén induló programjait mutatta be, a nyugdíjas korosztályt illetően. A délután fénypontjaként

Bensőséges ünnepségen köszöntötték a szépkorúakat.

Birinyi Mónika és Bálint Csaba operett műsora emelte a hangulatot, produkciójukat vastaps zárta. A vacsora alatt a vendégeket a
Görcsi-fivérek muzsikája szórakoztatta.
Az ilyen délutánok tükrözik a község összetartását, hogy ennyi
ember mosolyogva, meghitten beszélgetve tölti együtt idejét és
megbeszélhetik életük szép pillanatait.
Farkas Adél
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Számos új beruházás valósulhat meg
Az elmúlt időszakban számos új beruházás valósulhatott
meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében. Minap adták át Lentiben a 65 millió forintos költséggel megújult a „Napsugár”
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti szervezetének helyet adó épületet.
– A Zala Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata az európai uniós forrá-

sok felhasználásának koordinálása, ellenőrzése, támogatása –
mondta az átadáson dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke. – A megyei jogú városok
kivételével 23 milliárd forint
áll rendelkezésre a megye településeinek fejlesztésére, ebből
már több mint 90 százaléka támogatási szerződéssel rendelkezik. Sok-sok új beruházás valósulhat meg ebből, legyen az
kerékpárút, egészségügyi vagy

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

szociális ellátást biztosító épület. Az elkészült fejlesztések azt
mutatják, hogy ezek a források
jó helyre kerültek. Lentiben szociális és gyermekjóléti intézményt avattunk, értéke kettős,
hiszen egy régi épületet mentett
meg ezzel a város, a gyermekeknek, rászorulóknak pedig kényelmes, komfortos, míg a csa-

ládsegítő szolgálat munkatársainak jól használható intézmény
áll rendelkezésükre.
Nem sokkal előtte Nagylengyelben a megújult óvoda avatásán vett részt a megyei közgyűlés elnöke.
– A Területi Operatív Programban létező forrásból 1,7 milliárd Ft állt rendelkezésre óvodák, bölcsődék felújítására, amelyből Nagylengyel a benyújtott pályázattal nyert forrást. A felújítással a község megmentett egy
majdnem 100 éves épületet és
megőrizte annak értékét, és a
legfontosabb, hogy otthont adott
a benne lévő gyermekeknek. Ahhoz, hogy fejlett megyévé, fejlett országgá váljunk, három fontos dolgot emelnék ki: a népességfogyás megállítását, olyan
fejlesztések és beruházások megvalósítását, amelyek versenyképessé teszik a gazdaságot és a
kultúra és keresztény konzervatív gyökerek megőrzésének szem
előtt tartását.

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
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Felzárkózási fórum a Megyeházán

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Kovács Ferenc.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.
Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehetőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye kivételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munkahelyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.
Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrányos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahelyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkrimináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabályokkal, illetve azokat be is tartanák.
Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyében elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szervezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Türjei szüreti mulatság
A szüret már a régi időktől kezdve társas tevékenységnek
számít, amelyre régen egész éven át készültek a családok. Akkoriban is ez egy egész közösség ünnepe volt, amelyet a nap végén
mulatságok zártak. A tánc és mulatozás mellett nem maradhatott
el természetesen a borozgatás sem, ami nélkül nem múlhatott el
egy igazi szüreti mulatság.
Október 7-én rendezték meg Türjén a nagysikerű, hagyományőrző szüreti mulatságot és felvonulást. Már kicsivel dél után
gyülekeztek a felvonulók a sportpályán, ahol ünnepi díszbe
ölteztették járműveiket.
A készülődés után jó hangulatban indult el a menet és járta
körbe Türje utcáit, miközben a gyerekek cukorkákat is gyűjthettek
a felvonulók után. A vidám, szüreti dalokat éneklő, népviseletbe
öltözött menet több helyen is megállt, ahol a Szentgrót Táncegyüttes emelte a hangulatot.
A tradíciókhoz híven a szabadtéri színpad volt a végállomása a
felvonulásnak, ahol a kisbíró beharangozójával nyitották a műsorsorozatot. A Szentgrót Táncegyüttes nem csak saját produkcióival készült, hanem táncházzal is szórakoztatta a jelenlévőket.
A gyergyóalfalvi testvértelepülés lakosai is tiszteletüket tették az
eseményen, műsorral is készültek, majd pedig a Türjei Amatőrök
és a Hétszínvirág Énekegyüttes lépett színpadra csodás dalaikkal.
A Szellőrózsa hastánccsoportot követően a türjei Táncolni
Szeretők Csoportjának fellépése következett, majd pedig Csepregi
Éva és Végvári Ádám felejthetetlen előadása tette még emlékezetesebbé a napot. Az estét a Deresedő Wild Gerlicék fergeteges
koncertje zárta.

Türjén őrzik a hagyományokat.

