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SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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: 2019. január 14 - január 27-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

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

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!

Sertés fehércsont                                   5 Ft/kg...................................
Sertés máj                                           319 Ft/kg...........................................
Apróhús 70 %                                     899 Ft/kg.....................................
Karaj csontos                                    1099 Ft/kg....................................
Comb                                                  1129 Ft/kg..................................................
Tarja csontos                                       999 Ft/kg.......................................
Tarja csont nélkül                             1209 Ft/kg.............................
Sertés szűzpecsenye                       1656 Ft/kg.......................
Bőrős császárszalonna csontos     1069 Ft/kg.....

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém    250g/dob     449,-/db       1796 Ft/kg.... ..... .......
Lecsókolbász                                             699 Ft/kg.............................................
Véres-Májas Hurka                                     899 Ft/kg.....................................
Disznósajt vcs.                                         1399 Ft/kg.........................................
Körmendi Vastagkolbász 1699 Ft/kgcsípős paprikás...

Szafaládé                                                   1099 Ft/kg...................................................
Soproni-Olasz-Löncs                               1099 Ft/kg...............................
Virsli Sajtos                                               1199 Ft/kg...............................................
Parasztmájas                                            1199 Ft/kg............................................
Vadász karikás                                          1399 Ft/kg..........................................
Nyári turista                                              1549 Ft/kg..............................................
Körmendi Extra Sonka                             1999 Ft/kg.............................
Füstölt tarja                                               1999 Ft/kg...............................................
Füstölt comb                                             1999 Ft/kg.............................................
Kocsonya 0,3 dl/db                          669,-/db   2230/l.......................... ...

December 21-én délután
Türje Község Önkormányzata
és a Türjei Szent László Ál-
talános Iskola közös szervezé-
sében az iskola tornatermében
került megrendezésre a falu ka-
rácsonyi ünnepsége.

Az ünnepi műsor nyitása-
ként polgármesterNagy Ferenc
tartotta meg köszöntőjét. Be-
szédében kihangsúlyozta, hogy
karácsony közeledtével jobban

Ünnep és polgáravatás
vágyunk a csendre, a nyuga-
lomra, a meghittségre és a fő
hangsúly a szeretetre helye-
ződik. Fontos, hogy visszatér-
jünk azokhoz az értékekhez,
amelyek a hétköznapok roha-
násával időnként háttérbe szo-
rulnak. Köszönetet mondott
mindenkinek, aki ebben az év-
ben lelkiismeretes munkával
segítette a község fejlődését.

A gyermekek műsora nagy sikert aratott.

Boldog új évet a lap olvasóinak, a
Zalaszentgróton és térségében la-
kóknak!

Békés, nyugodt évet és eredmé-
nyes munkát kívánok e szép tájon
élőknek; és azt, hogy összefogással a
kis és nagyobb közösségekben min-
dig lépjünk egy kicsit előbbre.

Manninger Jenő
országgyűlési képviselő

A képviselő jókívánsága
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2018. december 15-én ren-
dezte Sümegcsehi Község Ön-
kormányzata az „Idősek kará-
csonyi ünnepségét”. A helyszín
a Falu- és Kézművesház volt,
mely karácsonyi díszbe öltöz-
ve, feldíszített asztalokkal várta
15 órától a szép kort megélt
lakosságot. A terem ékessége a
feldíszített karácsonyfa volt,
ami tovább növelte az ünnepi
hangulatot.

A szívélyes fogadtatást kö-
vetően asztalokhoz ülve várták
a műsor kezdetét, a színpadon
elsőként a Fazekas József Ál-
talános Iskola Táltos művészeti

Idősek karácsonya Sümegcsehiben

iskolásainak műsorát láthattuk.
Hangos tapssal jutalmazták fel-
lépésüket a büszke nagyma-
mák, nagypapák, dédnagyszü-
lők. Lelkesen követték a ver-
seket, zenéket, színdarabokat.
A felkészítésen kívül a peda-
gógusok és óvodai dolgozók
egy karácsonyi énekkel is ké-
szültek.

A megható hangulatot csak
tovább növelte Sziva Erika
polgármester asszony beszéde,
melyben nem csak köszöntöt-
te az egybegyűlteket, hanem
hangsúlyozta: „Fontosnak gon-
dolom, hogy Önök, Ti, akik

nyugdíjasként több szabadidő-
vel, tapasztalattal rendelkeztek,
ti segítsetek a fiatalabbaknak
példát mutatni, hogy kell egybe
tartani, hogy kell tenni csalá-
dért, közösségért, faluért. Mi az
érték... Ti tudjátok a fiatalok-
nak átadni, ismét divatba hozni
a tárgyak nélküli, feltétlen sze-
retetet. Emlékeitekben él, hogy
milyen az igazi karácsony,
milyen az amikor együtt a
család, amikor nem a külső
csillogás, hanem a belső érté-
kek a fontosak. Feladatotok van
még most is, a családon belül, a
falun belül. A hagyományok, az

emberi értékek tovább adása,
tanítása.

A Sümegcsehi Népdalkör
külön erre az alkalomra egy nó-
tacsokorral készült, lelkes gya-
korlásuknak hála karácsonyi
hangulatú énekek csendültek
fel. A műsor zárásaként az Idő-
sek Szeretet Klubjának egy ko-
rábbi előadása került levetítésre.

A kulturális műsor után a
megvendégelést jó kedélyű be-
szélgetések, nótázások követ-
ték. Reméljük, idén mindenki
újra elfogadja majd a meghí-
vást és egy újabb szép délutánt
tölthetünk el együtt.Az ünnepi hangulatot fokozta a gazdag műsor.

Bensőséges ünnepség résztvevői voltak a szépkorúak.

