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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. december 02 -
december 15-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR EXTRATOP ÁR

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

Sertés fehércsont                    10 Ft/kg....................
Sertés máj                              320 Ft/kg..............................
Sertés láb hátsó                    299 Ft/kg....................
Sertés szűzpecsenye          1989 Ft/kg..........
Tarja csontos                       1489 Ft/kg.......................
Sertés dagadó                     1489 Ft/kg.....................

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!

Kocsonya 500 g                  799,-/db   1598/kg.................. ...
Tepertőkrém   250 g/dob    499,-/db   1996/kg... .... ...
Zsír 1 kg                                             899 Ft/kg.............................................
Nyári turista                                     1599 Ft/kg.....................................
Vadász karikás vcs.                        1599 Ft/kg........................
Lecsókolbász                                    899 Ft/kg....................................
Véres-Májas hurka                            999 Ft/kg............................
Kenőmájas-Szelőmájas                    999 Ft/kg....................
Disznósajt vcs.                                1399 Ft/kg................................
Soproni-Olasz-Löncs                      1199 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.................................
Füstölt csülök csont nélkül           1699 Ft/kg...........

VIRSLI AJÁNLATUNK SZILVESZTERRE

Balaton virsli............................999 Ft/kg
Virsli Műbeles..........................999 Ft/kg
Virsli Sajtos............................1399 Ft/kg
Virsli emészthetőbeles..........1399 Ft/kg
Szafaládé.................................1149 Ft/kg
Cserkészkolbász.....................1199 Ft/kg
Körmendi csípős cserkész....1229 Ft/kg
Debreceni................................1449 Ft/kg
Virsli Juhbeles (roppanós)....1649 Ft/kg

december 02 - december 31-ig

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Az idős kor -ú lakosok szá
mára az önkormányzat által
rendszeresen megszervezésre
kerülő programok idei utolsó
rendezvényére került sor no-
vember 20-án délután Teke-
nyén. Az Erdélyben szeptem-
berben eltöltött szép napokat
elevenítette fel Farkas Tamás
az 5 napos utazás során elké-
szített képek levetítésével. A

Az ünnephez közeledve
hangulatot fűszerezte a meg-
történt kalandok felidézése és
pár kimondottan „székely-
vicc”. plébánosSzécsi Ferenc
rövid összefoglalóval zárta a le
a témát. A legnagyobb élmé-
nyek a történelmi helyszíneken,
Székesegyházban, Hargitán a
szabadtéri mise, mind újabb
visszatérésre hívnak, ami a kö-
vetkező évek történése lesz.

Azt a csodálatos érzést meg
kell élni, amikor 1000 kilomé-
ter autózás után magyarul tu-
dunk boldogulni, ahol szeretet-
tel fogadnak, tisztelettel vezet-
nek körbe.

A finomnál finomabb házi
sütemények tették igazán ben-
sős -égessé a hangulatot. A szé
pen terített asztal mellett a
rendezvény elérte célját: egy
jó beszélgetés zsongása töl-
tötte meg a termet. A zalavégi
vendégek is jól érezték ma-
gukat, kellemes benyomással
távoztak.

A Grót Darts Baráti Tár-
saság kiszervezte a péntek esti
találkozót Tekenyére november

22-én 17,00 órától. A helyi fia-
talok lelkesen kapcsolódtak be
a játékba, hangulatos program
kerekedett. Lilahagyma és pap-
rika került a zsíros kenyérre.
Folytatásra meghívták az ér-
deklődő tekenyei fiatalokat a
zalaszentgróti székhelyükön
szervezett programokra.

December 7-én délelőtt Mi-
kul -ás ünnepségre vártuk a gye
rekeket, majd kézműves foglal-
kozás volt Ilike nénivel. Az
adventi vasárnapok közös gyer-
tyagyújtásai pedig a karácsonyi
ünnep közeledtét jelzik. Békés
ünnepvárást, boldog ünnepet
kívánunk!

Tekenye Önkormányzata

Az együtt töltött napok szép emlékeit is felidézték.
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendez-
ték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-
17-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttmű-
ködések”).

