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Megalakult az új képviselő-testület Zalaszentgróton
Október utolsó munkanapján a házasságkötő teremben
ünnepélyes külsőségek között
tartotta alakuló ülését Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az eseményen megjelentek
a helyi intézményvezetők, hivatalvezetők és cégvezetők.
Meglepetésre megérkezett Markus Scheile és Dieter Haenlein

a német testvérváros polgármestere és a Gemersheim Zalaszentgrót baráti kör elnöke.
A helyi választási bizottság
elnöke, Kissné dr. Varga Veronika ismertette a választási
eredményeket, majd Baracskai
József polgármester és a képviselők letették az esküt.
Titkos szavazással megválasztották az alpolgármestert. A
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ŐSZI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont...............................10 Ft/kg
Sertés máj.........................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................199 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1259 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1879 Ft/kg
Sertés oldalas.................................1499 Ft/kg
Sertés dagadó.................................1399 Ft/kg

Kocsonya 500 g....................699,-/db 1398 /kg
Tepertőkrém...250 g/dob.....499,-/db...1996/kg
Zsír 1 kg..............................................899 Ft/kg
Cserkészkolbász................................999 Ft/kg
Szafaládé..........................................1099 Ft/kg
Nyári turista......................................1499 Ft/kg
Vadász karikás vcs..........................1499 Ft/kg
Lecsókolbász.....................................899 Ft/kg
Véres-Májas hurka.............................999 Ft/kg
Balaton virsli......................................999 Ft/kg
Virsli Műbeles.....................................999 Ft/kg
Kenőmájas..........................................999 Ft/kg
Disznósajt vcs..................................1399 Ft/kg
Debreceni..........................................1449 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.......................1199 Ft/kg
Virsli Sajtos.......................................1399 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna...................1299 Ft/kg
Körmendi Borókás...........................1999 Ft/kg
Körmendi vastag paprikás..............1999 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka....................2499 Ft/kg
Füstölt csülök..................................1399 Ft/kg

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Érvényes:
2019. november 04 november 17-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

Zalaszentgrót új képviselő-testülete.

társadalmi megbízatású tisztséget minősített többséggel Vári
Mária nyerte el.
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 9 fős képviselőtestülete: Veress János, Baranyai Zsolt, Gulyásné Belinszky
Ilona (Fidesz-KDNP), Gelencsér István, Baracskai József,
Vári Mária ( Szentgrót Most),
Grebenár Péter, Balogh Gábor,
Ságiné Szabó Beáta független
képviselők.
Baracskai József polgármester kitért arra a tényre,
hogy négy új képviselő van,
illetve a képviselő-testületben
három hölgy is helyet kapott,
ami még nem fordult elő a város történetében. A programbeszédben a polgármester szólt a
vállalkozók munkájának segí-

téséről (adócsökkentésről), az
oktató-nevelő munka feltételeinek javításáról, a rászorulók
támogatásáról. A klímaváltozás
időszakában a környezet védelme kiemelt feladat, az energiahatékonyság külön hangsúlyt
kap – mondta Baracskai József.
Az Egészségügyi Központ és
az Egészségügyi Iroda fejlesztése az életminőség további
javítása miatt fontos. Ebben az
önkormányzati ciklusban új híd
épül Zalaszentgróton, amely
remélhetőleg a dinamikusan
fejlődő kisváros szimbóluma
lesz. Ha van egy jó csapat és
tudunk együtt dolgozni, akkor
nem maradhat el a siker! –
mondta befejezésül a polgármester.
Samu László

www.zalatajkiado.hu

2

Szentgrót és Vidéke

2019. november

Lélekharang megáldása Tekenyén
nepi szentmisét követően Ferenc atya a következő szavakkal áldotta meg a lélekharangot:
„Ez a lélekharang elhunyt
testvéreink búcsúztatására hív.
Amikor hangja az emberek fülét megérinti, növekedjenek a feltámadás hitében és az örök élet
reményében, távozzék az ellenség minden ártó cselvetése.
Add, kérünk, hogy ez a lélekharang alázatos szolgálatunk

által megszentelődjék. Ezt adja
meg a mi jóságos Urunk, aki a
szent kereszt fáján győzte le a
halált, és uralkodik az Atya
Isten dicsőségében, ugyanazon
Atyával és a Szentlélekkel
mindörökkön-örökké. Ámen.
Adja meg a mindenható
Isten, hogy akiket e most megszentelt lélek-harang búcsúztat
el, együtt imádhassák Üdvözítőnket a szentek seregében a
mennyben. Ámen.”