2013 óta Türje Község
Önkormányzata minden évben
a karácsonyi ünnepéllyel egy-
bekötve köszönti az újszü-

Ünnepi műsor és polgáravatás Türjén

lötteket. A község hagyomá-
nyai szerint az önkormányzat
15 000 forintot adott át a kis
ünnepeltek szüleinek, a polgár-
mester személyes ajándékaként

pedig egy-egy kis sípolós plüss
játék került az újszülöttek ka-
rácsonyfája alá. Külön kö-
szönetet érdemelt Szabó Mária
védőnő is az egész éves
gondoskodó és odaadó mun-
kájáért.

A délután folytatásaként az
5. és 8. osztályosok verses
műsorának örvendhettek a je-
lenlévők. Verseik a karácsony
szépségéről, a szeretet fontos-
ságáról szóltak. Ezt követően a
Türjei Szent László Óvoda-
bölcsőde nagycsoportosainak

táncos, verses előadása követ-
kezett, majd a Szent László
Általános Iskola 4. osztályosai
léptek színpadra. A délután
zárásaképp a Türjei Táncolni
Szeretők Csoportjának bemuta-
tója színesítette a karácsonyi
műsort.

Az ünnepség alatt lehetőség
volt a Szülői Munkaközösséget
is támogatni, amelynek tagjai
finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel járultak hozzá a nap
sikeréhez.

Farkas Adél

Nagy Ferenc polgármester köszönti az egyik kis ünnepeltet és
szüleit. keresünk a megye minden részébõl!

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

Hirdetésszervezõket
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A Zala Megyei Közgyűlés
múlt évi utolsó ülésén elsőként
dr. Brünner Szilveszter Ka-, a
nizsai Dorottya Kórház főigaz-
gatója adott tájékoztatást a
képviselőknek az intézmény
működéséről és fejlesztéseiről.
Elmondta, hogy közel megyei
kórházi feladatokat ellátó nagy
városi kórházként működnek
490 finanszírozott ággyal és
olyan diagnosztikai háttérrel,
amely messze túlmutat egy
városi intézmény lehetőségein.
Kiemelte, hogy a számukra el-
érhető uniós pályázati lehető-
ségeket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fej-
lesztést tudtak megvalósítani az
elmúlt időszakban. A gazdálko-
dást illetően elhangzott, hogy
az intézet működési eredménye
negatív volt, mivel a folyama-
tos költségnövekedéssel nem
tudott lépést tartani a finanszí-
rozás emelkedése. A helyzet
megoldása érdekében 2017.
második felétől összetett gaz-
dálkodás javító intézkedéscso-
magot vezettek be, melynek
eredménye már érezteti hatását.
További cél a fekvőbeteg for-
galom optimalizálása, ezen be-
lül az egynapos sebészeti el-
látás arányának növelése, vala-

Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt

mint a krónikus ágyak kihasz-
nálásának maximalizálása. Ki-
emelte, hogy a jövőben is fenn
kívánják tartani azt a magas
színvonalú szakmai munkát,
amely napjainkban is jellemzi a
kórházat.

Ezt követően a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház működé-
séről és fejlesztéseiről tájéko-
zódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta,
hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai
tervük szerint végzik, az elért
eredményeket és a kitűzött
célok helyességét évente felül-
vizsgálva. Elhangzott, hogy a
kórház szerződött ágyszáma
1.016, melyből 22 fekvőbeteg
osztályon 700 aktív és 316
krónikus ágy kapacitáson látja
el a betegeket. Kiemelt célként
tekintenek a kardiológia, szív-
sebészet, érsebészet és a reha-
bilitációs szolgáltatások fej-
lesztésére, a daganatos betegsé-
gek diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek bővítésére, va-
lamint a minimál invazív/egy-
napos beavatkozások fejleszté-
sére. Az éves betegforgalom
évek óta 40.000 körüli fek-
vőbeteg ellátását és 750-780
ezer közötti járóbeteget jelent.

Az eredményeket illetően
kiemelte, hogy javult az ágy-
kihasználtságuk, a fejlesztések-
nek köszönhetően bővült az
egynapos beavatkozások köre,
de további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdol-
gozók körét illetően általános
orvoshiányról nem beszélhe-
tünk esetükben, de néhány
szakmában kritikus hiánnyal
küzdenek, illetve néhány osz-
tályon kedvezőtlen a korössze-
tétel. Ugyanakkor eredmény-
nek tekinthető, hogy az idei
évben valamennyi kilépő
egészségügyi dolgozót pótolni
tudtak. A humánerőforrás fej-
lesztése érdekében tanulószer-
ződést kötöttek szakképzésben
résztvevő tanulókkal, valamint
a gyakorlati oktatás színvo-
nalának emelése érdekében ön-
álló gyakorlatvezetői munka-
kört hoztak létre, valamint fo-
lyamatban van erre irányuló
EFOP projekt is az intéz-
ményben.

A gazdálkodást illetően el-
hangzott, hogy a takarékos gaz-
dálkodásnak, a bevezetett in-
tézkedéseknek és a konszoli-

dációs támogatásnak köszönhe-
tően megszűnt a nagy összegű
szállítói tartozásállomány, s ma
a kórház minden számláját idő-
ben ki tudja már egyenlíteni. A
fejlesztésekről szólva elhang-
zott, hogy 2015-2018. között
több mint 9 milliárd forintot
tudtak pályázati források bevo-
násával eszközbeszerzésre for-
dítani, valamint számos felújí-
tást valósítottak meg épüle-
teiken is. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a rende-
lőintézet felújítása, valamint a
krónikus belgyógyászat végle-
ges elhelyezése a pózvai telep-
helyen.

Dr. Pál Attila elnök a köz-
gyűlés nevében köszönetet
mondott a két kórháznak a
magas színvonalú betegellátá-
sért, amelyet a megye lakos-
ságának egészsége érdekében
végeznek.