A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett he-
lyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacso-
portokba.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, kö-Györe Edina
szöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projekt-
ben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasz-
nálása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos hely-
zetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humán-
igazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatások-
hoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapaszta-
latairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaeger-
szegi került terítékre.

Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezé-
sekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támo-
gatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.

Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen fel-
mért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.

Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközép-
iskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók okta-
tásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról be-
szélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Je-
lenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.

Fellobban az adventi ko-
szorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortala-
nul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a kará-
csony.

A várakozás hosszú, der-
medő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében meg-
születik a Világosság Gyerme-
ke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium év-
ről évre újjászületik kará-
csonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi já-
szolban szunnyadó kisded ké-
pe minden esztendőben elbájol
bennünket.

Messiás születik
A mindennapok testet-lel-

ket felőrlő hajszája után elér-
kezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a vá-
rakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítke-
zik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a ko-
szorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszke-
dik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előt-
ti Betlehemig, hogy ott a Meg-
váltó születését jelző csillag-
ként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Szentgrót és Vidéke



3Szentgrót és Vidéke2019. december

Szent Márton valódi törté-
nelmi személy, 317. körül szü-
letett Pannóniában, Szombathe-
lyen. Katonaként Franciaország
földjén tért keresztény hitre. Itt,
Toursban vált püspökké. A le-
genda szerint túlzott szerénysé-
ge miatt nem szerette volna,
hogy püspökké szenteljék,
ezért elbújt a libák óljába. A
megrémült ludak nagy gágo-
gásukkal elárulták őt. Erre a
kedves történetre és az ő jósá-
gára emlékezünk ilyenkor.

Az idők folyamán alakult ki
a liba (kacsa) ételek fogyasz-
tása ezen a napon. Annál is
inkább, mivel őszre már meg-
híznak az állatok, és ebben az
időszakban kezdik vágni őket.
Megmaradt a szólás is: „Aki
Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik.” Idén
Szent Márton ünnepe hétfőre
esett ezért előtte hétvégén, no-
vember 8-án emlékeztünk meg
róla a Hagyományőrző Mariska
udvar pajtájában. Az égiek
meghallgattak bennünket, mert
bár nyirkos-hűvös volt az idő,
legalább nem esett.

„Püspökválasztás” a Pajtában
A Márton-nap a pajtában

már hagyománnyá vált. Évek
óta úgy szervezzük, hogy az
ünnep főleg gyerekeknek szól-
jon, de a felnőtteket sem hagy-
juk ki a liba-buliból. A program
egy részét mindig újra gondol-
juk, minden évben valami új
dolgot találunk ki. Az idei év
újdonságának ötlete az óvoda
vezetőjétől, Salamon Renátától
származott. Az ő meghívására
jött közénk Szombathelyről
Kassai Anita „Az így tedd rá”!
programfoglalkozás vezetője.
Anita igazi Márton-napi buli
helyszínt varázsolt az udvar
gondnoka által szépen elrende-
zett pajtából. Nem csak az óvo-
dások, hanem az iskola első és
második osztályos tanulói, sőt
sok nagyobb gyerek is együtt
táncolt, mulatott.

Az ünnep másik feléhez
ragaszkodunk, nem szeretnénk
alapjaiban változtatni rajta. Ez
a Márton keresés a faluban.
Mindez pajta-Gergely János
gazda vezényletével történt, a
gyerekek szájtátva hallgatják
történeteit, legendáit, viccelő-

déseit. Mivel Mártont sehol
nem találták, visszaérkeztek a
Mariska udvarba. Itt vette kez-
detét a nap egyik „produkció-
ja”. Az addig csak a ketrecében
csodált gyönyörű óriási libát
elő kellett „varázsolni”, hogy
János gazda hóna alá foghassa.
Az amúgy nagyon szelíd liba
sokáig békésen tűrte János gaz-
dával való szereplést, egy idő
után mégis megelégelte, nagyot
rúgott a gazdába, hogy jelezze:
az előtte álló gyerek bújjon
Márton püspök palástjába s az
ő fejére kerüljön süvege. Se-
bestyén Márk volt az a szeren-