Sikeres dötki pályázatok
Az adakozó kedvben nem volt hiány.

„Végső utadon kísérjen
nyugalom, béke,
lelked mennybe érjen, pihenj szebb világba térve!”
(Zsóka Eliza Wolfbetta)
Fontos számunkra környezetünk, ezen belül a temető
rendje, ahol több részterületen
elvégzett felújítás után most a
lélekharang készült el. A méretes farönköket már előző évben beszerezte Tekenye Község
Önkormányzata, felfűrészelésre
kerültek, így volt idő kiszáradni, mielőtt beépítésre sor ke-

rült. Az alapzat és a felületkezelés a közmunka programon
belül valósult meg, munkájukat
Dézsenyi László segítette. A
faszerkezet elkészülte után már
csak a harang hiányzott! Azért
is, hogy kicsit jobban sajátjuknak
érezzék a lakosok, adományként gyűjtöttük össze a 10 kg-os
harang árát. Az adakozó kedvben nem volt hiány, a jó hozzáállásnak köszönhetően készülődhettünk a harangszentelésre.
Ezen előzmények után került sor november 2-án az ün-

„Hölgyuralom” Tekenyén
Az önkormányzati választáson Tekenyén teljes sikert arattak a hölgyek. Az újraválasztott
polgármester, Sinka Imréné mellett a képviselő-testület valamennyi tagja – Dézsenyi Melinda, Farkas Gyuláné, Jeneiné
Kancsal Veronika, Lábodi At-

Az alakuló ülésen.

tiláné – ugyanis hölgy. Az
alakuló testületi ülésen Dézsenyi Melindát választották meg
alpolgármesternek.
Az ülésen elhangzott, hogy
a falu működésének, gazdálkodásának, fejlődésének folyamatossága biztosított.

Dötk egyik nevezetessége a Noé Borház.

Több sikeres pályázatról is
tájékoztatta lapunkat Takácsné
Martincsevics Veronika, Dötk
polgármestere.
– Az első sikeres, KEHOPpályázatunk a helyi klímastratégia kidolgozására irányul. A
17 millió forintos (részben EUs, részben a magyar állam által
finanszírozott) egy éves projekt
központjában szemléletformáló
tevékenység szerepel. Túraútvonalat alakítunk ki Kemendollár, Zalaistvánd, Gyűrűs,
Vöckönd településekkel közösen. A munkában segítségünkre
lesz a Bugyborék Szabadidős
Sport és Vízitúra Egyesület.
Szeretnénk ezzel a térséget
minél több emberrel megismertetni.
A polgármester a második
sikeres pályázatként említette
egy felnőtteket érintő tornapark
kialakítását. Egy korábban indított, de időközben befagyasz-

tott akcióról van szó, ezért is
okozott meglepetést a nemrég
érkezett értesítés, hogy elnyerték a támogatást. A harmadik
projekt a helyi közösségek támogatására irányul. Különböző technikai felszerelések
(laptop, projektor, fényképezőgép, stb.) birtokába jutnak,
amiket kitűnően tudnak használni közösségi rendezvényeken.
Takácsné Martincsevics Veronika megemlített egy még el
nem bírált pályázatot is.
– A Leader-program keretében a dötki templom eddig nem
használt helyiségeit szeretnénk
felújítani, amik egy helytörténeti gyűjteménynek adnának
otthont. Ez egyrészt emelné
Dötk turisztikai jelentőségét,
másrészt hasznos lenne a helyieken kívül az elszármazottak
számára is.
(e)
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mire fognak emlékezni?...
Anna szeret főzni, új recepteket kipróbálni. Ezt nem
csak a saját örömére teszi. A
családnak is örömet szerez
ezzel, mert egy finom étel
mindig el tudja feledtetni a
napi gondokat, és mosolyt
tud csalni a fáradt arcokra.
Ami bizony néha Annára is
ráférne, mert ez a konyha
olyan, mint egy öreg fűnyíró. Teszi a dolgát, ha elindul,
de ha megmakacsolja magát,
tovább tart a szerelés, mint a
fűnyírás. Ezzel viszont az
ember idegeire megy.
Így van már ezzel a
konyhával is. Annának egyre
gyakrabban kell erőt vennie
magán, hogy egy bonyolultabb receptnek álljon neki. A
főzés közbeni bosszúságokat
már egyre kevésbé feledteti
a család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott főzni,
kivéve, amikor vajas kenyeret csinál a gyerekeknek.
Ezért nem érti, miért kellene
a konyhát kicserélni. Anna
rájött, hogy Tamás azt gondolja, van a konyhánál fontosabb dolog is az életben.
Ezért megkérdezte tőle:
– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?
– Hát… a mama rétesének az ízére, amit még most
is érzek a számban – hangzott a válasz.
– Na, látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak emlékezni, ha ez a konyha marad? Segítek: a vajas kenyér
íze biztos nem fog az eszükbe jutni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Helytörténeti vándortábor kiállítása Türjén
A Legyünk TOP-on Zalában! közösségfejlesztő program
keretében a nyáron öt északzalai település diákjai kézműves tábor mellett helytörténeti
vándortáborozáson is részt vettek. Batyk, Mihályfa, Óhíd, Sümegcsehi és Türje települések
vallási, történelmi és épített
örökségét, hagyományait gyűjtötte, illetve tanulmányozta 28
tanuló 2 felnőtt kísérővel.
Németh Zsuzsanna ötletgazda-témavezető elmondta, hogy
minden nap más-más falut látogattak meg, ahol a helyi közösségfejlesztő munkatársak állították össze és szervezték
nagy lelkesedéssel a progra-