A következőkben a közgyű-
lés módosította 2018. évi költ-
ségvetését, valamint jóváhagyta
2019. évi belsőellenőrzési ter-
vét és elfogadta a következő
félévre szóló munkatervét. (For-
rás: )Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékozta-
tást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két
kórháznak.

Mint ahogy az ország minden
településére, így is el-Tekenyére
látogatott a Mikulás, hogy átadja
az ajándékot a gyermekeknek.

Tekenyén azonban még egy
ajándék várta a kicsiket, hiszen

Tekenyén is járt

Lassán Evelyn, a Pesti Kis-
színház művészeti vezetője is
meglátogatta és szórakoztatta
őket.

Fotó:
Jeneiné Kancsal Veronika

Műsor is várta a gyermekeket.
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Tekenyén az önkormányzat
hisz abban, hogy a közös prog-
ramok segítik összekovácsolni
a közösséget, ezért minden
lehetőséget megragad ennek
érdekében. Így történt ez akkor
is, amikor a Zalai Hazatérők
Egyesülettel együttműködve a
GENERÁTOR EFOP-1.3.5-
2016-00827 pályázat keretében
kirándulást szerveztünk ,Vörsre
ahova elkísértek bennünket né-
hányan is. MárZalabérből
többször jártunk a településen,
a templomban, de tapasztaljuk,
hogy évről évre változik, szebb
lesz a hely. Az idei karácsonyra
hetvenedszer építették meg a
betlehemet, amely közel 60
négyzetméteres terjedelmével
Európa egyik legnagyobb
templomban épített betlehe-
mévé nőtte ki magát.

A csoportot plé-Szécsi Ferenc
bános vezette, aki a látogatást

A közösség ereje Tekenyén
követően misét mutatott be a vör-
si templomban. Mindenki örömé-
re szeretettel fogadták a kirán-
dulókat és jó érzéssel, kellemes
benyomással indultunk hazafelé.

Mivel kedvezett az időjárás,
egy rövid sétára megálltunk
Balatonszentgyörgyön és meg-
látogattuk a néhai plébános,
Kiss János nyughelyét. A sír-
hanton elhelyeztük a tisztelet és
megemlékezés virágait.

Jól éreztük magukat együtt,
új élménnyel gazdagodtunk,
így van mit emlegetni, van mi-
ből meríteni a hétköznapokban.

Az adventi vasárnapok gyer-
tyagyújtásai szintén jó alkal-
mak a találkozásra. Az ünnepi
várakozás közös megélése,
bensőséges hangulata közelebb
hozza egymáshoz az embere-
ket. A finom sütemények és a
forralt bor elengedhetetlen ré-
szei az eseménynek.

Az vezette kéz-Ilike néni
műves foglalkozáson készült
asztaldíszeket pedig lelkesen
vitték haza a gyerekek, örömet
szerezve ezzel a szülőknek.

,,Az egymásra fordított idő
a szeretet igazi mértéke.” (Egi-
nald Schlattner) Talán ez fe-
jezi ki legjobban azt, ami a
közösséget összetartja. A kö-

zösség ereje által pedig erő-
sebb lesz az egyén is. Ebben a
szellemben tervezzük 2019-es
évi ünnepeinket, program-
jainkat.

Sikerekben, eredményekben
gazdag, nagyon boldog új évet
kívánunk mindenkinek!

Sinka Imréné
polgármester

Felkeresték egykori plébánosuk nyughelyét.

Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozá-
sa, szállodaépítés, továbbá vasúti és repülőtéri fejlesztés is szere-
pel a Zala megyében idén elkészülő vagy induló, összesen több
száz milliárd forint értékű beruházások között, amelyekről Zala
megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak január
8-án évindító sajtótájékoztatót.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője, a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya minisz-
teri biztosa arról beszélt, hogy a mintegy 45 milliárd forintos,
önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése
jelenleg 50 százalékos készültségen áll. Az ehhez is kapcsolódó,
170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is
elindult tavaly ősszel.

Január végére befejeződik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló
építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról,
hogy 255 millió forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Szín-
ház mintegy hárommilliárd forintra tervezett korszerűsítésének
tervezési feladataira.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott az alapfel-
adatok ellátásán kívüli tervekről azt mondta: több száz millió

Az építkezés éve lesz 2019 Zalában
forintból Zalaegerszegen kettő, Nagykanizsán három, Keszthelyen
pedig egy kormányhivatali épület energetikai korszerűsítését
indítják el, de valamennyi zalai épületük klimatizálását szeretnék
később megoldani. Zalaegerszegen ezzel egy időben az állam
kezébe kerülhet a közúti vizsgabázis ma még vegyes tulajdonú
ingatlanja, amelynek szintén tervezik a felújítását.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a tervezés évei után az idei már az
építkezések esztendeje lesz a megyében. Az M76-os még zajló
építkezése mellett a harmadik negyedévre befejeződik ugyanis az
M70-es autóút kétszer kétsávos autópályává történő bővítése, ami
Nagykanizsa térségének is új fejlesztési lendületet adhat.

Még az idén szeretnék elkészíteni a Zalaegerszeg és a szlové-
niai Lendva között újjáépíteni tervezett vasútvonal határig tartó
szakaszának engedélyes és kiviteli terveit. A megye rendelkezé-
sére álló 23 milliárd forint európai uniós forrás vidéki telepü-
léseket érintő infrastrukturális fejlesztései mellett ugyanakkor a
Zalában jelentős szerepet játszó gyógyfürdők Kisfaludy-
programból megvalósuló beruházásait is kiemelte.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere
szólt a 13 milliárdos összegből tervezett új logisztikai központ és
konténerterminál beruházásáról, amelyet hamarosan kormány-
határozat erősíthet meg. A Mol zalai finomítója márciusban mint-
egy hárommilliárd forintos bővítést indít, amellyel a gumibi-
tumen-termelést kívánják megnégyszerezni.

