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Növelték a kapacitást Zalaszentgróton
vült, így a zalaszentgróti üzem
naponta akár 1,9 millió liter ásványvizet is képes palackozni.
A most lezárult fejlesztés nyomán Zalaszentgróton a megnövelt kapacitás ellenére fajlagosan csökken a felhasznált
energia mennyisége, vagyis ezzel a beruházással a vállalat
ismét egy fontos lépést tett az
ökológiai lábnyom csökkentése
érdekében.

A palackozó gyártósor kapacitásának növelése részeként
a vállalat korszerűsítette csomagoló gépsorát is, amely a
raklapokra helyezett zsugornyi
termékek fóliával történő csomagolását végzi, biztosítva azok
megfelelő védelmét a logisztikai folyamatok során. A vállalat a fejlesztéssel párhuzamosan az eddig alkalmazott 6 és
(Folytatás a 2. oldalon)

A gyártósor kapacitása 20 százalékkal bővült.

Közel 300 millió forint értékű beruházással bővítette ásványvíz palackozó kapacitását
zalaszentgróti üzemében a Coca-Cola HBC Magyarország. A
nemrég befejezett beruházás a
kapacitás növelése mellett hozzájárul a zalaszentgróti üzem

gazdaságosabb, a korábbinál rugalmasabb, a fogyasztói igényeket még jobban kiszolgáló
működéséhez és egyben a vállalat fenntarthatósági törekvéseit is szolgálja.
A beruházással a gyártósor
kapacitása 20 százalékkal bő-

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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Növelték a kapacitást Zalaszentgróton
gróton palackozzák a GLACEAU Smartwater-t. Az okosvíz alapanyaga a cég zalaszentgróti palackozójának ásványvize, amelyből egy felhőképződést utánzó gyártási folyamat során jön létre a kü-

lönlegesen tiszta és friss ízű,
hozzáadott elektrolitokat tartalmazó ital. Az okosvíz előállításához szükséges technológiát Európában korábban csak
Nagy-Britanniában és Hollandiában alkalmazták.

Okospad Türjén
A vállalat korszerűsítette csomagoló gépsorát.

(Folytatás az 1. oldalról)
12 darab palackból álló zsugor mellett – a fél literes,
szénsavmentes NaturAqua termékek esetében – bevezette
a 24 darabból álló csomagokat is.
A zalai palackozóüzem zöldmezős beruházást követően
2002-ben kezdte meg a termelést. A Coca-Cola Hellenic vállalatcsoport az elmúlt 18 évben

összesen 12,8 milliárd forintot
fektetett be Zalaszentgróton. A
685 méter mélységből nyert, 14
ezer éven át szűrődött, kiegyensúlyozott anyagösszetételű vízből palackozza a vállalat
a természetes ásványvízmárkáját a NaturAqua-t szénsavas,
enyhe és szénsavmentes változatban, valamint az ízesített
NaturAqua Emotion termékeket. 2018 óta szintén Zalaszent-

Síremlék akció és
kiárusítás!

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,
kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben
felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

A Türje község Önkormányzata által megpályázott
KEHOP-1.2.1-18-2018-00168 azonosítószámú, „Helyi
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálási programok megvalósítása Türjén” című projekt keretében a település sportpályájánál
kihelyezésre került egy napelemmel működő Steora
Okospad.
A modern utcabútor az inspiráló innovatív településkép
minőségi formálást is segíti, szemléletformáló hatással is
bír, de fontos, hogy időjárási adatok gyűjtésével is segíti
a projekt céljainak megvalósulását. Az energiatermelő
pad lehetőséget biztosít telefonok, okos eszközök töltésére, valamint 15-20 méteres közelében ingyenes WIFI
szolgáltatás is elérhető. A pad időtálló anyagokból készült, azonban kérünk mindenkit, vigyázzunk rá, hiszen
ez a településre látogatók, átutazók számára is fontos
eszköz. Használják okosan! :)
A pad által szolgáltatott információk alapján látszik, hogy
a lakosság és a vendégek használják a közösségi téren
felállított padot.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Fénykereszt szentelés Kehidakustányban
Kehidakustány lakói egy
igazán szép karácsonyi ajándékot kaptak. 2020. december
19-én egy fénykereszt felszentelésére került sor a falu legmagasabb pontján, a kustányi
Öreghegyen. A járványügyi
helyzetre való tekintettel a szűk
körben megjelenteket Pál Imre
helytörténész köszöntötte.
Lázár István, Kehidakustány polgármestere beszédében
kiemelte, hogy a magánadományból épült kereszt kivitelezése zord időjárási körülmények között történt és a település több lakosa is társadalmi
munkájával segítette azt. Megemlítette, hogy közel egy évszázada nem épült kereszt a
faluban, így a fénykereszt felállítása egyúttal régi adósságot
is pótol.
A fénykereszt ötletgazdája,
Sándorné Kovács Nikolett, a
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület turisztikai menedzsere
ismertette a megvalósítás folyamatát, ami egy 2020. szeptember 23-i, Kehidakustány
turisztikai fejlesztéséről szóló
megbeszélést követően indult
el, ahol a vallási turizmus fejlesztése is kiemelt téma volt.
Beszédében 2020 megpróbáltatásaira utalva megemlítette,
hogy a korlátozások közepette
még szentmisén sem lehetett
személyesen
részt
venni.
Ugyanakkor a kereszt felállítása során már többször is
sikerült megtapasztalni a jó
Isten kegyelmét, hogy azonnal
rendelkezésre állt az alapanyagot jelentő szibériai vörösfenyő, az egyébként kedvezőtlen
időjárás pedig épp a betonozási
munkálatok napján kegyelmezett meg, az előrejelzett kiadós
csapadék elmaradt, a kereszt
felállítására pedig a Guadalupei
Szűzanya ünnepén került sor.
Felidézte a nemzetközi fénykereszt mozgalom kezdeteit, ami

