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Ahol megszületett a Világ Világossága
Miután a betlehemi éjszakában őrködő csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s
hírül adta nekik a megváltó
születését, hamarosan bölcsek
érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltűnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest,

és egész Jeruzsálemet. A király
összehívatta mind a főpapokat és írástudókat, s kérdezte
tőlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tőlük a csillag feltűnéRajz: Farkas László

www.zalatajkiado.hu

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
sének idejét, majd azt mondta
nekik:
– Menjenek el Betlehemben, tudjatok meg mindent a
gyermekről, s ha megtaláljátok,
adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam őt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltűnni,
előttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták őt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz szándékát,
ezért nem mentek vissza Jeruzsálembe, más úton tértek
vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek
bibliai történetét. A csillag
megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a szívünkben feltűnő csillagot! Induljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ Világossága; tegyük le szeretetajándékainkat Kisjézus jászla
elé.
f.l.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Toronykereszteket helyeztek fel a türjei premontrei templomra
Látványos eseménnyel helyezték
fel november 10-én
a felújítás alatt álló
800 éves premontrei templom toronykeresztjeit Türjén,
ahol letették az
apátság újonnan épülő majorsági látogatóközpontjának alapkövét is.
Füleky Zsolt, a
Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és
örökségvédelmi helyettes államtitkára a
kettős ünnepségen
úgy fogalmazott: a
közösségi erő teremt
igazán értékeket, műemlékek felújításáFotók: MTI/Varga György
val is, de ha nincs
mögötte a „spirituá- Helyére emelik a felújítás alatt álló 800
lis, közösségi össze- éves premontrei Gyümölcsoltó Boldogtartó erő”, akkor asszony-templom megújult toronykecsupán építési pro- resztjét.
bokrétaünnepe, illetve a meljektek maradnak.
Hozzátette, a kormányzat lette álló műemlék majorság
támogatja a szerzetesrendeket – felújításával, bővítésével létreköztük a 900 éves premontrei jövő látogatóközpont alapkőrendet –, a falusi turizmust, a letétele.
A Gyümölcsoltó Boldogmunkahelyteremtést. Mindez
Türjén a vallási turizmushoz asszony-templom kettős tempkapcsolódóan segíti a helyben lomtornyának egyik új, embermaradást, a fiatalok lakóhe- nagyságú keresztjét toronydaruval helyezték fel. A mintegy
lyükön boldogulását.
Fazakas Z. Márton apát 12 emelet magasan lévő keegyebek mellett arról beszélt, reszthez ezt követően az államhogy a premontreieknek törté- titkár és az apát együtt mászott
nelmi nap a több mint 800 éves fel az állványzaton, majd kötemplom felújításának sajátos zösen helyezték el a kereszt

Cserép Krisztián türjei diák (b), Bakucz András tervező-építész
(b2), Fazakas Z. Márton (k), Füleky Zsolt és Nagy Ferenc polgármester (j) elhelyezi a premontrei majorsági látogatóközpont
időkapszuláját.

üregében az ünnepi alkalomra
emlékeztető időkapszulát.
A Csornai Premontrei
Apátság korábbi közleménye
szerint a türjei Árpád-kori
templom és a szomszédos majorság épületének műemléki
helyreállítása és turisztikai célú
fejlesztése összesen 3,17 milliárd forint vissza nem térí-

tendő kormányzati támogatással történik. A templom melletti
majorság területén elvégzett
régészeti kutatások és a tereprendezés után ebből másfél
milliárd forint támogatással
kezdődhet el a műemlék épület
felújítása, illetve a hozzá
kapcsolódó új épületegyüttes
kivitelezése. (Forrás: MTI)

Zamatosak az idei borok
Ebben a vírusterhelt időben
nehéz volt megszervezni az
újbor kóstolót, pedig a szőlősgazdák igénylik a visszajelzést,
az építő kritikát és az elismerést. Még nem késő beavatkozni a borok érési folyamatába.
Nyílván ez nem borverseny, a
tanácsokat meg kell fogadni,
hogy az egész évben végzett
munka letisztult eredménye
méltóan emelje a baráti beszélgetések hangulatát.
A kóstolások népszerű szakemberét, Vízvári Sándort felkértük a 2020. év értékelésére
szőlészeti és borászati szempontból:
– A szőlőrügy fakadása normál időben indult, a hajtások
szépen fejlődtek. A térségünkben a tavaszi csapadék időben
jött, a virágzás pedig tökéletesen sikerült. Enyhe peronoszpóranyomást sikerült legyőzni.
A vegetáció második felében a
lisztharmat is megjelent, szerencsére komolyabb károkat
nem okozott. A fürtök egészségesen kezdték a zsendülést, a