Hamarosan átadják a 600 millió forintból megvalósított kor-
szerű, 180 férőhelyes „munkáshotelt”, szeptemberre pedig várha-
tóan elkészül az egykori Balaton Szálló kínai beruházó által el-
végzett korszerűsítése. A belvárosi, egykori Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központ épülete helyén pedig négycsillagos konferen-
cia- és üzleti hotel építése kezdődik, a tervek elkészítésére 200
millió forintot kapott a város.

A Modern városok program beruházásai közül a belvárosi
Kvártélyház és a botfai kastélyépület renoválása, valamint az
Alsóerdőre tervezett szabadidős komplexum kivitelezése is
elindulhat ebben az évben. A mintegy 9,5 milliárd forintos
költségűre tervezett új uszoda és strand kivitelezői szerződését
pedig már ezen a héten aláírják, így ennek az építése is rövidesen
indul – jelezte a polgármester. (Forrás: )MTI

Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Az újév első vasárnapján
270 bakancsos túrázó lepte el a
hófedte dimbes-dombos zalai
tájat. Dacolva a hideggel, a
széllel, az olvadó hó okozta
sártengerrel, mégis széles mo-
sollyal arcukon vágtak neki a
távnak a messziről érkezett
vándorok.

Az ország számos pontjáról
érkeztek profi teljesítmény tú-
rázók és lelkes amatőrök, hogy
teljesítsék a 3-10-20 km-es
távokat. Sokan négylábú hű
társaikkal barangolták be a
kallósdi, kehidakustányi, zala-
koppányi bezerédiés hegyvi-
déket, miközben szemügyre
vehették az Árpád-kori kerek-
templomot és számos kápolnát.

A legtöbben azért érkeztek,
hogy kicsit kiszakadjanak a
szürke hétköznapokat jelentő
irodai munkából és egy igazán
tartalmas napot tölthessenek a
természetben családjuk, bará-
taik társaságában. Voltak olya-
nok is, akiknek leszármazott-
jaik éltek ezen települések
egyikén és szerették volna job-
ban megismerni a környéket,
visszarepülni kicsit az időben,

Téli zalai körtúrák
felidézni a felhőtlen gyermek-
kort, melyet itt töltöttek.

A túra folyamán több pon-
ton forró italokkal és nassolni
valóval frissülhettek fel a meg-
fáradt túrázók, a célban pedig
meleg étel, kitűző és oklevél
várta őket.

A „Bakancsos túráim” név-
re hallgató közösség vezetőit és
a zalai túrák megálmodóit,
valamint fő szervezőit Mis-
kolczi Rékát Magasháziés
Zsoltot már régóta magával
ragadta a természet szépsége és
nagy hódolói a szabadban töl-
tött aktivitásnak. Eleinte csak
saját kedvtelésből túráztak,
majd maguk is részt vettek az
ország számos pontján teljesít-
ménytúrákon, melyek során ar-
ra a megállapításra jutottak,
hogy közeli környezetünk is
felveszi a versenyt szépségben
az ország bármely tájával.

Innen jött az ötlet és az
elhatározás, hogy először ve-
zetett, majd szervezett teljesít-
ménytúrákat hozzanak létre,
melyekhez ők maguk járták be,
fedezték fel és jelölték ki az
útvonalakat. Úgy vallják a sok belefektetett idő és energia

mostanra kezd beérni és meg-
térülni, ennek egyik ékes pél-
dája ez a sikeres túra is, mely
természetesen nem jöhetett vol-
na létre az aktív résztvevők és
közreműködők, továbbá a tá-
mogatók nélkül, akiknek ez-
úton is hálás köszönetüket sze-
retnék kifejezni!

A szervezők célja tehát a
túrázás népszerűsítése, a flóra
és fauna csodáinak elsőkézből
való tálalása, megtapasztalása

és a vidéki élet bemutatása.
Fontos, hogy már egészen kis-
kortól kezdve megtanuljunk
szimbiózisban élni a minket
körbe ölelő természettel, elsza-
kadva a modernkori technika
vívmányaitól, ha csak pár röp-
ke órára is.

A soron következő esemény
a „Medvehagyma túra” névre
hallgat, melyre szeretettel vár-
nak kicsiket-nagyokat, kezdő-
ket és profikat egyaránt!

Aczél Zsuzsanna

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

A túrázók egy csoportja. A háttérben a kallósdi kerektemplom.

Egy kis pihenő…

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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„Karácsony hava” Batykon
is legszentebb ünnepünkre tör-
ténő felkészülésről szólt. Im-
már negyedik éve, hogy a tele-
pülés lakói az év utolsó hónap-
jában számos programon ve-
hettek részt, s hangolódhattak
rá a karácsonyi ünnepkörre.

December 15-én mézeska-
lács díszítésre vártuk a kicsiket
és nagyokat a település könyv-
tárába. Itt – mint ahogyan a
korábbi években is – segítsé-
günkre volt Csiszár Tiborné,
Zsuzsi néni, aki nemcsak gyö-
nyörű alkotásokkal készült:
kreatív ötleteivel, iránymutatá-
sával a résztvevők is saját ké-
szítésű, egyedi díszítésű mézes-
kalácsokat vihettek haza sze-
retteiknek.

Rá egy hétre ismét bené-
pesült a közösségi épület. Ka-
rácsonyi kézműves foglalkozás
keretében – fakorong, különfé-
le termések, gyertya felhaszná-
lásával – nagyon szép asztali
díszek készültek. Az ötletek át-
adását, a közös alkotást jó han-
gulatú beszélgetés kísérte. Ez a
délután is újabb, kellemes szín-
foltja volt az ünnepi készülő-
désnek. Az otthonokba a szép
díszek mellé az ünnepi han-
gulat is megérkezett.