csés fiú. Persze, hogy nagyon
örült neki. Ezután következett a
Márton napi lakoma: libazsíros
kenyér libatepertővel, lila hagy-
mával, snidlinggel, vagy éppen
simán, kinek-kinek ízlése sze-
rint. A gyerekek és a felnőttek
egyformán élvezték a nem min-
dennap kóstolt csemegét. Mind-
ezt leöblíthettük frissen készült
gyümölcsteával, a felnőtteknek
pálinkát, újbort és főleg forralt
bort kínáltunk Kovács Kriszti-
vel Némethné Benkő Kativalés ,
aki sokszor besegít nekünk, ha
„szorít a cipő”.

Horváth Ferencné

Gergely Jánostól hallhatták a történeteket.

Megszépült épületben kezd-
hettünk szeptemberben, 16 kis-
gyermekkel a Zalacsányi Csány
László Óvodában. Az öltöző-
ben megvalósult a lambériabur-
kolat és a műanyagpadló csere.
A hely is tágasabb lett, hiszen a
logopédia szoba elköltözött az
öltözőrészből. Így a termény-
asztalnak és az akváriumnak is
jó helye lett.

Jött az ősz, s előtte a „vén-
asszonyok nyara”, mely renge-
teg kirándulást tartogatott szá-
munkra. Kihasználva a jó időt,
sok programot szerveztünk az

Programgazdag volt az ősz

állatok világnapja, s az erdők
hete kapcsán a gyermekeknek.

Csodálatos természeti kör-
nyezet vesz bennünket körül, itt
a zalai dombok ölelésében. A
Zala folyó partja is kedves ki-
ránduló helyünk. Ezen az úton
található a kedvenc diófánk,
amit mindig megcsodálunk: akár
kopasz, akár zöld levelekkel
teli, akár színekben pompázik.

Vannak a faluban oly ked-
ves gazdák, akik minden évben
szeretettel fogadják a gyerme-
keinket. Láthatjuk a gazdasági
udvar változásait, az állatok

gyarapodását. S mindig gazda-
godik a program, hiszen az
idén lovagoltunk is. Hosszú tú-
rát tettünk a Körtvélyesi tanös-
vényen, mely kész bátorság-
próba volt a gyermekek szá-
mára. Nagyot sétáltunk az er-
dőben, felfedezve a kincseket,
amit rejteget számunkra. Gyűj-
töttünk: leveleket, tobozt, mak-
kot, kóstoltunk szedret, s bükk-
makkot. „Emberpróbáló” volt a
hosszú erdei lépcsőn lejönni a
legkisebekkel, akik éppen csak
ismerkedtek az óvodai élettel.
A Kastélykertben is jártunk:

gyűjtöttünk, gesztenyét, gyö-
nyörű leveleket, s persze a
csúszdát sem hagytuk ki.

Örvényeshegyre is kirán-
dultunk. Megnéztük az ott élő
háziállatok mellett, a dámszar-
vasokat is. Sikerült is egyet
lencsevégre kapnunk a gyerme-
kek nagy örömére. Persze e
réten lévő szénabálára is fel
kellett másznunk, mert ki kel-
lett próbálni, milyen messzire
látni a tetejéről. Nagy élmény
volt a közös piknik a természet
lágy ölén.

Sok óvodai tevékenység
kapcsolódott az élményekhez, s
persze sok gyönyörű alkotás.

Jagicza Attiláné
óvodavezető
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
Előző számunk első oldalán „Megalakult az új képviselő-

testület Zalaszentgróton” c. tudósításunkban három képviselő-
nél is rosszul tüntettük fel hovatartozásukat.

Most javítjuk elírásunkat, íme a helyes lista: Baracskai Jó-
zsef, Ságiné Szabó Beáta, Vári Mária (Szentgrót Most), Veress
János, Baranyai Zsolt, Gulyásné Belinszky Ilona, Grebenár Pé-
ter (Fidesz-KDNP), Balogh Gábor, Gelencsér István (független).

Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk.

Fazekas Józsefre, a
sümegcsehi iskola név-
adójára emlékeztek az
intézmény tanulói és pe-
dagógusai Siófokon, az
egykori tanító-igazgató
sírjánál.