A falu életében nagyon fontos az összetartás, valamint hagyományaink megőrzése, ezen esemény pedig remek lehetőséget
nyújt évről évre, hogy az emberek kiszakadjanak a hétköznapokból és egy pohár bor mellett megbeszélhessék az év eseményeit és találkozzanak régi barátaikkal, ismerőseikkel.
Kép és szöveg: Farkas Adél
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Zenekosár Sümegcsehiben
Zenekosár néven a sümegi
zeneiskola tanárai körutat szerveztek a környék általános
iskoláiba, hogy népszerűsítsék
a hangszeres zenét, kedvet csináljanak a zenetanuláshoz. Ennek keretében ellátogattak a
sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolába is.
Az intézményvezető és a
pedagógusok irányításával egy
interaktív előadáson vehettek
részt az iskola tanulói, ahol már
a legelején felszólították őket,
hogy mondják el, mire jó a
zene. A gyerekek a kérdésre
válaszolva elmondták, hogy a
zene szórakoztat, kikapcsol,
megnyugtat, érzelmeket lehet
közvetíteni általa, a mindennapjaink része.
A zenetörténet állomásain
keresztül mutatták be a gyerekeknek a hangszeres zenét. A
testzenéléssel kezdték, ami időrendben a legelső, megelőzve a
hangszeres zenét. Nagyon élvezték a gyerekek, tetszett nekik, hogy hangszer nélkül, a
saját testünk segítségével, tapssal, csettintéssel, dobbantással

is el lehet érni a hangszeres
hangzást.
Ezután egy-egy hangszer
hangját ismerhették meg. Megfigyelték a hangszer hangjának
jellemzőit, ezáltal állatokhoz
hasonlították őket, kitalálhatták, melyik állat melyik hangszer hangján „szólal meg”.
Az előadás során népszerű
dallamok, komoly- és könnyűzenei darabok, külföldi és hazai
zeneszerzők művei követték
egymást, így a gyerekek nagyon széles skálájú zenei hangzással ismerkedtek meg. Ez
nagyon hasznos, hiszen otthon,
vagy akár a mindennapokban
például egy bevásárló központ
hangszóróján keresztül nagyon
egyhangú, szinte egyfajta hangzásvilággal találkoznak.
Nagy előnye volt az előadásnak, hogy interaktív volt, a
zeneiskola tanárai folyamatosan bevonták a gyerekeket a
kérdéseikkel, például ki kellett
találniuk, kit vagy mit jelképez
egy-egy hangszer hangja, de
„részt vehettek” egy tigrisvadászaton is. Életkori sajátos-

Nagy sikere volt a rendezvénynek.

ságaiknak megfelelő volt a
program, teljesen átadták magukat a zene élvezetének.
A hallás által szerzett élményeket a zenészek még megtoldották vizuális élménnyel is,
ami szintén nagyon fontos a
mai gyerekeknek, akik többnyire a képi világban gondolkodnak, élnek. Ennek során
egy kivetítő segítségével „láthatták” is a zenét, természeti
képeket láthattak és hallhattak

egyszerre, filmzenét hallgathattak élőben, egyetlen zongora
által keltve életre.
A program elérte célját: a
gyerekek nemcsak egy délutánra kaptak zenei élményt, többen
elvitték ezt az ének órákra,
kérték tanítóikat, hogy hallgassanak „állatos”, természeti képekhez kapcsolódó zeneműveket, és többen érdeklődtek a
hangszeres zene, a zeneiskola
iránt is.

Mihály-napi vásár a kehidakustányi óvodában
vásárba fergeteges hangulat
kerekedett, melyen az iskola
alsó osztályos tanulói is szép
számmal részt vettek. Az alacsony gyermeklétszám ellenére
a szülők kitettek magukért,

mert a bevétel csodásra sikeredett, melyet a szülői munkaközösség a gyerekekre fordít a
tanév folyamán.
Salamon Renáta
óvodapedagógus

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Felelevenítették a régi idők vásári hangulatát.

Az idei tanév első nyilvános
rendezvénye óvodánkban a Mihály-napi vásár volt, melyet
idén újra az óvoda udvarán
tartottunk 2018.09.27-én 15
órakor. A műsor igazán rendhagyóra sikeredett, mert az
óvoda összes dolgozója és
gyermeke felelevenítette a régi
idők vásári hangulatát.