Török Tivadar volt a vendég.

Öt nap eredményét mutatta be a kiállítás.

Változások a települések élén
Batykon az eddigi polgármester, Adorján Péter nem
jelöltette magát újra, így új
faluvezetőt választottak Litvai
Gábor személyében. A Zalabérben állattenyésztőként dolgozó
polgármester három ciklussal
korábban már részt vett az önkormányzat munkájában. Az új

testület további tagjai: Csordás
Imre Jánosné, Egyedné Varga
Katalin, Horváth Tamás, Németh Klaudia.
Zalabér új polgármestere
Kozma Ferenc lett. A képviselő-testület tagjai lettek: Hencsei
Szabó István, Horváth Tamásné,
Kiss Albert, Kissné Jónás Judit.

www.zalatajkiado.hu

mot. Az öt nap eredményét
mutatja be a türjei Szent László
Általános Iskola folyosóján
megnyitott kiállítás.
Nagy Ferenc polgármester
köszöntője után Joaquin Serrano spanyol származású flamenco gitárművész adott elő spanyol dalokat. Ezt követően a
türjei gyökerekkel rendelkező
Török Tivadar festőművész, aki
a kézműves táborban is segített
a festésben, mesélt gyerekkoráról, életútjáról és a táborozás
tapasztalatairól. Felajánlotta,
hogy rajzra-festésre tanítja az
ahhoz kedvet érző gyerekeket
(és felnőtteket). A diákok az
alkotások megtekintése közben
boldogan idézték fel tábori
élményeiket.
Farkas Adél

Ha elolvasta,
adja tovább!

Szentgrót
ésVidéke
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Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök

Fotó: Zalatáj
Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.
Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a

2019. október 13-án tartott megyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandátumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP 11-et, a Job-

bik Magyarországért Mozgalom 7 747 szavazattal 2-t, a
Demokratikus Koalíció 7 521
szavazattal 1-t, a Momentum
Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Közgyűlésben.
A megválasztott közgyűlési
képviselők:
Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor.
Jobbik Magyarországért Mozgalom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.
Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.
Momentum Mozgalom: Dalnoki Szilárd.
Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették

megbízó levelüket a TVB elnökétől.
A következőkben a közgyűlés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három
alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Ferenc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatásban látják el feladatukat.
A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.
Módosított
SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásának időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős
tanácsnoknak választotta a testület Pálinkás Róbertet. (Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat)

Szépkorúakat köszöntöttek Türjén
minden lehetőséget biztosítani.
Mint minden évben, most is
köszöntötték virággal és itallal
a legszebb korú asszonyt, a 87
éves Kebelei Józsefné személyében, valamint a legszebb
korú urat, Druskóczi Gyulát,
aki 82 éves.
Ezt követően kultúrális
programokkal szórakoztatták a
vendégeket: zenés-verses műsorral készültek a 3. osztá-

lyosok, felléptek a kis néptáncosok, Laskay Annamária felkészítésében, láthattuk a Türjei
Táncolni Szeretők Csoportját,
az Őszirózsa Nyugdíjas Klubot,
majd Bot Gábor és Debrei
Zsuzsanna csodálatos operett
műsora után Hajdú László
bűvész előadásán hüledezhettek az érdeklődők. A vacsora
alatti jó hangulatot a Görcsi
fivérek biztosították.
Farkas Adél

Nagy számban megjelentek a szépkorúak.