nagyobb csapadék jótékonyan
hizlalta a szemeket. Aki kivárt
fajtánként a teljes érési állapotot, az átlag feletti cukorfokkal
szüretelt. A mustok tápanyagtartalma nem mindig volt elegendő, az erjedés során tápsóval kellett pótolni. Találkoztam
elakadt erjedéssel is, amit nehéz újraindítani, házasítással
lehet legegyszerűbben kezelni.
A kénhidrogénes erjedés ismét
előfordul, szinte lehetetlen megelőzni, a kezelést azonban mielőbb el kell kezdeni, hogy a
bor a kívánt minőséget elérje. A
savakat jól megőrizték (a
savvesztő fajták is: rizlingszilváni, nektár, zenit), zamatosak az idei újborok. Akik
időben elvégzi az iskolázó
pinceműveleteket (fejtés, kénezés, derítés) azok jó minőséget
várhatnak.
Végezetül Vízvári Sándor
kéri a bortermelőket és a fogyasztókat, hogy mindenki vigyázzon az egészségére, mert
mindnyájunknak a sok jó bort
el is kell fogyasztani!

A szőlősgazdák igénylik a visszajelzést.
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A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van
A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
A koronavírus-járvány terjedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelmezettségére, a szabályok maradéktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával juthatunk túl ezen az embert próbáló időszakon is.
A Zala Megyei Kormányhivatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a veszélyhelyzet elhárítása, valamint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatékonyan tudja érvényesíteni.
Az esetszámok emelkedésével párhuzamosan a védekezésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnövekedtek.
A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az iskolák, óvodák, bölcsődék nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Operatív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőzzék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működhessenek.
A kormány által meghirdetett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében november 23-án vette kezdetét.

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szervezését a Zala Megyei Kormányhivatal végzi, biztosítva a mintavételt végző orvos-, és
egészségtudományi egyetemi
hallgatók számára a személyi
védőeszközöket, a szállást és
az ellátást, valamint a tesztek,
az adminisztrátor személyek,
és a szükséges gépjárművek
rendelkezésre állását.
A kormány a szociális és
egészségügyi intézmények dolgozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgálatokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szervezeteknek.
A Zala Megyei Kormányhivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőtlenítőszerek kiosztásában, valamint a készletek biztosításában is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.
A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Magyarországon élő kínai üzletember, a kínai Chi Fu pénzügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyermek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.
A felajánlásnak köszönhetően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott november 24-én a

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott dr. Brünner Szilveszter főigazgatóval, miközben látogatást tesz a Kanizsai Dorottya
Kórházban.

A Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, dr. Józsa Zsanett veszi
át a védőmaszkokat dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottól.

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületenként 16.500 darab gyermekeknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatóinak. A felnőtt méretű maszkokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz jutatták el.
A Kanizsai Dorottya Kórházban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók munkakörülményeiről, az egészségügyi intézmény koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről.
A vírus terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében a kormányablakok és okmányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján látogathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az elérhetőségek megtalálhatóak a kormányhivatal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. november 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény
formájában
kézbesíti a kormányhivatal.
A lejárt okmányok meghosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3.
között jártak le, de akkor
meghosszabbította a kormány
az érvényességüket.
A rendelet ugyanakkor
nem vonatkozik a július 3. és
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.
A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom bevezetése óta eltelt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a járvány elleni küzdelemhez mindenkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betartják a szabályokat, és különösen azoknak, akik a kórházakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal védekezésben érintett szakterületein megfeszített munkával értünk dolgoznak.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Ízek a javából!
Munkatársaimmal együtt nagyon drukkoltunk és reménykedtünk abban, hogy a fránya
vírus ugyanúgy elkerüli falunkat, mint tette ezt tavasszal.
Bíztunk abban, hogy országos
szinten sem kell intézményeket
be- és lezárni. Sajnos nem így
lett. A Deák Kúriát és a Tájházat nem tarthatjuk nyitva,
viszont a Mariska udvarban
nem állt meg az élet. A kertek
és az udvarok fittyet hánytak a
vírusra, ősszel is sok munkát
adnak. A Mariska udvar működésének kezdete óta a nyáriőszi lekvárfőzés programjaink
és munkánk részévé vált. Nem
hagyjuk veszni a megtermett
vagy ajándékba kapott gyümölcsöket. Így történt ez idén is.
Szeptember vége felé beérett
kertünkben az öt bokor fekete