A rövid műsort követően az
előző hetekben a gyerekekkel
közösen készített portékák, a
szülők által otthon sütött finomabbnál finomabb sütemények vásárára került sor. Délután a gyerekeknek lehetőségük volt Gergely János vezetésével „Dédanyáink játékai”-t
megismerni és kipróbálni. A

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Sportnap Zalaszentgróton
A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 3 megyére
elnyerte az EFOP-1.8.6-1700031 „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című pályázatot, melynek a térségi kiemelt sportnapja Zalaszentgróton került megrendezésre nemrég a Városi Sportcsarnokban.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, Baracskai József polgármester és
Rétvári Róbert, a járási kormányhivatal vezetője.
A vendégeket Császár József, a ZMSE elnöke köszöntötte, majd Kámán Ferenc irodavezető adott tájékoztatót a

pályázatról. Manninger Jenő
elismeréssel szólt a 3 megyére
elnyert pályázatról. Örömteli
számára, hogy a pályázatban
részt vesz Zalaszentgrót és a
térség 7 települése. Baracskai
József köszönetét fejezte ki a
szervezőknek, majd a sportnapot megnyitotta.
Először a zalaszentgróti
Shotokan Karate Egyesület bemutatójára került sor Komáromi József 6 danos mester
irányításával. Közben egészségügyi felmérések, szűrések
és személyes beszélgetések történtek szakemberek bevonásával, amit a helyi EFI iroda
munkatársai és a Zalaegerszegről érkező Pesti Tímea pszichológus, Kovács Ildikó dietetikus

Véradó ünnepség Zalacsányban
Október 19-én rendezték
meg Zalacsányban, a közösségi
ház nagytermében a véradók
ünnepséget. Több mint harminc
véradót köszöntöttek, akik az
évek során sokszor adták
vérüket a jó cél érdekében.
A jelenlévőket Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte.
Beszédében kihangsúlyozta a
vér fontosságát, hiszen ez nem
helyettesíthető
gyógyszerrel,
vagy bármilyen más készítménnyel.
A település vezetése továbbra is fontosnak tartja a
községi véradást, ezért ennek
szervezésében a jövőben is
minden segítséget megad majd
az önkormányzat. Szavaival
Széchenyi Istvánt is idézte:
„Az ember annyit ér amennyit
használ.” A beszédet követően
az iskolások verses, zenés mű-

sora következett. Verseik az
életről és a véradás fontosságáról szóltak.
Műsoruk után az ajándékok
és kitüntetések átadására került
sor, amit dr. Baracskai Józsefné, a Vöröskereszt megyei
főigazgatója nyitott beszédével.
Aggodalmát fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy a fiatalokat
nehezebb a jó ügy mellé állítani. Sajnos a véradók közössége egyre idősebb, de reméli, hogy a családokban a
véradás fontossága tovább
öröklődik és egyre több fiatal
véradót köszönthetnek majd. A
kitüntetések 10, 25, 30, 40, 50
és 60-szoros véradásért jártak.
Az esemény végén vendégül látták a kitüntetetteket egy
kellemes hangulatú vacsorára
az önkormányzat jóvoltából.
Farkas Adél

A torna sem maradt ki a programból.

és Domiter Eszter gyógytornász végzett kb. 40 személyen.
Az aerobic tornát Oláh Katalin
sportmenedzser vezényelte le.
A sportnapra több mint 200
főt hívtak meg, akik több sportág közül választhattak. A rendezvénynek lesz folytatása, hiszen 7 településen két éven
keresztül havi 2 alkalommal
megfelelő sportszakember próbálja az ott élőket rábeszélni a
mozgásra. Mellette orvosi előadásokat is szerveznek a helyiek számára. Vallják, hogy a
legfőbb érték az egészség, s a
mozgás ennek feltétele.
A kispályás teremlabdarúgó-tornára 2 csapat nevezett:
Óhíd és Zalakoppány öregfiúk
csapata, amelyet Zalakoppány
nyert meg.
A tekeverseny a FarkasVerem tekepályán zajlott 4 csapat részvételével. 60 vegyes dobás: 1. Barátteam, 2. Dob6ok,
3. Titánok. Egyéniben: 1. Szabó Attila, 2. Fraisinger Walter,
3. Illés Renáta.
Az asztalitenisz-verseny a
régi 2. számú általános iskolában zajlott: 1. Károly Alex, 2.
László Attila, 3. Borbíró Frigyes. A darts helyszíne a Centrál Park volt, 18 játékossal.
Győztest nem hirdettek, mivel
csak 1-2 mérkőzést játszottak le.
A petanque versenyt a horgász tanyán rendezték 18. fő-

Egészségügyi mérésekre is
sor került.

vel: 1. Sümegi Ferenc-Lőrincz
Krisztián, 2. Ferenczi LajosJaloveczky Rudolf, 3. Vass
István-Vass Istvánné.
A teniszverseny a városi
sporttelepen zajlott: 1. Tarné
Oláh Renáta-Sznopek Zoltán,
2. Sznopek Veronika-Keszei
József, 3. Tar Dávid-Fraisinger
Walter Zoltán.
A sportnap végén a Zalaszentgróti Női Kézilabda Club
felnőtt és U13-as csapata edzőmérkőzést játszott Tapolca felnőtt és U13-as együttesével.
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A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon
előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból
malacok, süldők eladók. Ár: 650 Ft/kg
Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485