Október 4-én délután egy
bensőséges ünnepségen köszöntötték a nyugdíjasokat Türjén,
az általános iskola tornatermében. A rendezvényre Türje
Község Önkormányzata szervezésében minden szépkorút
szeretettel vártak. Az egész
délutános programsorozatukon
és az azt követő vacsorán szép
számmal megjelentek. Elsőként
Nagy Ferenc polgármester köszöntötte majd fejezte ki gondolatait a jelenlévőknek:

– Falunk nyugodt, boldog,
kiegyensúlyozott és ez Önöknek is köszönhető! Önök olyan
sokat alkalmazkodtak már, kiállták az idő próbáit és a történelem viszontagságait. Most
pedig eljött az ideje annak,
hogy úgy éljenek, ahogyan
megérdemlik: békében, egészségben, nyugalomban, a családjuk körében. Tegyenek meg
mindent, hogy boldogságban
töltsék napjaikat, amihez az
önkormányzat is igyekszik

Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor is a fellépők között volt.

2019. november
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Együtt ünnepelték a 10. évfordulót
A Margaréta Kulturális Egyesület és a pakodi önkormányzat
közös szervezésében már 10. alkalommal rendezték meg a Hálaadás Napi Dalkörök Baráti Találkozóját az iskola tornatermében.
A hagyományoknak megfelelően a találkozót Halek László
polgármester nyitotta meg, kiemelve a civil szervezetek munkájának fontosságát és elismerését, köszönetét fejezte ki.
Hagyomány, hogy minden
év októberének első szombatján tartják rendezvényüket, melyet összekötnek a helyben termelt termények, házilag feldolgozott termékek kiállításával, annak áldásával. Az idei évben helyet kapott két pakodi vállalkozó is termékeikkel: Martincsevicsné Jenei Gizella GastrOlaj hidegen sajtolt növényi
olajaival és Nyírő István termelői mézzel.
Az áldást adó szentmise celebrálásában Horváth Zsolt helyi plébános mellett meghívá-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

sukra bekapcsolódott Szécsi Ferenc zalabéri és Lendvai Zoltán
rédicsi plébános is, az áldásban
pedig a hagyományokhoz híven
részt vett Koczor György zalaistvándi evangélikus lelkész is.
Termény- és termékkiállításuk mellett a 10 éves 23 fős
dalkörük eddigi mozgalmas
életét szemléltető „10 év képekben” kiállítás is gazdagította a
találkozót.
Megemlékeztek néhai Szanyi
József egykori pakodi lakosról,
aki összekötő kapocs volt a
győrszentiváni, ma már 57 éves
múltra visszatekintő József Attila kórus és a pakodi önkormányzat közötti baráti kapcsolat kialakulásában, annak ápolásában. A győrszentiváni kórus
mellett a helyi dalkör alakításában meghatározó szerepük
volt a szomszédos településeken előttük alakuló kórusoknak, dalköröknek is. Meghívásukat a József Attila kórus is
elfogadta. A szomszédos tele-

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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

A 10 éves Margaréta Dalkör a színpadon.

Az együtt ünneplők, háttérben a „10 év képekben” kiállítás.

pülések között szerepeltek a
türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a zalabéri Búzavirág Népdalkör, a pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar, a zalaistvándi
Evangélikus Énekkar, Piacsek
Péter budapesti citerás, a pakodi citerások tanítója, és a helyi
Margaréta Dalkör, szakmai vezetőjük Felföldiné Gerencsér
Krisztina.
Dicséret illeti a helyi dalkört, hisz minden helyi megmozdulás szereplői. Emellett a
megmérettetés is fontos számukra. Legutóbb, ez év júliusában a Balatonfüreden megrendezett KÓTA országos népzenei minősítésen „Arany” minősítést értek el.
A találkozóról Vízvári Ottóné, az egyesület vezetője elmondta, hogy az évek során nagyon jó kapcsolat alakult ki a
meghívott települések kórusaival, népdalköreivel, szívesen vesznek részt egymás rendezvényein. Az éneklés szeretete tartja össze őket. Kodály Zoltán gon-