A Balaton körüli ta-
nulmányúttal egybekö-
tött emléktúra célja az
volt, hogy a tanulók
megismerhessék iskolá-
juk névadójának mun-
kásságát, ápolják emlé-
két, kifejezhessék tiszte-
letüket.

A kirándulás első ál-
lomása a balatonszárszói
József Attila Emlékház
volt. A gyerekek interak-
tív kiállításon vehettek
részt, melyen megismer-
ték József Attila életét,
felvételről hallgathatták
a verseit neves színészek

Emlékezés a névadó sírjánál

előadásában, játszhattak a költő
életét bemutató fotókkal külön-
böző kirakós játékokat. Az em-
lékház egy kis versengésre is
hívta a tanulókat, egy teszt ki-
töltésével még inkább elmé-
lyedhettek az információkban,
karikatúrát készíthettek a köl-
tőről, izgalmas versenyfelada-
tokat oldhattak meg. A kiállítás
az érintőképernyős eszközök
segítségével még élvezetesebbé
tette a keresgélést – ezáltal a

tanulást – a mai kor gyermekei
számára.

Az utazás következő állo-
mása Siófok volt. Az iskola
névadójának, Fazekas József-
nek végső nyughelyénél unoká-
ja, vártaFazekas József György
a csapatot. Megemlékezett nagy-
apjáról, a Sümegcsehin töltött
évekről, majd meghatódva kö-
szönte meg, hogy ilyen tiszte-
lettel ápolják a névadó emlékét.
Az iskola 7. osztályos tanulói

versekkel, életrajzi írásokkal
emlékeztek meg az egykori
igazgatóról és csehi tanítóról,
majd a gyerekek és a tanárok
elhelyezték a síron a tisztelet és
az emlékezés virágait, mécseseit.

A Fazekas család ezután
meghívta az iskolásokat a szál-
lodájukba, ahol a pályaorientá-
ciós feladatnak eleget téve a
gyerekek bepillanthattak egy
hotel életébe, megismerkedhet-
tek a recepciós, felszolgáló, étte-
remvezető és szállodaigazgató
munkakörökkel. Ezután meleg
teával és finom süteményekkel
vendégelte meg a kiránduló csa-
patot Józsi bácsi unokája, ahol
az asztalok mellett újra lehető-
ség adódott beszélgetésre, em-
lékidézésre, ismerkedésre.

A Balaton körüli kirándulás
utolsó látnivalója a tihanyi ben-

cés apátság volt. Itt újabb isme-
retekhez juthattak a tanulók,
filmvetítés során bepillantást
nyerhettek az apátság történe-
tébe és jelenébe, majd megte-
kinthették a barokk templom-
belsőt, a középkori altemplo-
mot, I. András alapító király
sírját, a kolostor folyosóján ta-
lálható fotókiállítás pedig be-
mutatta a levendulafeldolgozás
lépéseit, termékeit.

Tartalmas napot tölthettek
együtt a Fazekas József Általá-
nos Iskola diákjai és tanárai,
ahol egyszerre tanulhattak a
múltról, a jelenről, ugyanakkor
a jövőre vonatkozó célokat is
megfogalmazhattak, hiszen to-
vábbra is ápolni kell a névadó
emlékét, valamint igyekezniük
kell, hogy méltón vigyék to-
vább iskolájuk jóhírét.

Elhelyezték a síron a tisztelet és az
emlékezés virágait.

Kissé megkavartuk…
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2018 tavaszától működnek
a zalavégi, zalabéri, tekenyei
plébániák és a zalabéri plébá-
niához tartozó batyki filia kari-
tász csoportjai, igaz, hivatalos
megalakulásuk csak 2018. szep-
tember 28-án volt. Ezen rövid
idő alatt is ezernyi módon tö-
rekedtek segíteni a szükség-
helyzetben lévőkön. Volt tartós
élelmiszer gyűjtés és kiosztás,
ruhabörze, Béres csepp, pelen-
ka, bébiétel osztás, vetőmag
akció és lehetne még sorolni...