Az „éjféli mise” keresztény
ember számára elengedhetetlen

Karácsonyi ünnepvárás Batykon

része a karácsonynak. Az ün-
nep meghittségét – Csiszárné
Egyed Aliz vezetésével – a
helyi fiatalok ünnepi műsora
tette még varázslatosabbá nem
csak a templom falai között, de
a szívekben is.

A batyki hivatalépület elő-
kertjében felállított adventi ko-
szorún hétről hétre eggyel több
gyertya fénye jelezte, hogy
közeleg az üdvözítő eljövetele.
Szombatonként a batyki gye-
rekek tolmácsolásában hangoz-
tak el azok a történetek, versek,
melyek a négy gyertyalángot a
lelkekben is meggyújtották. Az
utolsó gyertyagyújtásra decem-
ber 22-én került sor, melyre a
Türjei Szent László Általános
Iskola diákjai is ünnepi mű-
sorral készültek.

Iszály Tünde ez alkalommal
a karácsony titkáról beszélt,
arról, hogy a megváltó eljöve-
tele megmutatja a szeretet útját.
A szeretet nem törvényekkel,
nem rendeletekkel jön létre,
hanem úgy, hogy rájövünk arra,
hogy szükségünk van egymás-
ra. A karácsony a családokat,
nemzeteket összekapcsoló ün-
nep, az emberiség nagy családi
ünnepe. Beszélt arról, hogy
minden embernek egyszer szá-
mot kell arról adni, hogy a
kapott szellemi és fizikai kin-

cseket hogyan használta fel.
Egymáshoz való hozzáállásunk
nemcsak a mellettünk élő
emberek jó közérzetét, de a mi
életünk sikerességét is el-
döntheti.

Szilveszterkor közel hatvan
fő gyűlt össze a kultúrházban,
hogy közösen búcsúztassuk az
óévet. Éjfélkor a Himnusz meg-
hallgatása után pezsgővel és
tűzijátékkal köszöntöttük az új

esztendőt. Szervezőként jó volt
látni és hallani, hogy minden
korosztály képviselte magát és
a visszajelzések alapján min-
denki nagyon jól érezte magát.

Bízom benne, hogy ezekre
a hagyományteremtő szándék-
kal megszervezett programokra
a következő években is sor
kerülhet, biztosítva a kis kö-
zösségünk összetartását.

I.T.

A negyedik gyertya is meggyulladt.

Éjféli mise a batyki templomban.

A Hagyományőrző Maris-
ka-udvarban dolgozók Szalóné
Ica nénivel közösen adventi
kézműves foglalkozást tartot-
tunk a kultúrházban. Akustányi
lelkes kis csapat segítségével a
településről érkező vendégek,
felnőttek és gyerekek gyönyörű
díszeket készítettek.

Az éves barkácsolásokhoz
folyamatosan gyűjtjük a deko-
rálásokhoz, díszítésekhez fel-
használható terméseket. Most
is sok fogyott belőlük. Bizto-
sítottuk a szalmaalapokat, a se-
lyemszalagokat, gyertya tüské-

ket és természetesen a sokféle
zöldet, amivel a koszorúkat be-
vonhatták. Vendégeinknek csak
gyertyákat kellett magukkal
hozniuk.

Mindannyian kellemes han-
gulatban készülődtünk a közel-
gő ünnepekre. A foglalkozás
végén az asztal-ajtódíszeket,
koszorúkat mindenki térítés-
mentesen vihette haza, hogy
otthonát ünnepi díszbe öl-
töztesse.

Kehidakustányi
Hagyományőrző

Mariska udvar dolgozói

Adventi barkácsolás

Készülnek a díszek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik teljes egészében maguk készítik bevallásu-
kat, már hozzáférhetnek a 18SZJA webes kitöltő programhoz.

2019. január 7-étől elérhető a 18SZJA jelű személyijöve-
delemadó-bevallási felület. Azok, akik maguk készítik el beval-
lásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami a
www.magyarorszag.hu kormányzati portálon, valamint a NAV
eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített
bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők az Ügyfél-
kapun át. A bevallást beküldő adózók nagy része ezt a megoldást
választotta tavaly. A NAV felület természetesen akkor is alkal-
mas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun
nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az
Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK), és akár
papíron is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási
nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZJA
oldaláról, illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán.
Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val,
továbbra is beküldhetik postán bevallásukat.

A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánsze-
mélyeken túl már az egyéni vállalkozóknak is készít adóbe-

vallási tervezetet a mezőgazdasági őstermelőkhöz és az áfa-
fizetésre kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azon-
ban az adott tevékenységből származó jövedelemmel, illetve az
adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal ki kell
egészíteniük a tervezetet a beküldés előtt. Az szja-bevallási és
befizetési határidő egységesen, valamennyi adózóra vonatko-
zóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnéz-
heti az Ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-ról és a
www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Aki nem
használ Ügyfélkaput, március 18-ig többféle módon is, adóazo-
nosító jele és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet
postázását: SMS-ben (06-30/344-4304), a NAV honlapján elér-
hető web űrlapon, levélben, formanyomtatványon (BEV-
TERVK), telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfél-
szolgálatokon (SMS-ben ezt a formát kell alkalmazni:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn).

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan és
papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Elindult az idei eSZJA rendszer

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a folyó kanya-Zala
rulatában, a Csúszó dombon innen, Lepotyon túl egy öreg ház.