dolatát vallják: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő
másokét is.”
A fellépők közös bordalok
éneklését követően került sor
az emléklapok átadására, melyeket Halek László polgármester,
míg az ajándékokat Martincsevicsné Kulcsár Marianna adta
át. A vendéglátás közbeni és
utáni hangulatot Farkas Zoltán
tekenyei zenész fokozta.
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak, mint támogatók: Limusin Magral Kft., Vásártér Bt.
Zalaszentgrót, a helyi önkormányzat, körjegyzőség, a pókaszepetki Zalagrár Kft., helyi almatermesztő: Nyírő József, az
egyesület tagjai.
Jó volt együtt ünnepelni.
Köszönet a polgármesternek, a
képviselőknek, a jegyzőségnek,
a közmunkásoknak, a fellépőknek, a támogatóknak, a szervezésben közreműködőknek és
minden résztvevőnek.
A pakodi Margaréta Kulturális Egyesület

6

Szentgrót és Vidéke

2019. november

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen
szavaival, majd a keresztet és a
zászlót Tüske József plébános
áldotta meg. Az eseményen

részt vett dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyűlés részéről.
z.t.

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Surján László.

A neves zalai borászra emlékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a csörnyeföldi hegyen, a Bussay-birtokon október 23-án.
Az ünnepség keretében keresztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász
tiszteletére, melyekkel a magyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezdeményezés kivitelezői Bussay László barátai, baráti társasága.
A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből merítette a példát a borász, illetve
barátai. Attilának, a hunok
uralkodójának a magaslatokon
figyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók 20-30 méterre egymástól jeleztek és vitték a hírt.
E láncot szimbolizálhatják majd
a keresztek és zászlók, melye-

ket a társaság elképzelése szerint az ország határaitól egészen Budapestig hálózatot alkotva állítanának fel a hegyhátakon.
A társaság minden évben
megemlékezik a borászról halálának évfordulóján. Részükről Horváth Tihamér a rendezvényen elmondta, hogy Bussay
Lászlótól barátságot, hit és tudatbeli tápot is kaptak. Tavaly
határozták el, hogy megvalósítják a borász ötletét és a
hegyre keresztet állítanak, mely
a hitet, a zászló pedig a nemzetközösséget jelenti és üzeni.
Emellett helyszíne lehet ünnepi
rendezvényeknek, megemlékezéseknek is.
Az ünnepségen beszédet
mondott dr. Surján László, korábbi miniszter, aki az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek is emléket állított

A konferencián szó esett az új pályázati lehetőségekről.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.

Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovállalkozási konferenciát szervezett Nagykanizsán a Zala Megyei Önkormányzat a Zsigmondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.
Az eseményen a paktum jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségekről Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke beszélt. Mint elmondta: az előző években pályázat
keretében foglalkoztatási együttműködések jöttek létre a megyében. Az egyik ilyen a Zalai
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szer-

vezi a foglalkoztatókat, a munkaügyi szervezeteket és minden olyan intézményt, ami
abban érdekelt, hogy szakképzett munkaerőhöz jussanak
a vállalkozások. Eközben a
munkavállalók megfelelő képzettséghez juthatnak, majd bekapcsolódhatnak a munka világába.
– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető
új pályázati lehetőségekről,
ezen kívül bemutatkozott a megye gazdasági életének egyik
legkiemelkedőbb projektje, a
zalaegerszegi tesztpálya is –
tette hozzá.
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Világnapok a sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában
Mozgalmas hétköznapokat tudhatnak maguk mögött a sümegcsehi iskola tanulói. A világnapokhoz kapcsolódó programsorozaton megmozgathatták testüket, elméjüket, sok új ismerethez juthattak, versenyezhettek és sok-sok vidám percet tölthettek együtt
a diákok.
A programsorozatot az Európai Diáksport Napjával nyitottuk
meg, ahol iskolánk vállalta, hogy legalább 120 percnyi mozgás- és
sportprogramot szervez a tanulóknak. A két óra alatt számos
sportágban kipróbálhatták magukat a gyerekek: a legnépszerűbb
focin kívül kézilabda, floorball, kosárlabda, tollaslabda, különleges kerékpárok, íjászat, jiu jitsu edzés és számos, a hétköznapokban is megszokott mozgásforma, frizbi, ugrálókötél, bicikli, roller,
kúszás, mászás, szaladgálás töltötte ki a sportdélutánt. A szimbolikus, adott évnek megfelelő futótáv – idén 2019 méter – teljesítése
sem maradhatott ki a sportnap programjai közül, amit idén is az
óvodásokkal együtt futottak le az iskola tanulói és a vállalkozó
kedvű pedagógusok. Kiváló lehetőség volt ez arra, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult közös mozgás és játék élményét.
Benedek Elek születésnapján a népmesét, a meseolvasást népszerűsítettük intézményünkben. Az egyik osztály vidám állatmesékkel járta végig az iskolát, megörvendeztetve a történetekkel kicsiket és nagyokat egyaránt. Mesefelismerési versenyben mérhették össze tudásukat az osztályok, majd délután egy igazi meseszereplő, Ludas Matyi látogatta meg a gyerekeket. Volt, aki csupán a
libát simogatta, de Matyi szívesen kimérte az 50-50 botütést minden vállalkozó kedvű kisdiákra, a történettel kapcsolatos kérdéseket megválaszolva pedig mesés kártyákat kaphattak tőle a tanulók.
Közös éneklés alapozta meg a hangulatot a zene világnapján.
Szüreti dalokat énekelt együtt a nyolc osztály, majd meghallgathattunk egy mai modern slágert az énekkar előadásában. A nap
folytatásában hangszerfelismerési verseny, zeneelméleti kvíz és
népdalfelismerés várta az osztályokat. Az eseményhez kapcsoló-

Ludas Matyi meglátogatta a gyermekeket.

dóan népdaléneklési versenyt hirdettünk, mely hagyományteremtő
szándékkal a környékben is hiánypótló lehet a következő tanévekben.
Assisi Szent Ferenc emléknapján, az állatok világnapján állatsimogatóvá alakult az iskola udvara. Házi kedvencek sokaságával
találkozhattak a gyerekek, bemutathatták saját kisállataikat, együtt
szaladgálhattak a kutyusokkal, fésülhettek cicákat, nyuszikat simogathattak és különleges halakat csodálhattak meg. Megismerhették az állatok védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek a gondolatát, aki azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz bennünket, legyen az élő vagy élettelen. És valóban, ezen a
napon bebizonyosodott iskolánkban is, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat.
A programsorozatot remek hangulatú tábortűzzel és szalonnasütéssel zártuk, ahol kicsik és nagyok együtt énekeltek, játszottak.
Egy igazi közösség, ez a sümegcsehi Fazekas József Általános
Iskola!
M.B.E.

Szüreti gombócfesztivál
Több, mint 1700 készült
Az idén sokak vágya teljesült azzal, hogy szombati napon volt a szüreti felvonulás Sümegcsehin. Részben a választás, részben a nemzeti gyásznap
hozta így, hogy szombati napon
legyen megtartva a mulatság.
Az időjárás nem volt kegyes,
de ez sem fogott ki a résztvevőkön, vendégeken. Aki eljött
mindenki jól érezte magát, ettek, ittak, vígadtak. A település
lakói, a gyerekek nagy érdeklődéssel, készülődéssel várták a
szüreti mulatságot. A faluközpont feldíszítésében sok önkéntes segített. A kreatív dekoráció
kitalálása, illetve elkészítése, a
szüreti mulatság bohókás hangulatának megteremtése sokak
számára meghatározó feladat.
A konyhán, mint minden évben, így most is szorgos helyi

asszonyok készítették a több mint
1700 szilvásgombócot. 14 órakor indult a felvonulási menet a
falu és kézművesháztól a kisbíró, Novák Ferenc irányításával.
Egyre több vidéki és külföldi jön
el meglátogatni a rendezvényt.
Borral, pálinkával és pogácsával kínálta az önkormányzat és
a helyi férfiak csapata a megjelenteket. Az erre a napra felkért
bíró, bíróné és a felvonulók
megjárták a falut, visszatértek a
kulturális program és a mulatozás helyszínére, a kocsmadombra. A tér megtelt, és bár az
eső rárákezdett, de a program
zavartalanul zajlott.
Sziva Erika polgármester
asszony beszédét követően dr.
Aradi László atya megáldotta
az újbort. A Zalai Balaton-part
Ifjúsági Fúvószenekar műsorá-

Sikeres volt az idei fesztivál is.