Dr. Császár Zoltán, a Pro
Civitate Dei Egyesület vezetőségi tagja kiemelte, hogy egy
olyan év olyan időszakában vagyunk, amikor a válságból való
kijutáshoz nagy szükségünk van
a fényre, a krisztusi világosság
felé való fordulásra. Ez lehetőséget adhat életünk újratervezésére, akár társadalmi kapcsolatainkban, akár az életmódunkkal kapcsolatban. Arra biztatta
a résztvevőket, hogy használják
a fénykeresztet intenzíven és
látogassák gyakran a helyiek
csakúgy, mint a turisták.

Szép ajándék volt karácsonyra.

a franciaországi Grenoble-ból
indult 1996-ban, amit az Úr
Jézus kinyilatkoztatása indított
el és felsorolta a fénykereszttel
kapcsolatos, annak méretére,
színére, tájolására, fényeire,
ima feltüntetésére vonatkozó
kritériumrendszerét,
aminek
természetesen a kehidakustányi
fénykereszt is teljeskörűen megfelel. A fénykereszt a dozuléi
ima szerint az adott települést
óvja meg a katasztrófáktól.
2000. november 15-én II. János
Pál pápa apostoli áldását adta
mindazokra, akik e keresztet
felállítják. Magyarországon 2002.
november 1-jén állították fel az
elsőt Debrecenben.
A fénykereszt ugyanakkor
nemcsak Kehidakustány lakóinak került felállításra, hanem a
településre látogató vendégeknek is, akiket egyébként a
kereszt mellett fedett pihenő is
szolgál. A falu vallási turizmussal kapcsolatos tervei között
említette, hogy a Mária Út
Egyesülettel együttműködve –
várhatóan már 2021-ben – Kehidakustány is becsatlakozik a
Mária Út zarándokútvonalhálózatba.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

A szentelést Ocsovai Grácián, a zalaegerszegi Jézus
Szíve Plébániatemplom plébánosa és Koltai Artúr kehidakustányi plébános celebrálta.
Beszédükben az ősök hagyományának tartására és imádságra buzdítottak, ami sokat enyhíthet a bajokon. Grácián atya
kifejezte reményét, hogy sokan
és örömmel jönnek majd
Kehidakustányba, akik meglátogatják a fénykeresztet is és
mindenki javára fognak imádkozni.
Sándorné Kovács Nikolett

Új év – új tervek…
Tekenyei elképzelések

Az első idei hóesés Tekenyén.

Ismerjük a mondást ,,ne nézz
hátra, nem arra megyünk”!
Annyi figyelmet érdemes
azonban a visszatekintésre fordítani, amíg az inspirációt megtaláljuk a folytatáshoz. Összegezzük az elmúlt évben elvégzett munkák eredményét, jelen
esetben megújult a kultúrház,
temetői térköves járdák épültek
és szabadtéri sportoláshoz kondipark készült el a kosárlabdaés a futballpálya mellett.
Szükséges a TSC öltöző
felújítása: nyílászárók cseréje,
szigetelés és fűtés kialakítása.
Ezzel a hűvösebb napokon is
lesz lehetőség a kulturált öltözőhasználatra.
A továbbiakban a temető
melletti területrendezéssel/feltöltéssel parkolási lehetőséget
kívánjuk biztosítani a személygépkocsik számára. A temetőben további közlekedésre alkalmas útvonalakat alakítunk ki és
a már használt szakaszok megerősítését tervezzük.