Ebben a házban réges-rég virgonc lovacskák várták az abrakot
és azt, hogy mikor vágtathatnak a közeli réten. A ház fehérre
meszelt falai vígan szippantották be reggelente a friss széna és
szalmaillatot és boldogan hallgatták a lovacskák elégedett prüsz-
köléseit. Teltek-múltak az évek, aztán az idő múlásával eltűntek a
paripák, lekerültek a falakról a kopott szénarácsok, helyükre kis-
asztalkák, apró székek és mosdók kerültek. Az ódon falak kíván-
csian meregették az ablakszemüket, hát még akkor, amikor a sok
kisgyerek megérkezett. Eleinte csak nyaranta, aztán egész évben
az öreg ház egész belsejét gyermek kacagás töltötte meg. A gye-
rekek mellett sok óvónéni is megfordult itt. Csilingelő hangjuk,
megnyugtató simogatásuk és altató meséik meghitt hangulatot
varázsoltak a falai közé. Ezért a faluban élő emberek el is ne-
vezték . Innentől kezdve az öreg ház nyáronKastélykert Óvodának
frissítő hűvöset adott, télen pedig kéményeiből vígan fütyülte a
füstöt.

Ez év szeptemberétől az egyik kedves óvónéni, Ujjné Szalai
Júlia, aki sok-sok gyermeket nevelgetett évek hosszú során,
nyugdíjba ment. Helyére új óvónéni érkezett, Takácsné Mar-
tincsevics Veronika.

A vidám napok ugyanúgy röppentek el, mint régen. A kis-
lányok szívesen babáztak, főztek, és a színes királylány ruhákban
kedvükre libbentek a körjátékok ritmusára. A kisfiúk kisautókat
tologattak és lovagok módjára mindig „legyőzték az ellenséget”.

Az ovisok szívesen tanultak verseket és dalokat, amelyekkel
az Idősek napján, a lakóinak kedveskedtek.Szent Rita Otthon

Az óvónénik sokszor bevonták a kisgyerekeket a mindennapi
élet teendőibe. A takarítás világnapjának jegyében takarítottak a
polcokon, pakoltak a kincsesládákban és elkészítették a világ
legfinomabb tojáskrémjét a tojás világnapján.

Egyszer aztán, egy szép szeptemberi napon, az óvónénik nagy
meglepetéssel készültek… Éva néni fonta a mese fonalát és így
megelevenedett „A szállást kérő róka” meséje. Vera néni gazd-
uram volt, Gyöngyi néni pedig a ravasz és furfangos róka szerepét
öltötte magára. Hatalmas volt a siker, az előadást többször
ismételni kellett.

Egy szép verőfényes októberi napon az egész óvoda népe fel-
kerekedett és elkirándult a faluszéli gazdaságba, hogy megnézzék
a boci óvodát az állatok világnapján. Minden kisgyerek és kisboci
csillogó szemekkel csodálkozott egymásra. Az óvónéniknek

egyből eszébe jutott a „Török és a tehenek” című verses mese,
melyet közösen mondtak el.

Ködös Márton napján a rossz idő nem szegte kedvét az ovi-
soknak és szüleiknek, mert aznap szép számmal egybegyűltek a
lámpás készítő délutánra és az azt követő táncházzal egybekötött
eszem-iszomra. Az ünnep varázsát lámpás felvonulással koronáz-
ták meg. Dalaikkal az idősotthon lakóit is meglepték, hiszen a
felvonulók vacsora közben váratlanul toppantak be.

Az ősz elmúltával az advent közeledett. A szorgos anyukák és
apukák angyalkák módjára szebbnél szebb karácsonyi díszeket
készítettek otthon és délutánonként az óvodában. Ezeket a dísze-
ket az adventi forgatagon árulták, hogy az óvodásoknak sok szép
ajándék kerüljön a karácsonyfa alá.

December elején mi mással is telhetne egy óvodás élete, mint
a Mikulás-várással? A is énekek és versek tanu-zalabéri oviban
lásával múlatták az időt a lányok és fiúk. Emellett mindenki igye-
kezett „jó” lenni és elkerülni az ajándékba kapott virgácsot.

Karácsony közeledtével mindenki ünneplőbe öltözteti a szívét.
Így történt a Kastélykert Óvodában is hosszú-hosszú évek óta és
így történik most is. Az öreg ház ablakszemei fenyőgirlanddal és
díszekkel mosolyognak az óvodába érkezőkre, odabent ropog a
kályhákban a meleget adó tűz és meghitt hangulatot áraszt a sok
kedves karácsonyi dal. Ilyenkor az öreg ház visszagondol a régi
idők szalma illatú téli estékre, a párás melegben nyugodni térő
kiscsikók szuszogására és érzi, hogy most már bármikor bekopog-
tathat a Kisjézus...

Mese a régi házról

Az emberek el is nevezték Kastélykert Óvodának...
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December az advent jegyé-
ben, a karácsonyvárás készü-
letében telt .Pakodon

Az adventi kézműves fog-
lalkozásra, a vasárnaponkénti
gyertyagyújtásokra a helyiek
közül sokan gyűltek össze a

Falukarácsony Pakodon

tornateremben. A gyertyagyúj-
tásokon a szép történeteket
hallgatva, a Margaréta Dalkör
karácsonyi dalai mellett, édes
sütemény, tea és forralt bor
kíséretében hangolódtak közö-
sen a karácsonyi ünnepekre.

December 21-én, délután a
feldíszített, ünnepi hangulatú
tornateremben gyülekeztek a
szereplők, az együtt ünneplők.
Az ünnepély kezdetéig, és azt
követően is visszaemlékezhet-

tek a résztvevők a kivetített
korábbi készülődésekre, ünne-
pélyekre.

A falukarácsonyi ünnepélyt
Halek László polgármester
köszöntő szavai nyitották meg,

majd óvónő azBedics Adél
Abigél című musicalből éne-
kelte el a Karácsony dalát.

Rendezvényeik állandó sze-
replői következtek, a helyi óvo-
dások, akik kedves karácsonyi
dalokkal „Hópihe” táncukkal, a
kisiskolások szívet melengető
karácsonyi történettel, szép éne-
kekkel, gyertyafényes, mozgá-
sos játékukkal, míg a helyi
hittanosok szép verseikkel ör-
vendeztették meg a közönséget.