val kezdetét vette a színpadi
műsor, őket a helyi óvoda és az
iskola diákjainak műsora követte. Fellépett a Sümeg Néptáncegyüttes, a Csesztregi Férfikórus, a kulturális programot
Bor Klára és Farkas Zoltán
operett műsora zárta.
A produkciók alatt megkóstolhatták a helyiek által készí-

tett szilvásgombócot, az önkormányzat tagjai által főzött babgulyást és nem utolsó sorban a
helyi borokat. Az idei évben is
környékbeli kézművesek színesítették a rendezvényt. A kulturális műsor után a mulatozás
vette át a szerepet a helyi kocsmában, méltó zárást adva az
idei szüretnek is.
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Tőzsdére megy a Zalaco Zrt.
Tőzsdére megy, rövid távon
pedig nyitott fejlesztési és oktatási centrumot hoz létre Zalaegerszegen a sütőipari Zalaco
Zrt. – jelentette be november
6-án a zalai megyeszékhelyen a
társaság tulajdonos-vezérigazgatója.
Berta László közölte: a jövőre fennállásának 70. évfordulóját ünneplő társaság elképzelései között szerepel egy nyitott, bárki által látogatható fejlesztési és oktatási centrum
kialakítása. A kapcsolt vállalkozásaival együtt idén már várhatóan 12 milliárd forintos forgalmú cégcsoport 2022-23-ban
jelenhet meg a tőzsdén, ami 3-6
milliárd forint tőkebevonást jelentene a hosszabb távú fejlesztések megvalósításához.
A cégcsoport vezetője hozzátette: a Zalaco szerepel a londoni tőzsde ezer inspiráló euró-

pai vállalatot felsoroló kiadványában, illetve a Budapesti
Értéktőzsde 50 ígéretes céget
bemutató kötetében is, vagyis a
tőzsdék is felfigyeltek a társaságra.
A Zalaco tavaly 8,457 milliárd forint nettó árbevételt és
563 millió adózott nyereséget
ért el, idén pedig várhatóan
eléri a 10 – kapcsolt vállalkozásaival együtt a 12 – milliárd
forintot. Jövő márciusban kezdi
meg a termelést az újonnan
épült üzem fagyasztott termékeket gyártó sora, ami önmagában évente további mintegy 6
milliárd forintos árbevételt hoz.
A cégcsoport jelenleg 960
munkavállalót foglalkoztat, a
főként a Dunántúlon megtalálható szaküzleteik száma meghaladja a 70-et.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jellemezte a

Idén szeptemberben avatták fel a Zalaco Zrt. új üzemcsarnokát.

Zalacot, mint amely a munkahelyteremtésben, fejlesztésekben és a társadalmi felelősségvállalásban is példát ad Zalaegerszegen.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy

a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az egészséges élelmiszereknek. Ez a családi vállalkozás arra is minta, hogy egy
vállalkozás kemény, szisztematikus, előre tervezett munkával meddig juthat el. (Forrás:
MTI)

Jobb lenne komposztálni
Zala megyében számos település alkotott az égetés pontos
meghatározásával kapcsolatos
rendeleteket. Így tehát a kerti
hulladékok égetését csak az
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő időpontban
lehet végrehajtani. Ezen rendeleteket az önkormányzatok
internetes oldalán tekinthetik
meg. Ha valaki a meghatározott
jogszabálynak nem tesz eleget
az tűzvédelmi szabálysértést
követ el.
Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető
anyag ne legyen a tűz közelében, mint például fa, bokor,
Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a felhalmozódott levelek felszámolása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Sajnos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.
Régi szokásnak megfelelően a felhalmozódott hulla-

dékot elégetik a tulajdonosok.
Azonban nem szabad megfeledkezni, hogy már több, mint
három éve, 2015. március 5-től
megváltoztak az irányított égetés szabályai. A legfontosabb
változás, hogy főszabály szerint belterületen TILOS égetni.
Csak és kizárólag abban az
esetben lehet a hulladék ilyen
jellegű megsemmisítését végrehajtani, ha azt egyéb más jogszabály, mint például önkormányzati rendelet engedélyezi.

száraz fű, ugyanis ezek
könnyen lángba borulhatnak.
Fontos továbbá, hogy szeles
időben ne gyújtsunk tüzet, hiszen ha a szél az égő leveleket
felkapja, a tűzrakás környezete,
vagy akár a szomszéd udvara is
hamar lángba borulhat. Megfelelő mennyiségű oltóvíz meglétéről, kéziszerszámokról mindig gondoskodjuk a helyszínen
és sose hagyjuk őrizetlenül a
tüzet.
Kalamár Norbert
szóvivő
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Díjnyertes zalacsányi diákok
káikat az informatika tanár,
Rétiné Végh Katalin koordinálta. A díjátadó Budapesten, a
Flamenco Szállodában volt. A
pályázat szlogenje: „Utazz ve-

lünk egy olyan világba, ahol
nincs szennyezett levegő, füstölgő gyárkémény, csak napsütés és tiszta égbolt. Nincs más
dolgod, mint bemutatni úti cé-

Szabó Barbara és Lorencsics Bianka a fotó két szélén.

A zalacsányi általános iskola két felsős tanulója, Szabó
Barbara és Lorencsics Bianka
a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által meghirdetett pályázaton videó kategóriában 1.
helyezést ért el. A pályázat cí-

me: „Utazás a tiszta levegő felé”. Hatalmas elismerés ez egy
kis iskola számára. A film 90
másodperces lehetett. Érdekes
képsorból, rajzból és aláfestő
zenéből állt, melyet a tanulók
önállóan állítottak össze. Mun-

Beleznay Krisztina

lodat, és képekkel elmesélni,
mit tennél azért, hogy ez az
álom valósággá váljon!”.
A Zala Megyei Vadászkamara és Vadász Szövetség „A
mesélő vadász címmel” hirdette meg meseillusztrációs rajzpályázatát. Beleznay Krisztina
számítógéppel készített munkája különdíjban részesült. A díjátadóra a vadászati évadnyitón
került sor.
– Mindhárom tanuló fogékony az informatika iránt. A tanulókban az érdeklődést felkeltettük, az alapokat leraktuk, a
magvakat elvetettük… Reméljük a pedagógiai munkánk beérik majd – mondta a felkészítő
tanár, Rétiné Végh Katalin.
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Érmek Egerszegről és Keszthelyről
Szeptember 28-án Zalaegerszegen került megrendezésre a IV. Norio Kawasoe
emlékverseny. A megmérettetésen 3 ország (Ukrajna,
Szlovénia és Magyarország)
karatésai vettek részt. A 155
versenyző között ott voltak a
Zalaszentgróti Shotokan Karate Egyesület tagjai is.
A háromfős csapat tagjai
kitűnően szerepeltek a nagyon
erős mezőnyben, hiszen mindenki érmet nyert. Küzdelemben a 10-11 éves korcsoport
elődöntőjébe 2 szentgróti versenyző verekedte be magát,
Lukácsi Barnabás és Kurucz
Botond. Döntőbe, legjobb magyarként, Lukácsi Barnabás jutott, aki szoros küzdelemben kapott ki ukrán ellenfelétől. Kurucz Botond bronzérmet szerzett.
Csapat formagyakorlat: 2.
Lukácsi Barnabás - Szabó Donát - Szilárd - Kurucz Botond.
Küzdelem: 2. Lukácsi Barnabás, 3. Kurucz Botond.

*
2019. október 19-én Keszthelyen rendezte meg a Budo
Karate Of Hungary Karate
Szövetség a IV. Ippon Shobu
Európa Kupát. A versenyen a
szentgróti egyesület 7 fővel
vett részt. Ezen súlycsoport
nélküli, védőfelszerelést is csak
minimálisan használható rendezvényen kiválóan szerepeltek, hiszen küzdelemben két
arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet nyertek.
A 10-11 éves korcsoportban, küzdelemben a döntőt két
zalaszentgróti: Kurucz Botond és Lukácsi Barnabás vívta,
ahol hatalmas csatában Kurucz Botond nyert. Szintén
kitűnően versenyzett Márk
Boróka és Nagy Barnabás
is küzdelemben, illetve egyéni formagyakorlatban Szabó
Donát.
Csapat formagyakorlat, 11
év alatti korcsoport: 1. Lukácsi
Barnabás - Szabó Donát - Szi-

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!

Ismét jól szerepeltek a szentgróti sportolók.

lárd - Kurucz Botond. 12 év
feletti csoport: 2. Márk Boróka
- Antal Péter - Nagy Barnabás.
Egyéni formagyakorlat: 1. Busznyák Adél, 2. Márk Boróka,

Szabó Donát, 3. Lukácsi Barnabás. Küzdelem: 1. Kurucz
Botond, Márk Boróka, 2. Lukácsi Barnabás, Busznyák
Adél, 3. Nagy Barnabás.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