Hamarosan elkészül a könyvtár bútorzata és megújult környezetben tudja fogadni a látogatókat. A kultúrház udvarán
a játszótéren van szabadtéri
mozgási lehetőség, a fedett
terasz pedig az esőnapokon ad
helyet a kinti pihenésre.
A fűtéskorszerűsítés más
épületekben is indokolt; kamerarendszer kiépítése a közterületeken és sok-sok feladat
megoldásra vár még. A lehetőségeket összehangolva folytatni szeretnénk a falu építését!
Szívből kívánom, hogy az
elképzeléseink megvalósuljanak és a falu lakosságának
javát szolgálják még hosszú
ideig! Maradjon meg a közösség összetartó ereje, egymást
tiszteletben tartva békésen
éljünk az épített környezetünkben. Erőt, egészséget kívánok
mindenkinek!
Sinka Imréné
polgármester
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Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdokumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoztatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, iránymutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hozzájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.
2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek eredményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia megállapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp kedvezőbben alakultak az utóbbi egy év során.
A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereskedelem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az adminisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek területein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munkavállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pályázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támogatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.
A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arányban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

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

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fejlesztések Sümegcsehin
Türje és a klímaváltozás – Helyi klímastratégia kidolgozása
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.” (David Brower)

Sziva Erika az egyik felújított útszakasznál.

Sokszor halljuk, olvassuk, hogy a településünkön, térségünkben megvalósult különféle fejlesztések klímavédelmi
szempontok figyelembevételével valósultak meg. Hozzájárulnak például az üvegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentéséhez, működésüket részben, vagy teljes
egészében megújuló energiaforrások biztosítják, környezetük zöldebb, egészségesebb lett. Ezek egyenként is
nagyon fontos, azonban a helyi lakosság számára sokszor megfoghatatlan eredmények. Ez részben azért is
lehet így, mivel a közösség eddig nem rendelkezett erre
vonatkozó átfogó stratégiai dokumentummal, így a lakosság, az itt működő vállalkozások, szervezetek nem mindig tudtak az ilyen hírekkel, információkkal érdemben
foglalkozni.
A helyi klímastratégia egyik fő célja ezért az, hogy megmutassa, az egyes intézkedések hogyan állnak össze
nagy egésszé, milyen elemekből áll az a rendszer, amit
fel kell építenie a helyi társadalomnak ahhoz, hogy fenntartható módon tudjon működni.
A Széchenyi 2020 projekt keretében készülő stratégia a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00168 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálási programok megvalósítása Türjén” című projekt keretében jön létre. A Türje község
Önkormányzata által megpályázott, az Európai Unió
Kohéziós Alapjából 100%-os támogatási intenzitással,
8,43 millió forint értékben megvalósuló projekt keretében
jelentős ismeretterjesztő, szemléletformáló események is
helyet kaptak. Ezek szintén gyakorlatorientált, a mindennapi rutinok kialakítását, fejlesztését szolgáló programok, úgy mint iskolai vetélkedők, rajzversenyek, tanulmányi versenyek, workshopok, előadások, médiatartalmak előállítása. A faluban kihelyezésre került egy okospad is, melyet a szolgáltatott adatok alapján már el is
kezdett használni a lakosság.
A 2020-as év megtanította nekünk, hogy az otthon megtermesztett élelmiszer, az egészséges lakó- és munkakörnyezet a legnagyobb kincsünk. A tanulást soha nincs
késő elkezdeni, legyünk nyitottak, befogadóak, hogy helyi
tudásbázisunk, örökségünk bővülni tudjon.

A járvány miatti korlátozások sem hátráltatták a betervezett fejlesztéseket a településen. Részben a 2020-as évi
közmunkaprogram keretéből, nagyobb részben saját forrásból
megújult a Kossuth utca páros
oldalának a Hősök és Áldozatok tere és a Falu- és Kézművesház közötti járdaszakasza (térkő burkolattal) és a vele párhuzamosan lévő árok is lefedésre
került. Az árokfedés szükségessége főként közlekedés- és balesetbiztonsági okok miatt volt
elengedhetetlen. Sok esetben
okoztak útszűkületet a település
főútján az egy időben mindkét
oldalon parkoló autók.
A Petőfi utca széttöredezett,
kátyús, el-elfogyó útburkolatára az önkormányzat a Magyar
Falu Program keretén belül pályázatot nyert 29 millió forint
keretösszeggel. December közepéig a beruházás elkészült a terveknek megfelelően. Ahol szükséges volt folyóka került kiépítésre, az út alatti átereszek
ki lettek tisztítva, egy esetben
teljes csere volt szükséges.
– Még egy előző évi, Belügyminisztérium által kiírt pályázaton pozitív elbírálást ka-