A Margaréta Dalkör kará-
csonyi dalcsokrát Felföldi Anna
óvodás szólóéneklése színe-
sítette.

A negyedik gyertyát Halek
László polgármester gyújtotta
meg, ezalatt a Margaréták az
Adventi hírnök című dalt éne-
kelték.

Az ünnepélyt követően a
civil szervezetek édességgel,
teával és a borosgazdák által
felkínált forralt borral vendé-
gelték meg a résztvevőket.

Jó volt együtt lenni, együtt
ünnepelni. Meghittség, boldog-
ság, szeretet és béke volt a
szívekben ezen a délutánon.

A kisiskolások gyertyafényes játéka.

A Margaréta Dalkör köszöntő csokra.
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Meghitt ünnepségen köszön-
tette az önkormányzat Kehida-
kustányban a Deák Ferenc
Kulturális-Rendezvény és Kö-
zösségi Házban az időseket.

Lázár István polgármester
beszédében adventi gondola-
tokat osztott meg a közelgő
ünnepekhez kapcsolódóan, majd
az idősgondozóknak, Pál Ti-
bornénak Tér Györgynénekés

Idősek napja Kehidakustányban

Lázár István köszöntötte a szépkorúakat.

A rendezvénynek évről évre nagyobb a sikere.

virágcsokorral köszönte meg az
egész éves áldozatos munkáját.
A Hagyományőrző Mariska-
udvar dolgozói kiosztották a
saját kezűleg készített bőr
kulcstartókat.

A megnyitó után a helyi
óvodások és iskolások műsora
következett. A kisebbek kör-
tánccal és vidám énekekkel kö-
szöntötték a nyugdíjasokat. Az

iskolások tanár úrUtry Dávid
felkészítésével adtak zenés mű-
sort. A Kehidakustányi Színját-
szók előadásában Cziczó Attila:
A három lyány meg a Farkas
Bandi című komédiával csaltak
mosolyt az idősek arcára.

A szépen megterített, dí-
szített asztalon borsostokány
tarhonyával került felszolgálás-
ra, illetve házi pálinkák, borok,
üdítőitalok.

Németh Lajos Némethés
Norbert harmonikájával ma-
gyar nótákat, népdalokat éne-
kelt, így szerzett kellemes pil-
lanatokat a résztvevőknek. A
közismert és kedvelt dalok hal-
latára egyre többen csatlakoz-
tak a közös énekléshez, néhá-
nyan még táncra is perdültek.

A rendezvénynek évről évre
nagyobb a sikere, egyre többen
vesznek részt az ünnepségen. A
szervezők remélik, hogy 2019-
ben még több nyugdíjast tud-
nak majd vendégül látni.

Sándorné Kovács Nikolett

A Kehidakustányi Hagyo-
mányőrző Mariska-udvarban,
mint neve is jelzi, a hagyo-
mányőrzés különböző módjait
igyekszünk megvalósítani. A
helyi szokások felelevenítése
mellett kézműves foglalkozá-
sok és népi ételkészítésről szó-
ló programok színesítik a kíná-
latot. Ehhez kapcsolódik lek-
várkészítő tevékenységünk is,
természetesen a régi, hagyomá-
nyos módon és persze vegy-
szermentesen.

Lelkes csapatunk ősszel be-
járja falunk határában lévő
„hegyeket”, csipkebogyó bok-
rok után kutatva. Kitartás és
türelem kell hozzá, mire sok
vödörnyi bogyót összecsipege-
tünk. A néhány, kezünkön esett
bökést, karcolást kárpótolja a
gyönyörű táj, az egészséges,
friss levegő. A napokig tartó
munka meg is hozta az ered-
ményt, akkora mennyiséget
szedtünk az idei évben is, hogy
két hétig tartott a feldolgozása.
Már rutinosak vagyunk, tudjuk,
hogy mely területre érdemes
„odatévednünk”. Idén kellemes
meglepetés várt bennünket ked-
venc „lelőhelyünkön”. Az ott

Ahogy nagyanyáink készítették…
található néhány galagonya bo-
kor soha nem látott mennyi-
ségű termést hozott. Így a he-
csedli mellett két vödörnyi
ribizli nagyságú bogyóval gaz-
dagabban tértünk haza. Nagyon
örültünk neki, mert ebből még
nem próbáltunk lekvárt főzni.

Bizony volt vele munkánk
bőven, mivel a nagy magokon
és a héján kívül, alig volt húsa.
Átpasszírozás után a Mariska-
udvar pogácsa almájával dol-
goztuk össze. A galagonya in-
tenzív fanyarkás íze teljesen el-
nyomta az alma zamatát, ami a
sűrítést szolgálta. Igazi különle-
gesség lett belőle, ebből min-
den kiskanálnyi mennyiség egy
vitaminbomba. Hasonló hatása
van a szervezetre a hígítatlan, tö-
mény csipkebogyó lekvárnak is.

A Tájház és Mariska-udvar
területén lévő öreg gyümölcs-
fák termését mindig feldol-
gozzuk. A három éve ültetett
tündérkertünk természetesen
még nem terem, ezért nagyon
hálásak vagyunk, amikor egy-
egy család a felesleges termését
felajánlja nekünk lekvárokhoz.
Évről évre birsalmát is kapunk,
ebből mindig sajtot főzünk.

Idén is jókora mennyiséget si-
került készítenünk.