Ami azonban most történt,
ezen a vidéken rendhagyó vál-
lalkozás: november 9-én elő-
ször rendeztek a Zalavégi Mű-
velődési Otthonban Szent Er-
zsébet-napi Karitász-bált.

Nagy izgalom töltötte el
főleg a bálnak helyet adó, és a
szervezést felvállaló zalavégi
csoport tagjait.

Miért számít kuriózumnak
ez a bál? Erre a kérdésre kapott
választ a 128 főnyi résztvevő a
bált megnyitó Szécsi Ferenc
plébánostól és a bál fővédnö-
kétől, , a Ka-Zagyva Richárdtól
ritász országos igazgatóhelyet-
tesétől. A csillagos égboltot ma
már csak a látvány miatt cso-
dáljuk meg, az iránytű feltalá-
lása előtt azonban az utazók
éjszaka csillagok segítségével
tájékozódtak (napkeleti böl-
csek). A mai szellemi zűrzavar-
ban nem könnyű biztos tájé-

Első Szent Erzsébet-napi Karitász-bál Zalavégen
kozódási pontot találni. A szen-
tek életpéldájukkal mutatják az
utat, hogyan élhetünk értékes,
maradandó életet. Árpádházi
Szent Erzsébet élete nyolcszáz
év távlatából ragyog felénk,
semmit sem veszített fényéből,
aktualitásából. Ma is mennyire
fontos, hogy az ő önfeláldozó
krisztusi szeretetével fordul-
junk a szegények, betegek felé.
Szent Erzsébet példájából már
megértettek valamit azok, akik
megvásárolták a báli belépőt,
vagy támogató jegyet váltottak.
Hiszen a bál bevétele a hal-
mozottan rászoruló családok
megsegítését szolgálja, jelentet-
te ki Ferenc atya.

Zagyva Richárd igazgatóhe-
lyettes beszédében elmondta, a
Karitász az egyik legnagyobb
világméretű segélyszervezet,
hiszen 165 országban van hiva-
talos szervezete és 200 ország-
ban segít évente 24 millió em-
beren. Ezt a nagy munkát
625 000 önkéntese és 440 000
munkatársa végzi. Ennek a vi-
lágméretű karitatív szolgálat-
nak szervezete hazánkban a
Katolikus Karitász – Caritas
Hungarica, amely 800 települé-
sen, közel 10 000 önkéntessel
teszi a jót, így Zalavégen, Zala-
béren, Batykon és Tekenyén is.

A megnyitó beszédek után
színvonalas műsor segített a jó
hangulat megteremtésében. A

Zalabéri Búzavirág népdalkör
két énekcsokra között Farkas
Fanni az igazi szeretetről mon-
dott verset. Két tánccal szó-
rakoztatta a jelenlévőket a
Türjei TSZCS tánccsoport. A
műsor befejező részében hall-
hattuk polgár-Marton András
mester gitárral kísért énekeit. A
finom vacsora után a hangulat
felfokozódásában nagy szerepe
volt a zenét szolgáltató Farkas
Zoltánnak. Nagy várakozás
előzte meg a tombola sorsolást,
sok értékes ajándék került ki-
húzásra.

A Karitász bált jelenlétével
megtisztelte a Veszprémi Fő-
egyházmegyei Karitász igazga-
tója, atya, deSzíjártó László
részt vett Zalabér polgármes-
tere, , Batyk pol-Kozma Ferenc
gármestere, , Zala-Litvai Gábor
vég polgármestere, Marton
András és Tekenye alpolgár-
mestere, is.Dézsenyi Melinda

Elröppent ez az este, de nem
hasztalanul. Miközben jót szó-
rakoztunk, segítettünk is a rá-
szorulókon, és megéreztük, mi-
lyen jó szeretetben együtt lenni.

Sz F

A zalavégi Karitász-csoport tagjai.

A korábbi években a TDM
pályázat segítségével a Deák
Ferenc Kulturális Rendezvény-
és Közösségi Ház könyvtár

Megújult a kehidakustányi könyvtár

termében oktatásokhoz, kép-
zésekhez elengedhetetlen tech-
nikai fejlesztések valósultak
meg.