törpeberkenye (Arónia). Csoportosan növő bogyói kicsit
nagyobbak a ribizliénél, s bőven teremnek. Íze kissé fanyar,
de lekvárnak megfőzve megszelídül. Igazi vitaminbomba,
antioxidáns tartalma háromszorosa a fekete ribizlinél, magas
gyógyító értéke miatt az orvoslás is felfigyelt rá.
Hamarosan utána kezd érni
egyik rokona, a házi berkenye.
Ennek kis körte alakú termései
utóérők, akkor finomak, ha
bebarnulnak. A szakemberek az
utóbbi években döbbentek rá
igazán, hogy ebből a nagyon
értékes fából milyen kevés van
már az országban. Felszaporítása nem megy gyorsan, ugyanis a népi mondás szerint berkenyefát senki nem magának,
hanem utódainak ültet. Ezt

Útszélesítés Kehidakustányban

A településen élők régi vágya teljesül.

Az idei évben a Magyar
Falu Program keretében, a
7352 J. számú Zalaapáti - Zalabér összekötő úthálózat felújítása és korszerűsítése kapcsán településünkön is megújul
a Dózsa György utca teljes szakasza. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházása által felújításra kerül a település egyik
legforgalmasabb útja és a hozzátartozó eső- és csapadékgyűjtő és elvezető csatornahálózat is.
A beruházás kapcsán a települést érintő útszakaszon teljesen új arculatot, a kornak és az
igényeknek megfelelő kialakítást kapott négy buszmegálló

is. A Dózsa György utcába torkoló mellék útvonalak keresztező csomópontjai megújult
aszfaltréteget kapnak, illetve a
Taligás utcai csomópont a rajta
áteresztő forgalom biztonságos
közlekedését tették lehetővé.
Az út szélesítésével kapcsolatban Lázár István, Kehidakustány polgármestere személyesen egyeztetett a kivitelezővel. Ezzel a településen élők
régi vágya teljesül. A kivitelezési munkálatokkal a HorváthÉp Kft. lett megbízva, a munkálatok várhatóan az év végével befejeződnek, a Taligás úti
munkálatok a 2021-es évben.
S.K.N.

A képen Kertész Imréné és Mohari Anita látható Lázár István
polgármesterrel.

azért mondják, mert a berkenyefa huszonöt évesen kezd
először termést hozni, s nagyon
sokáig él. Berkenyéből idén
főztünk először lekvárt. Beérve
olyan édes a termése, hogy
csak egy leheletnyi cukrot
kívánt.
Azért említettem meg a
Deák Kúria bezárását, mert
dolgozói a következő vitaminbomba szedésébe és feldolgozásába is besegítettek. Ez a
csipkebogyó vagy hecsedli, felénk sokan bicskeként ismerik.
Évek óta visszajárunk egy rég
elhagyatott hegyi birtokra, ahol
csak a madarak és vadak járnak, egészséges a levegő, s
egymást érik a csipkebogyó
pirosló bokrai. Innen származik
lekvárunk alapja. Napokig csak
szedtük, most pedig jó ideig
csak ezzel foglalatoskodunk,
mert igen aprólékos, lassú
munka a feldolgozása. Az eredményt megízlelve viszont azt
gondolja az ember, ez minden
fáradságot megér, s a sok tüskés bokorral való „birkózást” is
elfeledteti velünk. A csipkebogyó gyógyhatása több ezer
éve ismert. Erősít, támogatja az
immunrendszert, szív- és érvédő, vérképző hatású, csökkenti
a vérnyomást, serkenti az
emésztést.