A Mariska-udvarunk fűszer-
kertjében sok olyan növény
található, amit a lekvárok fő-
zéséhez is felhasználunk. Szí-
vesen kísérletezünk az ízekkel,
így készítettünk már kakukk-
füves körtét, rozmaringos al-
mát, citromfüves barackot.
Ezeket a fűszeres ízeket főztük
már cukor nélkül is, amit szá-
raz húsokhoz (pl. csirkemell-
hez), vadakhoz lehet felhasz-

nálni. A lekváros üvegeket ter-
mészetesen hozzá illő texti-
lekkel fedjük, feliratos címkék-
kel díszítjük. Ezeket a kézmű-
ves, helyi termékeket nem áru-
sítjuk, hanem különböző ren-
dezvényeken kóstoltatjuk, néha
ajándékba adjuk. A nagyobb
mennyiségben készült lekvá-
rokról a táboros gyerekeink
tudnának mesélni.

Kehidakustányi
Hagyományőrző

Mariska-udvar dolgozói

A Kehidakustányi Hagyományőrző Mariska-udvar dolgozói.
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A Zalaszentgróti Kézilabda
Club U13-as leány kézilabda-
csapatát a 2018/2019-es baj-
nokságban a Zákányi Bálint
Régió Gyermekbajnokságába
sorsolták. A csapat a bajnokság
során nagy odaadással és aka-
rással készült, ami az eredmé-
nyek alapján meg is látszik,
hiszen a lejátszott 10 mérkő-
zésből 9-szer győztesen hagyta
el a pályát. Köszönet a szakmai
stábnak, edző-Császár Renáta
nek, aki a munkát irányította. A
szülőknek azt az összetartást és
odaadást, amit a szezon során
tanúsítottak, a csapatot minden-
hova elkísérték, és a hazai
együttesek meglepődve tapasz-
talták, hogy a Zalaszentgróti
Kézilabda Clubnak milyen
szurkolótábora van.

Az alábbi eredmények bi-
zonyítják az U13-as leány csa-
pat eredményes szereplését:

Siófok KCSE - Zalaszent-
gróti KC 2 - 24, NIKÉ SE Fo-
nyód - Zalaszentgróti KC 4 -
37, Zalaszentgróti KC - Tungs-
ram SE 19 - 16, Siófok KTC

Eredményes utánpótlás, családi sportnap
Kézilabda-hírek Zalaszentgrótról

KFT - Zalaszentgróti KC 17 -
16, NIKÉ SE Fonyód - Zala-
szentgróti KC 5 - 34, Za-
laszentgróti KC - Marcali
VSZSE 16 - 15, Zalaszentgróti

KC - Eötvös DSE Csurgó 26 -
11, Csurgó NKC - Zalaszent-
grót KC 3 - 24, Zalaszentgróti
KC - Siófok KTC KFT 13 - 11,
GÓNA SZKKE - Zalaszent-
gróti KC 18 - 26.

A Zalaszentgróti Kézilabda
Club a 2018/2019-es TAO pá-
lyázaton sikeresen szerepelt. A
2016-ban felújított sportcsar-
nok sportpadozatának megóvá-
sa és gyorsabb tisztítása ér-
dekében egy NILFISK SC500
önjáró, gyalogkíséretű padló-
tisztító automatát vásárolt,
amelyet nemrég leszállítottak, s
az önkormányzat részére hasz-
nálatra átadásra került.

A karácsonyi ünnepek al-
kalmából a Zalaszentgróti
Kézilabda Club a városban

működő Koncz Dezső Óvo-
da, Általános Iskola, Diák-
otthon, Különleges Gyermek-
otthon és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskolában tanuló
és lakó gyermekek számára
ajándékként gyümölcscsoma-
gokat adott át.

2018. január 19-én (szom-
bat) a hagyományoknak meg-
felelően a Zalaszentgróti Ké-
zilabda Club a „Kézilabda a
családban” keretében hagyo-
mányos sportnapot szervez a
kézilabda-barátok, játékosok,
családok számára, amely egész
napos játékos sportvetélke-
dőket, bemutatókat és mérkő-
zéseket tartalmaz. Egyben a
Husz Ferenc emléktornát is
magában foglalja.

Padlótisztító automatát vásároltak.

A játékosai, edzői, vezetői ezúton is megköszönik a szponzorok,Zalaszentgróti Kézilabda Club
a szülők, a szurkolók támogatását, s egyúttal békés, boldog új esztendőt kívánnak a Szentgrót
és Vidéke olvasóinak!
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Pezsgős koccintással bú-
csúztatták az óévet és köszön-
tötték az új esztendőt Zala-
csány község lakosai. Az ese-
mény immáron második alka-
lommal került megrendezésre,
ahol a jó hangulatról a Za-
laapáti Harmonika Zenekar
gondoskodott.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter újévi köszöntő beszédében
örömmel és megelégedéssel
nyugtázta, hogy a 2018-as évre
tervezett beruházások mind
sikeresen megvalósításra ke-
rültek, melyekre közel 73 mil-
lió forintot költöttek. Elmon-
dása szerint a búcsúzó óévvel

Eredményes évet zártak
Pezsgős koccintás Zalacsányban

talán az egyik legtermékenyebb
esztendőt tudhatják maguk
mögött.

Természetesen a beruházá-
sokon túl a rászorulókról sem
feledkeztek meg, segélyezés
címén 8 millió forint került
kifizetésre.

Az eredményesen lezárt
esztendő után, hasonló ütem-
ben szeretnék folytatni 2019-
ben is a megkezdett munkát.

„Adjon a jó Isten bort,
búzát, békességet és a jövőbe
vetett erős hitet!” – ezen jó-
kívánsággal zárta beszédét
Nagy Lászlóné.

Aczél Zsuzsanna

Nagy Lászlóné (balról) örömmel szólt a 2018-as eredményekről.

A jó hangulatról a Zalaapáti Harmonika Zenekar gondoskodott.

A BABATI ÉS TÁRSA HÚSFELDOLGOZÓ KFT.

raktárvezető, raktári dolgozó, segédmunka

munkakörök betöltésére keres

agilis dolgozót.

Tel.: 30/547-8641, 30/2276-636,

vagy személyesen az üzemben