2019.10.22-én pedig ünne-
pélyes keretek között átadásra
került a megújult könyvtár, ami
a Keszthelyi Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatá-
sával valósult meg. A helyiség
teljes átalakításával új polcok
és szekrények kerültek elhelye-
zésre. Ezen kívül a könyvtári ál-
lomány több új könyvvel, DVD-
vel és társasjátékkal is bővült.

A rendezvényen köszöntőt
mondott , Kehida-Lázár István
kustány polgármestere, Kiss Gá-

bor, a zalaegerszegi Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár igazgatója és Dóráné Mé-
száros Anikó megyei könyv-
tárellátási csoportvezető.

A megnyitón a helyi iskola
5. osztályos diákjai Aranyosi
Ervin egyik versét szavalták el
Rabócsi Margit tanárnő felké-
szítésével.

Sok szeretettel várunk min-
den régi és új olvasót kedden-
ként a megszépült könyvtárba!

Sándorné Kovács Nikolett

Megújult környezetben várják az olvasókat.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
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 es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-
Türje Község Önkormány-

zata egyházközséggelaz közö-
sen ünnepelte az első adventi
gyertya meggyújtását. A koszorú
megáldása és meggyújtása előtt
beszédet mondott Majdán Nim-
ród, az egyházközség világi el-
nöke és a Türjei Szent László Ál-
talános Iskola 1. és 5. osztályos
tanulói mutatták be műsorukat.

Gyertyagyújtás Türjén

Az iskolások adtak műsort.

Az ünnepi szentmise után
forralt bor, forró tea és fi-
nom sütemények várták a
helyieket. Hagyományteremtő
céllal az idei évben kisebb
rendezvények keretében meg-
gyújtásra kerül az adven-
ti koszorú mind a négy
gyertyája.

Fáner Zsuzsanna

Befejeződött az őszi szezon
a megyei labdarúgó-bajnokság
első osztályában. Az előző
pontvadászatban ezüstérmes Za-
laszentgróti VFC a hatodik he-
lyen várja a tavaszi folytatást,
ami a korábbi második helyet
tekintve elmarad a várako-
zástól.

Jankovics Pétert, a csapat
edzőjét kértük számvetésre.

– Mi volt az őszi célkitűzés
a rajt előtt?

– A tavalyi második helye-
zés után, illetve hogy a keret
egyben maradt, célkitűzésünk
egyértelműen az első három
hely megszerzése volt.

Ennél többre számítottak Szentgróton

– Ennek fényében hogyan
értékeli a jelenlegi helyezést?

– Csapatom ilyen-olyan okok
miatt nagyon ritkán tudott
ugyanabban az összetételben
pályára lépni. Természetesen
egy csapatot 16-18 játékos al-
kot, ennek ellenére nagyon ne-
héz volt kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtani, mivel rend-
szerint felforgatott együttessel
léptünk pályára, de ennek tük-
rében sem tartom a jelenlegi
hatodik helyezést megfelelőnek.

– Melyek voltak a pozitív
jelek?

– A legnagyobb pozitívum,
hogy egyetlen mérkőzésen sem

játszottunk alárendelt szerepet,
vereségeinket mindig magunk-
nak köszönhettük. Pozitívum
még, hogy bátran nyúlhatok
saját nevelésű fiataljainkhoz.

– Mivel volt elégedetlen?
– Tudom, hogy amatőr fut-

ballról beszélünk, de a vállalt
edzésmunkákkal abszolút elé-
gedetlen vagyok. Ami miatt

még hiányérzetem lehet, hogy
az adandó lehetőségeinket a
kapuk előtt nagyobb százalék-
ban használjuk ki, illetve a
saját kapunk előtt ki nem kény-
szerített hibákat minimálisra
csökkentsük.

– Kiket lehet kiemelni?
– Nem szeretnék neveket

említeni. Képességeihez mérten
mindenki a tökéletesre töreke-
dett és hogy ebből mi sült ki,
azt a hatodik hely is bizonyítja.

– Várható-e változás a ke-
retben?

– Ahhoz, hogy előbbre lép-
jünk, nem a keret összetételén
kell változtatnunk, hanem az
edzések és a mérkőzések in-
tenzitásán. A keret – összeté-
telének erősségét tekintve –
alkalmas arra, hogy a dobogón
végezzen.