pott egy másik útfelújítási pályázatunk (önerővel 9 millió forint) az Árpád utcának egy részére, melyet a helyiek csak
„sutrának” hívnak. Az útburkolat szintén nagyon elhasználódott, kátyús, vízelvezetés nem
volt megoldott az utcaszakaszon. A Petőfi utcával párhuzamosan ez az út is elkészült kiépített vízelvezető szegéllyel.
Balesetmentes közlekedést kívánunk az autósoknak! Mint ahogy
már a másik felújított útjainknál is jelentkezett, így valószínű itt is elő fog fordulni tavasztól a biciklisek, gyerekek megnövekedett létszáma az új útburkolatokon, kérünk mindenkit,
hogy fokozottan figyelemmel
ügyeljenek a biztonságra és az
utakon közlekedőkre” – hívja
fel a közlekedők figyelmét Sziva Erika polgármester asszony.
Továbbá lapunknak elmondta, hogy ezzel a két utcával
(közel 800 méter hosszban) már
hatra emelkedett azon utcáik száma, amelyeket sikerült teljes
hosszban felújítani, új aszfaltburkolattal ellátni az elmúlt években ezzel is növelni a lakosság
és az idelátogatók komfortérzetét, növelni a biztonságot.

Hatra emelkedett a felújított utcák száma.
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Felfigyeltek a zalaszentgróti tehetségekre
A vírusjárvány átírta a menetrendet
A Zalaszentgróti Kézilabda
Club a vírus okozta nehézségek
ellenére pozitívan értékeli az
elmúlt évet. A bajnokságok tavasszal félbeszakadtak, törölték
az eredményeket.
Az U14-es csapatunk a
Zala-Vas-Veszprém megyei régióban veretlenül állt a tabella
élén, a góllövőlista első négy
helyezettje zalaszentgróti kézilabdás volt. A tehetséges fiatalokra hamar felfigyeltek. A serdülő válogató második fordulójába ketten is továbbjutottak.
Két ígéretes kézilabdázónkat pedig a kézilabda akadémiák eligazoltak.
A diákolimpiák is elmaradtak, ahol szintén jó eredményekre számítottunk. Augusztusban, edzőtáborban kezdhették meg fiataljaink a felkészülést a 2020/21-es szezonra. Az
U12-es csapatunk óriási fejlődésen ment keresztül, az erős bajnokságban az élmezőnybe tartozik. Az U15-ös együttesünk a
második helyen áll az őszi for-

duló után. Sajnos mérkőzések
most is maradtak el, így ebben
a szezonban is törölték a tabellát, az eddigi eredményeket.
Nagy öröm, hogy három kézilabdásunkat is behívták az országos tehetséggondozó programba. A csapat tagjai az országos
atlétikai ügyességi csapatbajnokság kislabdahajítás és súlylökés versenyszámaiban eredményesen szerepeltek. Sajnos a
sportcsarnokban csak négy óra
után lehet edzéseket tartani, így
örülünk, hogy kevesebb óraszámban, de meg tudjuk tartani
A felnőtt csapat is újult
erővel vágott neki az őszi fordulóknak. A tapasztalt játékosok mellé sikerült az U 15-ös
csapatból is több fiatalt leigazolni, így együttes erővel az
eddigi mérkőzéseken eredményesek voltunk. Több fordulót
is halasztani kellett a felnőttek
bajnokságában is.
A Zalaszentgróti Kézilabda
Club a beruházásokkal és fejlesztésekkel eddig is segítette a

A Zalaszentgróti Kézilabda Club felnőtt csapata.

Fotók: Czillinger Ernő
Az U15-ös együttes. Huszonnégy mérkőzésből huszonegyet
megnyertek.

zalaszentgróti sportolókat és diákokat a sportcsarnok felújításával, új eredményjelző és takarítógép vásárlásával, kültéri kézilabda pálya létrehozásával. Tervei között szerepel a csarnok elavult
világításának felújítása. Csapata-

ink remélik, hogy tavasszal folytathatják az edzéseket és mérkőzéseket, ahová már a szurkolók
is kilátogathatnak. Köszönjük a
támogatást, a szurkolást!
Zalaszentgróti Kézilabda
Club

Elérhetõségeink:

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

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

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
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