Hogy minek nekünk ennyi
féle finom különlegesség?
Az idelátogató vendégeinket szívesen kínáljuk vele. Alkalom adtán ajándékcsomagok
alkotórésze. A táborozó gyerekek imádják az itt készült
lekvárral megkent kenyeret
vagy kalácsot. A rendezvényekre készült kelt tésztáknak
is alkotóeleme.
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület a következő évben szeretne egy újabb rendezvényt meghonosítani a Mariska
udvarban, mégpedig a Berkenye fesztivált. Mi falunkban él
az ország egyik legöregebb
berkenyefája, ráadásul a Tájház-Mariska udvar utolsó lakóinak egyik őse ültette. Hivatalosan is a védett fajok közé
tartozik, alatta tájékoztató tábla
mesél a fa történetéről. Azt
gondoljuk, ezzel a fesztivállal
felhívjuk a szűkebb és tágabb
környezetünk figyelmét erre az
értékes és igazán különleges
fára, ami az egyik kijelölt túra
útvonalán áll. Ezek a lekvárok
szereplői lesznek a fesztiválnak, kóstolni is lehet majd, de
addigra kitaláljuk, hogy milyen
módon fogjuk felhasználni őket
például a kemencében készülő
finomságokhoz.
Gellért Erzsébet
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A város, ahol mindenkinek lehet egy fája
Faültetés gyermekekkel a szemléletformálás jegyében
Az elmúlt hónapokban egyre többet olvasunk településfásítási programokról a legkisebb falvaktól egészen a világvárosokig. 2014-től többször is
hírt adtunk egy újszerű kezdeményezésről, amit Zalaszentgróton találtak ki. Erről beszélgettünk Baranyai Zsolttal, az ÉnFám program ötletgazdájával.
– Hol tart most a program?
– Az „ÉnFám-Én Városom”
programot 100 százalékos civil
kezdeményezésként a Zalaszentgróti Fitness Klub tagsági
bázisára is építve alapítottuk
kettős céllal. Egyrészt az edzőtermünknek otthont adó vasútállomás melletti közel 7000 m2-es
Béke liget tervszerű felújítása,
másrészt a környezetünk iránt
elkötelezett értékrend városi
szintű képviselete céljából. A
program lényege, hogy a családok gyermekeikkel együtt ültetnek fákat, majd később közösen gondozzák, látogatják.
Mivel minden fához az ültető
gyermek neve került, az az
„övé”. Ezen az intenzív gondozási szakaszon (öntözés, trágyázás stb.) vagyunk túl az
elmúlt 4 évben és az eredmény
már szemet gyönyörködtető: a

42 gyermek fáján túl további
120 cserjét is ültettünk önkénteseink segítségével, akiknek
ezúton is köszönet jár.
– Ez egy szemléletformáló
program is a faültetésen túl?
– Kifejezetten annak szántuk, mintegy válaszként korunk
értékválságára, ami mindenhol,
így Zalaszentgróton is jelen
van. Sok problémát látunk a
környezetünkhöz és értékeinkhez való hozzáállásban, ezt talán nem kell túlmagyarázni a
koronavírus-járvány időszakában. 24. éve működtetjük az
edzőtermünket, megtapasztaltuk, hogy milyen nevelő ereje

Baranyai Zsolt

Az eredmény már szemet gyönyörködtető.

van a sportnak. Ez hozzásegített bennünket ahhoz, hogy lépjünk egy szintet, egy következő
pályára.
– Hogyan tovább?
– Évről évre javaslatot teszünk a város vezetésének a
program folytatásáról. Idén kitaláltuk az ÉnFám 2.0 „városi
fásítási alapot”, mely a finanszírozási hátteret is mögé teszi
a szemléletformálás jegyében.
Ennek lényege, hogy minden
széndioxid kibocsátású járművel megtett kilométer után 1 Ft-ot

„fizetünk környezetünknek” faültetés formájában. Többen vagyunk, akik év elején felírtuk
az autónk kilométeróra állását
és év végén „jattolunk”, de ki
lehet számolni egy repülőútra
is, mintegy „kompenzálva” a
nyaralást… Persze ezen felül is
vannak támogatóink, akiket köszönet illet. A magam részéről
annyival egészítem ki, hogy a
teljes gazdasági és városfejlesztés bizottsági tiszteletdíjam faültetésre, illetve hasonló jótékony célokra ajánlom fel.

A szeretetet életünkben kell kimutatnunk
A karácsonyi időszak kiváló
alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink rendezésére. Kiváló
alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a
szeretet nagylelkű és bátor,
nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy kell
kezdeményezni. A szeretetet
nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni.
A szeretet nem így jön létre,
hanem úgy, hogy ráeszmélünk,
szükségünk van egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az életünk
a másik nélkül. Nekünk, mindnyájunknak az a küldetésünk,
hogy a reményt tápláljuk a

körülöttünk élő társainkban.
Nagyon nagy rá az igény! Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul érzik
magukat, félnek, indulatosak, elkeseredettek. Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben
kell kimutatnunk egymásnak!
Engedjék meg, hogy az év
végéhez közeledve, köszönetet
mondjak mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a közalkalmazottaknak,
hogy az egyre nehezedő körülmények között helyt álltak, és
jó színvonalon látták el fel-

www.zalatajkiado.hu

adataikat. Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi
munkákban nyújtott segítségét
és aktív részvételét és a KARITÁSZ önkénteseinek ténykedését.
Kívánom mindenkinek, hogy
a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket

szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új
esztendőt új szívvel és újult
erővel kezdhessük.
Áldott, békés szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet
kívánok mindenkinek!
Sinka Imréné
polgármester
Tekenye
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Zalacsány sikeres pályázatai
A Magyar Falu Program keretében nyújtott be pályázatot Zalacsány Önkormányzata az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése céljából.
– Közel 10 millió forintot
nyertünk el, amiből teljes egészében kiépült az orvosi rendelő napelem-rendszere – tájékoztatta lapunkat Nagy Lászlóné polgármester. – Ennek köszönhetően teljesen át tudtunk
állni a villamos fűtésre, kiváltva a vegyestüzelésű kazánt.
Az orvosi rendelőhöz kapcsolódik, hogy eszközök beszerzésére 1 millió forintot kaptunk.
Ugyancsak sikeres volt a Leader-pályázatunk az általános iskola fedett közösségi terének
kialakításához. A közel 14 millió forintos beruházáshoz 4 millió forintos támogatást nyertünk el, a többit saját erőből
fedeztük.
Zalacsány polgármester asszonya szomorúan említette, hogy

a koronavírus-járvány szinte valamennyi közösségi rendezvényüket meghiúsította. Nagyon
reméli, hogy 2021-ben egy jobb
esztendő következik, magunk mögött tudhatjuk a járvánnyal terhelt időszakot.
Folyamatban van egy újabb
sikeres pályázatnak köszönhetően a közpark kialakítása, temető felújítása. A munkálatokat
azonban lassítja a járványhelyzet. A 10 millió 600 ezer forintos beruházás befejezése
2021 április végére várható.
Nagy Lászlóné elmondta,
hogy saját erőből megtörtént a
Vállalkozók útjának aszfaltozása, közel 12 millió forintból.
– Egy 2016-os pályázat végére is pont került – említette Zalacsány polgármestere. – 7 millió 119 ezer forintból sportpark
kialakítása kezdődött a Hősök
terénél. Szeretném megemlíteni, hogy Örvényeshegyen, zártkerti útépítésre is elnyertünk köKiépült az orvosi rendelő napelem-rendszere.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

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

ar

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

ng

E-000803/2014/A007

zésül arra kérem a zalacsányiakat, hogy mindenki maradéktalanul tartsa be a járványügyi, előírásokat, vigyázzunk, vigyázzanak egymásra!
Hu

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő

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

zel 15 millió forintot. Bár vontak el forrásokat az önkormányzatoktól, de pályázatok révén több beruházást is megvalósíthatnak a települések. Befeje-

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

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Letette az esküt Aháziorvos munkájának elismerése

Vargáné Szabó Henrietta az új képviselő
Novemberi
számunkban
írtunk arról, hogy lemondott
mandátumáról Grebenár Péter,
aki a Fidesz-KDNP listájáról
került 2019 őszén Zalaszentgrót Képviselő-testületébe.
A lemondott képviselő helyét a listán következő Vargáné
Szabó Henrietta foglalta el, aki
már le is tette az esküt, s a
pénzügyi bizottságban kapott
helyet.
Az új képviselő termelésvezető egy helyi üzemben.

Magyarországon a becslések
szerint több mint 3 millióan szenvednek a magas vérnyomás enyhébb vagy súlyosabb formájában!
A Magyar Hipertónia Társaság
egy országos hipertonia regiszter kialakításához kérte a háziorvosok együttműködését. A felkérés tartalmazta, hogy lehetőleg minden rendelői vizit alkalmával történjen vérnyomásmérés, aminek az eredménye a
Hipertonia Társaság adatbázisába továbbítandó. A cél azon
páciensek kiszűrése és korai fel-

ismerése, akiknél a magas vérnyomásértékek miatt életmód változtatás, illetve gyógyszeres kezelés szükséges.
Dr. Juhász Sándornak, Sümegcsehi-Döbröce-NagygörbőKisgörbő és Vindornyaszőlős települések háziorvosának országosan is kiemelkedő aktivitását
a Magyar Hipertónia Társaság oklevélben ismerte el és a praxisának egy automata vérnyomásmérőt ajándékozott. A doktornak
szívből gratulálunk és munkájához jó egészséget kívánunk!

A hónap pedagógusa

Dr. Juhász Sándor az elismerés átadójával, Kaszás Albinával.

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
A Sümegcsehi Lurkó Óvoda
vezetője, Pap Jánosné újabb
elismerésben részesült. A 2020/
2021-es tanévben, a Boldogságóra program keretében október
hónapban az optimizmus téma-

körben elnyerte a hónap pedagógusa címet. Szívből gratulálunk, köszönjük eddigi lelkes,
példamutató, gyermekcentrikus
munkáját és további sikeres munkát, jó egészséget kívánunk!

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

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