– Mi lesz a téli program,
mikor kezdődik a felkészülés?

– A felkészülést január má-
sodik hetében kezdi csapatunk
heti három edzéssel és a Zala
megyei Téli Kupán való rész-
vétellel is készülünk a tavaszi
szezonra.

Eredményesebb tavaszi szezont remélnek Zalaszentgróton.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fotó: Hujber NóraFotó: Hujber Nóra
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu            ISSN 2063-0026

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

A Zalaszentgróti Kézilabda
Club az új bajnokságban három
csapatot indított. A felnőtt csa-
patunk a közös Zala-Vas me-
gyei bajnokságban a 2. helyen
zárta a szezont, mellette ki-
emelkedő, hogy Lászlóné Hor-
váth Krisztina 7 mérkőzésen
lőtt 62 góljával vezeti a góllö-
vőlistát. A aZala-Cereália Kft.
nagycsapatot szponzorként tá-
mogatta egy komplett sportfel-
szereléssel. Ennek ünnepélyes
átadása az újonnan beszerzett
eredményjelzővel egyidőben
történt, 2019. november 9-én.

Zalaszentgróti Kézilabda
Club TAO pályázati támogatás-
sal a sportcsarnok felújítása,
kültéri kézilabda-pálya építése,
takarítógép vásárlása után egy
digitális eredményjelző beszer-
zésére is sikeresen szert tett. A
30 éves eredményjelzőt sikerült
a mai kornak megfelelően LED-es
eredményjelzőre lecserélni. Kö-
szönet énekesVeiger Csaba
előadónak, aki a csapat felkéré-
sére megírta, megzenésítette a

Sikeres szezont zártak a kézisek
csapat indulóját, amely az
együttes és a közönség körében
is sikert aratott.

Az U14-es csapatunk az
országos területi utánpótlás
gyermekbajnokságban vett részt.
Most az északi csoportba kap-
tunk besorolást, ahol a 2 szom-
bathelyi, a büki, a tapolcai és
az ajkai csapattal voltunk
együtt. A 10 mérkőzésből a
leányok 10 győztes mérkőzést
produkáltak, ami nagy szakmai
fejlődést mutat a csapat számá-
ra. Mellette örömteli dolog,
hogy az góllövőlistán 4 zala-
szentgróti leány van az élen:
Pál Kata Zsóka Baráth59,
Regina Edina László Evelin50,
47, 43Csibi Dorka Rebeka
góllal. Gratulálunk a csapat
sikeres tevékenységéhez, mely-
hez hozzájárul a háttérben mű-
ködő szülői háttér és az egy-
séges csapatszellem.

Az U14-es csapatból 5 fő-
vel voltunk jelen a nemzeti
Kézilabda Akadémia korosztá-
lyos felmérő sportnapján Bala-

tonbogláron, ahova a lányok el-
vitték a város és a csapat jó hírét.

A Zalaszentgróton sorra ke-
rülő, az MKSZ által szervezett
serdülő csapat válogatóján a 3
megyére kiterjedő versenyen 8
zalaszentgróti U14-es csapattag
vett részt. Ez a szakmai munka
sikerét jelenti, köszönet Csá-
szár Renáta edzőnek.

Az U11 es csapattal is be--
neveztünk az országos területi
gyermekbajnokságba, ahol szin-
tén az északi csoportba kerül-
tünk. Csapat a lejátszott 8 mér-
kőzéséből 6-ot megnyert, mely

bizakodásra ad okot a követ-
kező, tavaszi fordulókra.

Köszönjük a szurkolóink-
nak, hogy mindhárom csapa-
tunkat támogatták és szurkol-
tak, bízunk benne, hogy tovább-
ra is élvezzük a bizalmukat.

Köszönjük az önkormány-
zatnak és támogatóinknak a se-
gítséget, úgy érezzük, hogy
csapataink erősítették clubunk
és a város jó hírét.

Kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kí-
vánunk!

ZKC

A felnőtt csapat az új szerelésben.

A veretlen U14-es együttes.
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke


