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Egy régi gond oldódott meg
Majdnem 14 milliárd forintos költséggel, csaknem három
év alatt készült el a 86-os fõút
Zalalövõt elkerülõ szakasza,
amelynek köszönhetõen naponta több ezer kamion kerüli
el a várost.
A november tizediki hivatalos átadáson Vigh László, a
térség országgyûlési képviselõje felidézte, hogy több mint
egy évtizeddel ezelõtt kezde-

ményezték a kisváros lakói a
rendkívül nagy teherforgalom
miatt az elkerülõ út építését. A
csaknem 13,8 milliárd forintból megvalósított, majdnem 11 kilométer hosszú
útszakasz elkészültével a fõútvonalon naponta áthaladó
mintegy hatezer jármû túlnyomó többsége elkerüli Zalalövõt.
(Folytatás a 2. oldalon)
Fotók: Gyarmati Antal
Közel 14 milliárd forintos költséggel készült el a 86-os fõút
Zalalövõt elkerülõ szakasza.

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!!!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!

Disznósajt...................1249 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
--------------------------------------------Füst.köröm................... 699 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.angolszalonna... 1799 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
---------------------------------------------

Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Csülök hátsó................ 829 Ft/kg
Oldalas........................ 1069 Ft/kg
Dagadó........................1069 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
SZILVESZTERI
Csirke szárny................625 Ft/kg
TOP ÁRAINK:
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
dec. 12-dec. 31-ig
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg Virsli mûbeles...............599 Ft/kg
--------------------------------------------- Virsli Balaton................ 599 Ft/kg
Tepertõkrém 250g/dob... 399/db 1596/kg Virsli em.beles..............999 Ft/kg
Kocsonya 3dl/db......... 599/db 199,5 Ft/dl Sajtos virlsi...................999 Ft/kg
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg Virsli juhbeles(roppanos)..1299 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg Cserkészkolbász.......... 899 Ft/kg
Lecsókolbász............... 779 Ft/kg Debreceni..................... 999 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg Csípõs cserkész...........999 Ft/kg

Malac eleje,- hátulja. Bõrõs húsokra rendeléseket veszünk fel!
Érvényes: 2016. december 05 - november 18-ig

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!
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Egy régi gond oldódott meg
(Folytatás az 1. oldalról)
A 86-os fõút Mosonmagyaróvár és Lenti között
észak-déli irányban szeli át az
ország nyugati részét.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Zala megyei
fejlesztési biztos úgy fogalmazott: Magyarország egyik
legrégebbi közlekedéspolitikai
gondja oldódott meg az útépítéssel, ugyanis az európai
uniós csatlakozás óta drasztikus mértékben emelkedett az
itt áthaladó nemzetközi tranzitforgalom. Hozzátette, hogy
a 86-os fõút településeket terhelõ forgalmát a két végpont
között szinte mindenhol sikerült elkerülõ utakkal csökkenteni, Zalában azonban két kistelepülés sajnos egyelõre kimaradt ezeknek az építésébõl.

Loppert Dániel, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) kommunikációs igazgatója a Közgép Zrt. kivitelezésében készült út adatait ismertetve elmondta: a kétszer
egysávos, 90 kilométeres sebességre alkalmas új út egy
600 méteres és egy 160 méteres hídon halad át. Három
szintbeli és egy különszintû
csomópontot is kialakítottak,
de 149 ezer fa és cserje, valamint 10 hektárnyi erdõ telepítésével rendezték a környezetét is.
A kommunikációs igazgató
elmondta: a múlt pénteken
forgalomba helyezett szakaszszal Zala megyében véget ért a
86-os felújítása, most már a
teljes szakaszon 11,5 tonnás
terhelésre erõsítették meg a

Karácsonyi köszöntõ
Kedves zalalövõi lakosok,
kicsik és nagyok!
Karácsony közeledtével
kérem engedjék meg, hogy
megosszam Önökkel gondolataimat néhány sor erejéig.
Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapján, a
szeret ünnepén egy kicsit
figyelmesebbek leszünk, észrevesszük embertársaink bánatát és örömét, igyekszünk
segíteni és együtt örülni velük. De miért is van az, hogy
az év többi hónapjában egy
kicsit nehezünkre esik odafigyelni a másikra? Miért csak
most, karácsony közeledtével
figyelünk Jézus szavaira, miszerint szeresd felebarátodat
is! A választ mindenkinek
magában kell megkeresnie,
de ahhoz, hogy tiszta lelkiismerettel éljük a mindennapjainkat, nem kell nagy
dolgot véghez vinni, nem kell
csodákat tenni, elegendõ a
szeretetünk, az odafigyelésünk és a türelmünk a másik
fél iránt.
Úgy gondolom, ezek a
nemes tulajdonságok mind
megvannak Zalalövõ lakosságában, hiszen nem megyünk
el az utcán egymást mellett
idegenként, együtt, összefogva építjük, szépítjük városunk utcáit, tereit, kultúráját
és közösségi életét.
Köszönettel tartozom Zalalövõ város polgárainak a
mindennemû segítségért, és

A szalagátvágás pillanata. Balról: Loppert Dániel, Manninger
Jenõ, Pintér Antal, Vigh László, dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke és Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója.
burkolatot vagy készültek hasonló teherbírású új nyomvonalak.
Pintér Antal, Zalalövõ polgármestere azt is elmondta: az
eddig a település központján

áthaladó teherforgalom elterelése közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi szempontból is megkönnyebbülést jelent a zalalövõieknek.
Forrás: MTI

Gyertyagyújtás Zalaháshágyon

Rajz: Farkas László
az elmúlt hónapok, évek
türelméért. A türelemért, ami
alatt várakozással figyeltük a
86-os elkerülõ út elkészülését, és vágyakozással telve
gondoltunk az idõre, amikor
már Zalalövõ igazi kisvárosként élheti mindennapjait.
Ezt a kisvárosi miliõt sok
munkával elértük.
Bízom abban, hogy a jövõben is képesek leszünk
megvalósítani elképzeléseinket, hogy a város Önökért,
értünk éljen. Miértünk, akik
éltetjük azt.
Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet kívánok Mindannyiuknak.
Pintér Antal
Zalalövõ polgármestere

Advent elsõ vasárnapjával
megkezdõdött az egyházi Újév,
ami az Úr eljövetelének, Jézus
eljövetelének a várakozásával vette kezdetét. A fenyõágból készült, mintegy másfél méter átmérõjû adventi koszorút a templomkertben állították fel. Négy
gyertyájának színe a katolikus
hagyomány szerint a bûnbánat
színét jelképezõ lila, illetve a harmadik vasárnapra jutó rózsaszín,
mert ez az öröm vasárnapja.
Az adventi koszorú megszentelésére, az elsõ gyertya

meggyújtására november 27.-én
a vasárnapi szentmise elõtt
került sor (képünkön). Mikolás Attila plébános úr kifejezte örömét, hogy már nem
csak a templom falain belül,
hanem a templomkertben is
van egy jelkép, amely a növekvõ számú világító gyertyák
révén eljuttat bennünket, várakozókat, bûnbánatot tartókat karácsonyhoz, Jézus eljöveteléhez.
Köszönet a koszorú elkészítõinek.
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Katalin-bál a játszótér fejlesztéséért „A bornak Szent Márton a bírája”
A Zalalövõi Általános Iskolában 2016. november 19én került sor a hagyományos,
Szülõi Munkaközösség által
szervezett jótékonysági bálra.
A Szülõi Munkaközösség nevében Kulcsárné Büki Szilvia,
az SZM elnöke köszöntötte a
jelenlévõket és megköszönte a
Katalin-bálra nyújtott támogatásokat.
Ezt követõen a zalalövõi
Takács-család szórakoztatta a
közönséget, majd az 5. évfolyamos tanulók meglepetés
mûsora következett. Felkészítõiknek (Gyõrfi Barbara, Rajnai Aliz, Szabó Józsefné és

Szabó Balázs) köszönjük a
segítséget. A vacsorát követõen jó hangulatú bál vette
kezdetét, a Horizont együttes
közremûködésével.
Ezúton is megköszönjük
mindazok támogatását, akik
munkájukkal, pénzbeli és tárgyi felajánlásaikkal, részvételükkel segítették jótékonysági
bálunk sikerességét. Ezzel gyermekeink szabadidõs tevékenységét tették színvonalasabbá,
hiszen célunk az udvari közösségi tér bõvítése.
Köszönettel:
Szülõi Munkaközösség
vezetõsége

A Takács-család.
www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:

CSEKE-ABLAKGYÁR KFT.

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 1 Tb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ASUS X540SA-XX047D 15,6"/Intel Celeron N3050/4GB/1TB/
DVD író/fekete notebook
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/128GB/
DVD író/feketenotebook
ASUS X756UQ-T4155D 17,3" FHD/Intel Core i3-7100U/8GB
/1TB/GF 940MX 2GB/DVD író/sötétbarna notebook
Maxcom MM910sárga por- és vízálló mobiltelefon nagy gombokkal
Navon 32" HD ready LED TV

79.799 Ft
119.799 Ft
184.799 Ft
21.799 Ft
67.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!

Saját gyártású mûanyag nyílászárók
értékesítése, beépítése.
8994 Zalaszentgyörgy, Ady E. út 46.
Tel./Fax: +36-92/460-737, e-mail: ablakgyar@tolna.net
weboldal: www.csekekft.hu
Bemutató terem: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 17.
Tel./Fax: +36-92/511-027, Mob.: +36-30/6500-896
Valamennyi partnerünknek és megrendelõnknek,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Minden héten „õrült ár”-as akció!
Hívjon!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

A finom vacsorára évrõl évre többen érkeznek.
Márton napján ez évben is ételek jellemzõen libafogások,
a Borbarát Kör Egyesület és a így például libaleves, libasült
Mûvelõdési Központ megren- párolt káposztával és zsemledezte a hagyományosnak szá- vagy burgonyagombóccal, mert
a rigmus szerint: „Aki Márton
mító boráldást és libavacsorát.
A rendezvénynek a helyi napon libát nem eszik, egész
általános iskola adott otthont. éven át éhezik”. Szokás volt,
Galambos László egyesületi hogy a liba húsából, különöelnök köszöntõjét követõen sen a hátsó részébõl, küldenek
Farkas László plébános emlé- a papnak is, innen ered a
kezett meg Szent Márton „püspökfalat” kifejezés.
A Márton-napi lúdvacsora
életérõl, majd áldotta meg az
új borokat. A hangulatos, jól után „Márton poharával”, vasikerült rendezvényen közel gyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccin130 fõ vett részt.
A népi hagyományok sze- tani. Úgy tartották, a minél
rint a karácsony elõtti 40 na- több ivással egyre több erõt és
pos böjt elõtti utolsó ünnep- egészséget töltenek magukba.
nap Márton napja volt, ezért A bor és a liba néha össze is
ezen a napon rendszeresek kapcsolódott, a Márton-napi
voltak a lakomák, bálok, vá- ludat „szüreti vagy préslibásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást nak” is nevezték.
A sült liba mellcsontjából
rendeztek, hogy a következõ
esztendõben is bõven legyen az idõjárásra jósoltak: ha a
mit fogyasztani. A lakmározás- csont barna és rövid, akkor
nak kedvezett az is, hogy a ha- sáros lesz a tél, ha viszont
gyomány szerint ilyenkor nem hosszú és fehér, akkor havas.
volt szabad takarítani, mosni, Az aznapi idõjárásnak viszont
teregetni, mert ez a jószág az ellenkezõje várható: „Ha
pusztulását okozta. November- Márton fehér lovon jön, enyhe
ben már le lehet vágni a tö- tél, ha barnán, kemény tél
mött libát, ezért a Márton-napi várható.”

www.zalatajkiado.hu
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Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk mutassa!
Ünnepségen köszöntötték Kávás nyugdíjasait

A zalaszentgyörgyi óvodások aranyos mesével szórakoztattak.
November 20-án, vasárnap
3 órakor kezdõdött az immár
hagyományos õszi nyugdíjas találkozó Káváson. A nyugdíjas
napra több mint harminc – köztük jó néhány friss, idén nyugdíjassá vált – jelentkezõ vett részt.
Elõször Eke László polgármester
köszöntötte a megjelenteket:
– Ismét eltelt egy év és közösen tekintünk vissza az eltelt
idõszakra. Volt ebben gond,
bánat, szomorúság, aggódás és
emellett sok-sok öröm is. Emlékezhetünk családi esemé-

nyekre, a faluban történt rendezvényekre, munkákra. A faluban az elmúlt évben sok rendezvény került megszervezésre. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az aktív nyugdíjasoknak akik munkájukkal segítik a mindennapi munkákat,
szépítik falunkat, közremûködnek rendezvényeinken. Nem
egyszerûek a mai hétköznapok, küzdeni a betegséggel, a
nyugdíjjal, a magánnyal, vagy a
szorongással. Ám mégis vannak barátok, rokonok, gyere-

kek, unokák, akik tisztelik és
becsülik az elmúlt évek erõfeszítéseit. Egy ókori bölcsesség
szerint: Olyan fiatal vagy, mint
önbizalmad, olyan öreg, mint a
félelmeid. Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk
mutassa meg mennyinek érezzük magunkat. Furcsa természet az ember: 20 éves korunkban a 40 évest már öregnek gondoltuk, aztán ahogy
telnek az évek, úgy tolódik ki
ez az idõpont a 70-re, 80-ra sõt
tovább. Önök semmit sem öregedtek az elmúlt évben! Kívánom, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel – szólt a megjelentekhez Eke László, aki Márai Sándor Ajándék címû versével fejezte be köszöntõjét.
A polgármester beszédét
követõen Horváth Lili nagymamához szóló versét hallhatták, majd a zalaszentgyörgyi
óvodások aranyos mesével
szórakoztatták a közönséget. A
mûsort Balázs Henriett egervári énekes folytatta, a „nemcsak a 20 éveseké a világ” címû

záró dala hozzájárult ahhoz,
hogy mindenki kedvet kapjon
az énekléshez. Csordás István,
Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör vezetõje jól felismerve,
hogy ki ne hûljön a jókedv,
harmonikájával kísérve rágyújtott a nótázós dalokra. A vacsorát követõen ismét dalolás következett. Elõkerültek a régi, a
mai fiatalság által már nem
nagyon ismert nóták, dalok.
Ha másnap munka nem lett
volna, még talán máig is ott ülnek a vendégek, jókedvûen,
gondot, bánatot felejtve. A finom vacsorához illettek az asszonyok süteményei, pogácsái, a
gazdák nemes itókái. Aki igényelte, a falugondnokkal –
falubusszal biztonsággal haza
tudott jutni.
Eke László polgármester
felkérte a jelenlévõket, hogy az
adventi ünnepségsorozaton is
minél többen vegyenek részt.
November 27-én vasárnaptól
kezdõdõen négy vasárnapon
át lesz a faluban lévõ ún. mázsaházi keresztnél gyertyagyújtás, majd a sportpályánál a közösségi házban folytatódik a
karácsonyra való hangolódás.
k.m.- p.b.

Az 56-os hõsökre emlékeztek Zalaboldogfán
Zalaboldogfán a szoborkertben, az 56-os szabadságharc hõsei emlékére 10 éve felállított kopjafánál minden év
október 23-án az önkormányzat képviselõ-testülete koszorút helyez el. Idén, a szabadságharc 60-ik évfordulóján a képviselõ-testület tagjai a zászlófelvonás után elhelyezték a koszorút és gyertyagyújtás mellett, néma fõhajtással emlékeztek a hõsökre.
Luter Péter polgármester emlékezett az 56-os forradalom
eseményeire, jelentõségére.
– 1956 õszén ez a kis nép
fölrázta a világot, szembeszállt
a zsarnokkal és bár legyõzni
akkor nem sikerült, az erkölcsi
gyõzelmet a magyar nép érte
el. 1956 útmutató számunkra
is. Választhatjuk azt az utat,
mely a nemzet újjászületését
hozza, de választhatjuk a folytonos alávetettséget, az örökös
kishitûséget, melyet a megfelelni vágyás tartósít. Az 1989-es

rendszerváltozással csak részben váltak valóra a forradalom
álmai. Jelenleg is idegen hatalmak, szövetségek, pénzemberektõl függ a magyar társadalom. Vannak törekvések az önállóságunk kiharcolására, de
nagyobb összefogás szükséges,
hogy a céljainkat elérjük. Az
56-os
forradalmárok
nem
azért harcoltak és adták vérüket, hogy szeretett hazájuk és
népük 60 év után sem élhet
úgy, ahogy azt megérdemelné.
Azzal a lelki és szellemi örökséggel, amit az 56-osok hagytak ránk, tudjunk gazdálkodni
és a forradalom vívmányait vigyük tovább, mert van mit tenni ezen a téren is – mondta.
Luter Péter arra kérte a
képviselõket, hogy ebben a szellemben segítsék a polgármester munkáját és a falu fejlõdését. Merjenek megszólalni,
harcoljanak az igazukért, családjukért, egymásért és természetesen a falujukért. Munká-

Idén is koszorúzással emlékeztek Zalaboldogfán.
jukkal, a közösségi életben
végzett tevékenységükkel mutassanak példát, vegyenek részt
a település igazgatásában, fejlesztésében.
A szoborkert hamarosan Trianon évfordulójára felállított
emlékmûvel gyarapszik, amit ünnepélyes keretek között avatnak majd fel.

Tervben van egy szobor felállítása az 1848-as szabadságharc hõsei emlékére is. Ezzel a
nándorfehérvári diadaltól napjainkig a Magyarország sorsát
meghatározó jelentõs történelmi események az emlékmûvekkel követhetõk, az utókor
számára fennmarad és emlékeit õrzi.

2016. november

Hagyományõrzõ délután Zalacsében

Horváth Jánosnál sokan érdeklõdtek a kosárfonás iránt.
Erdei Csaba polgármester
kezdeményezésére november
19-én délután a kultúrházban
gyûltek össze Zalacséb aktív
lakosai:
– Jó közösség van a faluban, a középkorosztály felettiek sok mindenhez értenek és
ezeket még át tudják adni a
fiataloknak. Ezeket az értékeket szerettük volna ezzel az alkalommal megmutatni. Sokan
kipróbálták a rétesnyújtást és
nagyon népszerû Horváth Jancsi bácsi kosárfonása. Gyerekek és felnõttek egyaránt érdeklõdtek iránta, ha lesz rá
igény, akkor további alkalmakat is szervezünk. Szerintem
internet és telefon nélkül is el
lehet tölteni egy tartalmas estét, amire nagyon jó példa ez a
program is – foglalta össze az
ötletgazda.
A rétesnyújtásnál, sütésnél
Horváth Antalné szorgoskodott leginkább, akitõl megtudtuk, hogy a jó rétes titka a
megfelelõ liszten múlik. Egy

A Zalalövõi
Általános Iskola
tornaterme az
alábbi idõpontokban
bérelhetõ:
Hétfõ-Péntek
16.30-18.00 és 18.00-19.30
Szombat, Vasárnap
13.30-15.00, 15.00-16.30,
16.30-18.00, 18.00-19.30
A terem bérleti díja:
2500 Ft/1,5 óra
Várjuk a sportolni vágyó
csoportok jelentkezését!
Teremfoglalás az iskola
titkárságán!
Tel.: 30/386-81-95,
30/386-44-72
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tepsi rétes elkészítése két órába is telhet, de a falu kemencéjében folyamatosan sültek a
finom tészták.
– Jól ki kell dolgozni a tésztát, nem lehet gyorsan csinálni, idõ kell a tészta pihenéséhez is. Nyújtás elõtt nem lehet
hólyagos a cipó sem. Én ezt
még anyukámtól tanultam, az
ötvenes években lányként már
sütöttem rétest és a háznál
mindig volt belevaló. Mind-

egyiket szeretem, sütöttem már
krumplisat és régen szoktunk
csutrisat is – árulta el Piroska
néni.
Az összetolt asztaloknál a
férfiakkal és gyerekekkel kiegészült asszonyok libatollat
fosztottak, ahol Horváth Jánosnéval emlékeztünk vissza a
hagyomány eredetére:
– Valamikor 20-30 liba volt
egy-egy háznál. A libatollal töltött párna egész életében kiszolgálta az embert és igazi
meleget adott. Elõször 10 éves
koromban fosztottam tollat,
akkor telente a falu végérõl
indulva házról házra haladtunk. Akkor egy-egy családban
5-6 lány volt és mindenkinek
biztosítani kellett a stafírungot
– mesélte Magdus néni a zenével, igazi barátságokkal, szerelmekkel átszõtt szokásról.
December 4-én Mikulásvárással csalogatták a gyerekeket
a kultúrházba, a falu karácsonyi ünnepségét december
18-án tartják, a karácsony után
idén is koncertet szerveznének a könnyû- és rockzene
iránt érdeklõdõknek.
Pataki Balázs

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ti is örüljetek…

Készülünk a karácsonyra. Kisgyermekes családoknál ez még több szervezkedést igényel, hiszen nem
mindegy, ki hozza az ajándékot… Amíg Jézuska hozza
az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony
hangulata. Szívesen veszünk
részt ebben a varázslatban,
és talán azok is részt vesznek benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Így volt ezzel Péter és
családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le a gyerekek
elõtt. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította: mi
azért ügyesebbek vagyunk,
még nem buktunk le a
lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy mennie kell. De a feleségének mindig jó megérzései voltak. Ezért elkezdett
gyanakodni. Úgy döntött, ki
kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
itt az õ szülei valamit nagyon ki akarnak deríteni.
Csak nem tudják, hogyan
kérdezzék meg.
Lányuk pár perc után
rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – Amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is úgy örüljetek, ahogy én…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az országban az elsõ volt
1,7 milliárd forintos beruházással megújul a Zalaegerszegi Falumúzeum

Balról Kaján Imre, Varjú András, Marx Mária, Balaicz Zoltán,
Vigh László és Tolvaj Márta.
2013-ban került a zalaegerszegi önkormányzathoz a Göcseji Múzeum és a Göcseji
Falumúzeum fenntartása és
mûködtetése, addig a megyei
önkormányzathoz tartozott. A
Göcseji Múzeum teljes felújítását a megyeszékhely önkormányzata be tudta illeszteni a
Modern Városok Program 5,6
milliárd forint értékû „Belváros turisztikai megújítása” projektbe. A skanzen felújítására
és bõvítésére korábban nem
találtak forrást, holott már
2014 nyarán, az önkormányzati
választás elõtt meghirdette Balaicz Zoltán polgármester-jelölt, hogy mennyire fontosnak
tartja a falumúzeumnak, mint
egyedi, unikális helyi értéknek
a fejlesztését.
A múzeum vezetõi és szakemberei már korábban elkészítették a beruházás terveit, de
mivel milliárdos nagyságrendû
összeget feltételezett, így a városnak saját forrása nem lett
volna rá, a településfejlesztési
programba (TOP) és a Modern
Városok Programba pedig nem
került be.
– Nagy lobbitevékenységbe
kezdtünk, hogy valamilyen módon mégis szerezzünk forrást,
hiszen a Göcseji Falumúzeum

volt Magyarország elsõ, szabadtéri skanzenje, amely 1968-ban
nyílt meg és 2018-ban ünnepeljük majd az 50 éves jubileumot – mondja Balaicz Zoltán
polgármester. – Ügyünket határozottan támogatta a Kossuth-díjas Fekete György, Zalaegerszeg díszpolgára, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke. A
múzeumi szakemberek koncepciója alapján elkészíttettük
a tanulmányterveket és látványterveket Dévényi Sándor
Kossuth-díjas építésszel, a Magyar Mûvészeti Akadémia alelnökével. Az anyagokkal megkerestük a legfontosabb döntéshozókat, 2016. július 1-jén,
az Edelmann gyár avatásán
pedig Lázár János miniszter
urat is sikerült meggyõznünk a
cél fontosságáról, így a következõ hónapokban elkészült a
kormányelõterjesztés, majd a
kormány több mint másfél
milliárd forint (egészen pontosan 1.535.658.000 Ft) egyedi
állami támogatásról döntött. A
beruházást a város saját forrásból 150 millió forinttal egészíti ki, így összességében közel 1,7 milliárd forintos ráfordítással újul meg a skanzen.
Köszönet mindenkinek a támogatásért és a segítségért, hi-

szen az ország elsõ, legrégebbi
falumúzeumának komoly fejlesztésre van szüksége ahhoz,
hogy a 21. században is felejthetetlen élményt nyújtó turisztikai létesítménnyé váljon.
Mindezt úgy érdemes csak létrehozni, hogy a falumúzeum a
korszerûsítések mellett meg
tudja õrizni jellegzetes varázslatos göcseji hangulatát.
A jó hírt sajtótájékoztatón
jelentette be nemrég Balaicz
Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ,
Tolvaj Márta alpolgármester
(a városvezetésben õ koordinálta ezt a programot), Kaján
Imre múzeumigazgató, valamint Marx Mária és Varjú
András múzeumi osztályvezetõk.
– A fejlesztés a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeummal
is szervesebb egységgé kovácsolja a falumúzeumot, amelyben az új épületek mellett
több értékes gyûjtemény is
helyet kap, így Selyem-Tóth
Sándor rádiómúzeuma, Vörös

István hangszergyûjteménye,
Román Andrásné Pannon csipke gyûjteménye, és ifj. Horváth
Károly népzenei gyûjteménye
és hangszerei – folytatja a polgármester. – Fontos, hogy a
korábban, egy más szakmai
koncepció alapján elhelyezett
finnugor néprajzi értékek se
vesszenek el, ezért köszönet
illeti dr. Vándor László korábbi
múzeumigazgatót, aki Klima
László professzorral együtt
javasolta, hogy alakítsunk ki a
meglévõ épületek áthelyezésével egy magyar õstörténeti
park részt. Ez beépült a koncepcióba, így a finn ház és
mari ház már ezen cél alapján
kerül új helyére. A megújuló
falumúzeum egész napos programot kínál a látogatóknak,
ugyanis minden egyes portán
valamilyen aktív, cselekvésre
ösztönzõ élmény fogadja majd
betérõt. A jelen feladata az
engedélyeztetések, adminisztratív teendõk elvégzése, s tavasszal, amint az idõjárás engedi, kezdõdhet a munka.

1,7 milliárdos beruházással újul meg.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nemzetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.
Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat képviselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.
A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizottság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, amelyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.
A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transznacionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének javítása, valamint a turizmus, mint az aktív és egészséges
öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók

professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.
A projekt célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek bevonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat megszólító, speciális igényekhez szabott marketing kommunikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, találkozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.
A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógytényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megismertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az
érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez
a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és
borok, valamint a kulturális értékek.
(Folytatás a 9. oldalon)

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Giliga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit
(Folytatás a 8. oldalról)
A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneológiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-specifikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vágyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.
A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nemzetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anyagokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturizmushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szolgáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredményeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kialakítására.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános életkedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magányosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kapcsolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

Tamás Imre plébános sírjánál
„Két-három éve figyeltem
fel arra, hogy ezen a síremléken halottak napja körül
koszorú, friss virág, mécses és
gyertya van” – mondta egy
ismeretlen hölgy a temetõben,
majd megkérdezte: Kihez jöttek? Honnan jöttek? Messzirõl
jöttek?
Igen, mások is észrevették,
hogy a volt zalaháshágyi
plébánia hívei rendszeresen
felkeresik Tamás Imre plébános sírhelyét Sopronban, a
Szent Mihály temetõben.
Idén is így volt. Tamás Imre
1946-tól 1980-ig, haláláig volt
Zalaháshágy, Vaspör és Velen-

ce, Ozmánbük és Márkus
megbecsült plébánosa. Ebben
a feszült, vallásellenes idõszakban csak szenvedéllyel, határozottsággal, bátor kiállással és
persze példamutatással lehetett fenntartani, erõsíteni hívei
lelkében a vallás megtartását,
megvallását.
Nagy tudású, puritán ember volt, aki nagyon szerette a gyermekeket. A gyermekeket, akik ma felnõttként
megjelentek sírjánál, emlékeztek volt plébánosukra, felidézték emlékét, imádkoztak
érte.
Horváth Gyula
Rendszeresen felkeresik Tamás Imre sírhelyét.

Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni
arról, hogy pályázatot nyújtottam be EMVA-Fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2015. évben igényelhetõ
támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén
kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoztam létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási
lehetõségek igénybevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot mûködtetek, és 2019-re a gazdaságom mérete legalább
12,66 EUME lesz. Fõ tevékenységem: zöldségféle, dinnye,
gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
Buczi Márton
4064 Nagyhegyes, Bethlen utca 6.

Hónaptól hónapig…
közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. április

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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A Borosán-völgy újjászületése (2.)
Katolikus karitász mozgalom
Luczenbacher Rita pettendi földbirtokoslány és Stettner
Andrea szerzetesnõvér alapították meg 1936-ban Magyarországon a Kalász-t, Katolikus
Lánykörök Szövetsége néven,
Shvoy Lajos püspök pártfogásával.
Zalalövõn Kapui Károly
vezetésével épült ki a katolikus
karitász mozgalom a Kalász a
katolikus leányegylet, illetve
Kalot, a fiú egylet.
A megalakuló lányegylet
vezetõje Gonári Ilona (Gonári
Gergely igazgatónak és kántornak volt a lánya), a fiúk vezetõje a tisztelendõ úr volt.
Minden vasárnap a mai
egészségházzal szemben lévõ
„Tasi” házban voltak a gyûléseik. Ott találkoztak, színdarabokat tanultak be. Késõbb két
termet egybenyitottak és színpadot is állítottak.
Késõbb Tamási Erzsébet
volt a katolikus leányegylet
vezetõje, aki a 40-es években
az esperes, késõbb kanonok-

nak volt a házvezetõnõje, köztük családi kapcsolat is volt (Keszei testvérének a lánya volt).
A völgy ezt követõen kedvelt búcsújáró hely lett. Akkora búcsúk voltak, hogy nemcsak sok sátor, de még körhinta is volt felállítva. Zászlóaljával jöttek a hívek a környezõ településekrõl, Salomvárról, Kávásról. Néptánc programok is voltak itt.
A helybeliek itt tartották a
Sarlós Boldogasszony búcsút
minden év július másodikán.
Szeptemberben is rendeztek
egy búcsút, ezt fõként a cigányság tekintette saját ünnepének.
1991-ben az akkori plébános, Gálhidi Sándor kezdeményezte a kút és a keresztút
felújítását. 1992-ben egyházi és
világi összefogással, civil szervezetek és családok közremûködésével kitisztították a forrás környékét, és felújították,
majd felszentelték az erdõben
felállított stációkat.
A stációk családok, közösségek segítségével készültek

Ismét felelevenítették a korábbi búcsújáró hely hagyományait.
el, Barabás Lajos kõmûves
mester udvarán, a dombormûvek Budapestrõl származtak.
Mindegyik stáción látható a
megvalósítást segítõ család, szervezet neve. A 14 stáció közül
egyrõl már hiányzik a tábla.
Az ezredforduló után azonban lassacskán elhanyagolttá
vált a terület, a stációk közül is
jó néhány tönkrement, fa dõlt
rá és a vandálok is sok kárt
okoztak.
2011-ben ismét felújítás
történt. Elkészült a keresztút

állomásainak helyreállítása, s a
forráshoz vezetõ lépcsõt is
rendbe hozták vállalkozói segítséggel.
A nagyfernekági születésû
Szabó Géza és családja kezdeményezésére ismét felelevenítették a korábbi búcsújáró
hely hagyományait, ebben
partnerre talált a város önkormányzatában és a Salla Mûvelõdési Központban is. Azóta
évente vannak itt megemlékezések.
Orbán Ildikó

Petõfi utcai lakosok összejövetele
hitt beszélgetésekkel, zeneszóval.
A találkozó célja az volt,
hogy az utcabeli emberek közelebb kerüljenek egymáshoz
és majd a továbbiakban együtt
tervezzenek közös programokat akár szórakozás vagy munka terén. Ehhez segítségérõl
biztosított minket Pintér Antal
polgármester és önkormányzati képviselõink, akik jelenlé-

tükkel is megtiszteltek bennünket.
A rendezvény szervezõi
bíznak a folytatásban és ötleteik megvalósításához várják a
csatlakozni vágyókat.
Köszönet
mindazoknak,
akik ebben a rohanó világban
idejüket nem sajnálva megszervezték e találkozót és azoknak is, akik megjelentek az
eseményen.

A szervezõk bíznak a folytatásban.
Az idei évben került elõször megrendezésre Zalalövõn, a mindszenti tájháznál a
Petõfi utcai lakosok találkozója.
A rendezvény szervezõi
nagy lelkesedéssel álltak neki a
részletek kidolgozásának, meghívókat nyomtattak, s osztottak szét a lakosok között.
A várva várt napon az idõ
nem igazán kedvezett, de en-

nek ellenére szép számmal érkeztek kisgyermekes családok,
fiatalok és az idõsebb korosztály is örömünkre tiszteletét
tette.
Aki eljött, hozott magával
egy kis „hazait”, az összejövetel
családiasabbá tételéhez. A szervezõk halászlével, paprikás
krumplival, pogácsával várták
a vendégeket. A délután barátias hangulatban telt el, meg-

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!
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Dobogón telel a Zalaháshágy SE
Gyõzelemmel és évzáró
összejövetellel zárták a zalaháshágyi labdarúgók az évet
november 20-án. A megyei III.
osztály Északi-csoportjában és
a tartalékbajnokságban lévõ
csapat is jól szerepel, így az
elõzõ szezonhoz képest mindenképpen elõbbre léptek a
labdarúgók Zalaháshágyon. Az
egyesület elnöke, Pungor Gábor szerint a pályán kívül is jó
közösségek alkotják a két
együttest, aminek köszönhetõen eredményesebbek tudtak
lenni:
– A nyáron jól igazoltunk
és mellette nagy szívvel játszanak a sportolóink Zalaháshágyon. A felnõtt és a tartalékbajnokság nálunk jól kiegészíti
egymást. Nagyon összetartó
társaság a mienk, meccsek
után mindig átbeszéljük a kérdéses helyzeteket, ami már a
következõ mérkõzésre is fel-

készít bennünket. A fiúk ha
kell, akkor meghalnak a pályán, de a meccs utáni lazításra
se nehéz rávenni õket. A játékosok imádnak itt játszani, szeretnek idejönni, jó baráti közösség alakult ki. Most is sokszor csörög a telefon, hogy
játékosok hozzánk szeretnének igazolni. Sok a szurkolónk,
akik mindig biztatnak bennünket. Nagyon jó õszt zártunk: a
felnõtt csapat a harmadikként
telel, a tartalék pedig csak
rosszabb gólkülönbsége miatt
került a negyedik helyre –
árulta el a tartalékcsapatban is
rendre pályára lépõ elnök.
Pungor Gábor reményét fejezte ki, hogy továbbra is megmarad a tartalékbajnokság, ami
a kiöregedett játékosoknak is
jó lehetõséget nyújt a játékra.
Ugyanakkor fontosnak tartotta
kiemelni, hogy az egyesület
tagjai nemcsak fociznak, ha-

Kosárfonás Hagyárosböröndön

Az évzárón mindenki vidáman gondolt vissza az õszi szezonra.
nem rendszeresen megrende- lésre és persze az új igazozik az asztalitenisz bajnok- lásokra alapoztuk. Jól is kezdságot és tekében is jeles- tünk, csak sajnos jöttek a
szokásos 'háshágyi sérülések.
kednek.
A minden mérkõzésen pá- Összességében jó volt az õsz,
lyára lépõ Kalamár Krisztián csak két döntetlenre zárult
játékos-edzõként járult hozzá meccset sajnálunk. Jövõ héten
az õszi sikerekhez és az utolsó már kezdjük a téli felkészülést
mérkõzésen két góljával gyõz- tornateremben. Köszönjük a
ték le a szomszédos Vaspör szurkolók és az önkormányzat
támogatását és a szponzorainkcsapatát:
– A szezon elõtt a dobogót nak az új mezt – összegezte az
tûztûk ki célként, ezt az egyesület alelnöke.
Pataki Balázs
edzõmeccsekre, a jó felkészü-

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Elõször mindenki alaptechnikát tanult.
Hagyárosbörönd Önkor- nással, melyet a Lenti Fûzmányzata kosárfonó tanfolya- üzemben tanult. 1983 óta válmot szervezett az erre érdek- lalkozásában készíti a kosaralõdõ lakosoknak. A foglalkozá- kat, bútorokat, s ha ideje ensokat Dulics Margit, Lentibõl gedi, tanfolyamokon mutatja
érkezõ, Gránátalma díjas ko- be tudását.
Hagyárosböröndön novemsárfonó vezeti.
A múltban parasztságunk- ber 25-én, pénteken volt az
nak, fõleg a férfiaknak volt téli elsõ alkalom, ahol szép számkiegészítõ foglalkozása a kosár- ban gyûltek össze az érdekkötés, hiszen kellett hozzá a lõdõk.
Az oktatás során elõször
kézi erõ. Mindent használtak,
ami hajlítható, fonható volt. mindenki alaptechnikákat taMa már többnyire nemesített-, nult, majd az egyszerûbb társárga-, illetve amerikai füzet gyaktól eljutnak a bonyolulhasználnak. Sokan haszontalan tabb alkotásokig. A kezdeti isnövénynek gondolják, pedig merkedés után mindenki hanagyon sok mindent el lehet mar belelendült, pár óra elteltével el is készültek az elsõ rekészíteni belõle.
A vesszõt levélhullás után mekmûvek. Sok titkot meg lenevezik érettnek, ezután lehet het még tanulni, mindenki alig
várja a következõ alkalmat,
vágni, egészen tavaszig.
Dulics Margit közel 50 éve, amire egy hetet várni kell.
BnT
1968 óta foglalkozik kosárfo-

Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Zalalövõ és Környéke havilapban.
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Újabb intézményfejlesztések Bagodban

Közösen festettük a bölcsõde
kerítését.
Közel egy éve fejezõdött be
a Bagodi Fekete István Általános Iskola, a tornaterem,
valamint a konyha és étkezõ
épületeinek energetikai fejlesztése, máris további beruházásokról számolhatunk be.
Bár a teljes körû szigeteléssel merõben új köntösbe
bújtak a falak, továbbra is gondot jelentett, hogy az összesen
2.100 négyzetméternyi alapterületû épületek csapadékvizének elvezetése mindeddig
megoldatlan volt, gyakorlatilag
áztatta azokat. Ugyan Bagod
Község Önkormányzata sem
fenntartói, sem mûködtetési
feladatokat nem lát el az iskola
tekintetében, mérlegelve az állagmegóvás súlyát, fontosságát,
illetve priorizálva az elõtte tornyosuló feladatokat, saját forrásból teljes csapadékvíz-elvezetési rendszert valósított meg.
Ennek során csaknem 390
méternyi csatornacsõ került
lefektetésre. A munkálatok a
végéhez közelítenek, jelenleg
a helyreállítási és a parkosítási
feladatok vannak hátra.
Nem kisebb jelentõségû
beruházáson esett át a Micimackó Bölcsõdének és a Bagodi Napsugár Óvodának helyt
adó Deák utcai épületegyüttes.
Teljes belsõ festést kapott szinte minden fal 1.100 négyzetméternyi felületen, külsõ lábazati energetikai megújítás történt több, mint 120 méter
hosszban, 3 helyiség teljes
padlózatcserén esett át, érintésvédelmi és szabványossági
felülvizsgálat valósult meg, továbbá a közelben tehermentesítõ parkoló létesült. Ezen
utóbbi nagyban csökkenti a
gyerekek utaztatásának ideje
alatt tapasztalható forgalmi nehézségeket. Végül, de korántsem utolsó sorban csaknem
700 kerítéslécet csiszoltunk és
festettünk át a közmunkás
munkatársak, szülõk, helyi fia-

talok, valamint a bölcsõde dolgozóival közösen. A lécek száma már önmagában is elrettentõ, fõleg ha belegondolunk
a 250 négyzetméternyi felület
kétszeri festésébe!
E két helyszínre fordított
összeg nagyságrendileg eddig
5.5 millió forintra rúg, melyet
az önkormányzat teljes egészében saját forrásból biztosított.
Ki kell hangsúlyozni, ez nem
azt jelenti, hogy Bagodban
dúskálunk az anyagi javakban!
Sõt, minden testületi ülésen
kiemelt helyen tárgyaljuk a
„miként húzzuk még szorosabbra a nadrágszíjat” és a „hol
muszáj még lecsípnünk” napirendi pontokat. A fentiek és
további elõrelépéseink csakis
úgy valósulhatnak meg, hogy a
sok elõttünk álló és egyre szaporodó feladatot folyamatosan
sorrendbe állítjuk és átbeszéljük. Testületünk minden tagja
hozzáteszi úgymond a magáét,
hozza a hozzávalóit a közösbe,
hogy abból olyan jó levest
fõzzünk a hivatal dolgozóival,
amit jó megenni.
Sipos Ferenc

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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A munkában és az alázatban hisz

Interjú Käsz Ferenccel, a bagodi iskola testnevelõjével
Nemrégiben 9. alkalommal
került megrendezésre Bagodban a „Szaggasd az aszfaltot, Zala menti futóparti” elnevezésû
futóverseny. Ennek kapcsán beszélgettünk a rendezvény ötletgazdájával, a sportberkekben mindenki által ismert
Käsz Ferenccel.
– Honnan jött a verseny
ötlete?
– 2007-ben futó barátaimmal megalapítottuk a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók elnevezésû sportegyesületet, ezt követõen fogalmazódott meg a
gondolat, jó lenne a mozgást
népszerûsítve versenyt rendezni a nagyobb környékbeli
városokhoz (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely) hasonlóan. Idén már több, mint 260an indultak.
– Mióta futsz, sportolsz?
– Nem is emlékszem, olyan
kicsi voltam, 12 évesen már
mezei futóversenyen indultam. Ez nagyon jól ment, emlékszem, a riválisok azt várták
melyik versenyen nem indulok, mert csak akkor volt esélyük az elsõ helyre – meséli nevetve. – Testnevelés tagozatos
gimnáziumba jártam, itt egy

idõre eltiltottak a futástól egészségügyi okokból, így került a
látóterembe a tízpróba. Mindig a futó számokat vártam,
1500 méteren fénykorom eredménye vetekedett a mostani
válogatottakéval. 172 cm-es létemre 185 cm-es magasugró
eredményem volt. A fõiskolán
csavarta el a fejem a hosszútávfutás.
– Tudod mennyit futottál
eddig összesen?
– Hú, nehéz kérdés, volt
olyan év, hogy 6.500-6.000 km
is összejött. Összesen? Az elmúlt 25 évben jó erõs 80.000
km és nem egészen 100 versenyen indultam.
– Nézel a tv-ben futást
vagy úgy vagy, mint sok színész: soha nem néz filmet?
– Nézek, képes vagyok végigizgulni egy maratoni versenyt is a képernyõ elõtt. Ilyenkor erõs nosztalgiát is érzek a
korábbi versenyek (kalandok)
kapcsán.
– Mi, ha nem futás?
– Triatlon. Egészségügyi okokból most kevesebbet futhatok, így mellette úszom, kerékpározom. Megcsináltam tavaly
az Ironman-t (3.86 km úszás,

Elõször báloztak a táncosok
Zalaszentgyörgyön a Tornyos TánClub modern tánccsoport 6 évvel ezelõtt kezdte
el mûködését. Az elmúlt években a növendékek klasszikus
és jazz balett, illetve moderntánc alapokat tanultak. E tanévtõl haladó tánctechnikát tanulnak, továbbá színpadi- és lélekjelenlétet, testfegyelmet és
figyelmet sajátítanak el.
November 19-én elsõ alkalommal került megrendezésre
a klub által szervezett bál. A
csoport táncosai a bálon a „Ludas Mary Projekt” táncjátékot
mutatták be, amelynek nagy si-

kere volt. Finom vacsora, jó zene, barátságos légkör, a tánccsoport munkássága iránt érdeklõdõ és támogató vendégek tisztelték meg jelenlétükkel a bált és fölemelõ hangulatát hazavitték. Aki kimaradt,
azt szeretettel várják jövõre és
azokat is, akik újból elfogadják
a meghívást a közös táncestre
és bálra.
Köszönet a megtisztelõ jelenlétért és külön köszönet
Buday Mihály festõmûvész
képtombolaként felajánlott Fátyoltánc címû alkotásáért.
Zsirka Erika

Az Ironman versenyen,
180 km kerékpározás közben.
180 km kerékpározás és egy
maratoni futás - 42 km). De
szeretek rejtvényt fejteni, illetve nemrég ismét elõkerestem
a német könyveimet, nem árt
felfrissíteni a nyelvet.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Minden nagyobb verseny
legyûrése emlékezetes és örömmel tölt el. Például az említett
Ironman, a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton, ahol öt
nap alatt kellett 352 km-t futni.
Legutóbb a 8. helyen végeztem
a nemzetközi mezõnyben. De
nagyon jó volt, amikor az iskolában a 400 méteres futópályán futottunk 4 órán át majdnem az összes tanulóval. De
nagyszerû kalandként éltem
meg, amikor 4 volt diákommal
2002-ben és 2006-ban Bagod
1.000 km-re lévõ testvérvárosába váltóban elfutottunk.
– Bérces Edit világcsúcstartó, világbajnok ultrafutó azt
mondta, az amatõrök maratoni (42 km) álomideje 3 óra.
Neked 2 óra 45 perces óriási
idõ a legjobbad!

– Én sem nagyon hittem el,
amikor anno, 31 évesen Szombathelyen célba értem. Akkor
már 6-7 éve dolgoztam, kevesebb szabadidõm volt, mint a
fõiskolán. Rengeteg munka volt
benne, következetes hozzáállás. Akkor minden összejött!
– Milyen távlati terveid vannak?
– Végigfutni a Spártatlont.
Ez a világ egyik legnagyobb,
legkeményebb futóversenye:
36 óra alatt kell Athénból a
246 km-re lévõ Spártába elfutni.
– Honnét jöttek az iskolában elterjedt sportágak, mint
a tollaslabda, strandkézilabda, stb.?
– Amikor az iskolába kerültem 1989-ben, arra törekedtünk, hogy minél több sportágat megismertessünk a gyerekekkel, amibõl kedvükre választhatnak. A tollaslabda érdekes történet, 1997-ben voltam egy házibuliban, ahol fel
volt állítva egy tollaslabda pálya. Nagyon megtetszett, azóta
az országban Bagod a vidéki
tollaslabda egyik fellegvára.
– Egyik volt diákod 3.250
m-t futott 12 perc alatt. Miben
hiszel? Edzésmódszerben? Kitartásban?
– A munkában és az alázatban! Fontos a tehetség, de igazán jó eredményt nem lehet elérni kõkemény munka nélkül.
– Türelmes vagy?
– Nem mondanám magam
igazán türelmesnek, pedig a
hosszútávfutás türelemjáték.
– Van példaképed?
– Hát, ez egy jó kérdés. A
volt általános iskolai testnevelõm, õ fedezett fel: „több van
ebben a gyerekben, mint a
többiben”. Kitalált egy érdekes
triatlont: tenisz, lovaglás, úszás.
Negyed évszázada Németországban él, de a mai napig tartjuk a kapcsolatot, azt gondolom, miatta lettem tanár.

Roncsmûvek
Cgt: Kálmán

József

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító jármûvek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

A táncosok mellett a csoport munkássága iránt érdeklõdõk is
eljöttek.

Autómentés: 0-24 h
8994 Kávás, Kossuth u. 54. Munkaidõ:
Hétfõ-péntek: 8.00-17.00
Telefon: 06 92 460-212
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00
Mobil: 06 30 9 792-161
Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Élményalapú ismeretszerzés lehetõségei a Bagodi Napsugár Óvodában
A 2014/15-es nevelési évtõl Megyei Könyvtárba látogatkezdõdõen óvodánkban a tunk egy a könyvtárral ismerkörnyezettudatosságra neve- kedõ õszi programra, melynek
lés, a tevékenységközpontú is- eredményességét jelzi, hogy
meretátadás jellemezte nevelõ már a januári alkalomra is bemunkánkat. Már a kezdetektõl jelentkeztünk.
hatékonynak és eredményesImmár
hagyományként,
nek találtuk, a témákban rejlõ harmadik alkalommal képvisokoldalú fejlesztési és isme- selte óvodánkat 12 nagycsoretátadási lehetõségeket.
portos a teskándi Csukás IstAz óvodás gyermekek élet- ván Óvoda „Én is ügyes
kori jellemzõje a mozgásigény vagyok…” kulturális rendezkielégítése, az aktív, tevékeny vényén.
szerepvállalásélményként törAz októberi programokra
ténõ megélése. Ebbõl adódóan menetrendszerinti autóbusszal,
a mindennapok kisebb-na- illetve vonattal jutottunk el,
gyobb eseményei, élményei valamint a teskándi rendezmellett, az óvodából kilépve is vényre Bagod és Hagyárosszerveztünk programokat, melyek
során az élmények
és az ismeretek
bõvítése
mellett
általános szocializációs tapasztalatokat is szerezhettek a középsõ és
nagycsoportos óvodásaink.
Október elején
meghívást kaptunk
a Zalaszentgyörgyi Óvodától egy
olyan gyermekprogramra, melynek célja a fenntarthatóság szemléletének
megalapozása játékos keretek között. A két intézmény között a „jó
szomszédság” ápolása mellett az azonos nevelési szemlélet alapján alakult
ki a közös gyermekprogramok
szervezése.
Valamennyi kedves vásárlónknak
Október köze- békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
pén a Deák Ferenc

Gép és Ferrotech Kft.
Zalalövõ, Újmajor 4.
Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

börönd községek falugondnoki autóbuszával szállították
a gyerekeket.
A közösen megélt események, az utazás körülményei, a
várt és váratlan szituációk kezelése az élmények mellett, a
hétköznapokban
megjelenõ
szocializáció fejlõdését is szolgálták.
Novemberi eseménynaptárunkban egyik fontos jelentõségû, hogy a település Mártonnapi rendezvényén is képviseltük az óvodánkat. Saját készítésû lámpásainkkal vettünk
részt a felvonuláson, majd pedig a faluházban rendezett

kulturális bemutatón Mártonnaphoz kapcsolódó dalos játékokat adtunk elõ.
A másik szintén jelentõséggel bíró esemény a Zalalövõi
Mûvelõdési Központ által
meghirdetett versmondó versenyen történõ részvétel. Mind
a hat óvodásunk bátran és
ügyesen szerepelt. Örömünkre
Finca Luca nagycsoportos elsõ díj és Horváth Mira Indira
szintén nagycsoportos különdíj elnyerésével öregbítette a
Bagodi Napsugár Óvoda hírnevét.
Kungli Józsefné
óvodavezetõ óvodapedagógus

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz
Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett
át a Zalavíz Zrt. október 24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pályázat célja
a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a jó gyakorlatok bemutatása
és elismerése.
A pályázatot mikro- és kisvállalkozások, közép- és nagy- A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.
vállalkozások, illetve a köz- rendezvények és üzemlátogaszféra szervezetei számára ír- tások szervezésével, valamint
ták ki. Az értékelésnél fi- a közép-és felsõfokú tanulgyelembe vették azt is, hogy a mányokat folytató fiatalok
felelõsen gondolkodó válla- szakmai gyakorlatát és képzélatoknál a képzés és a szak- sét tesszük lehetõvé.
képzés is kiemelt fókuszban
A társaság nagy hangsúlyt
van, ezzel hozzájárul a mun- fektet munkatársainak képzékavállaló tudásának növelé- sére, munka- és egészségvéséhez és ahhoz, hogy a válla- delmére, a munkahelyi léglatnál karrierút álljon elõtte.
kör fejlesztésére. A munkatárA Zalavíz Zrt. pályázatá- si stabilitás jelenti a biztoban azt értékelték, hogy már sítékot arra, hogy a jövõben
az óvodás kortól részt vesz- is a társaságra háruló feladanek a gyermekek szemlélet- tokat sikeresen megvalósítformálásában, Víz Világnap-i sák. (x)

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
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„Hûvös szelek járnak” Az ünnepre hangolódnak Zalaszentgyörgyön
A „Salla” Mûvelõdési
Központ Könyvtára
idén második alkalommal hirdetett versmondó
versenyt a helyi
és környékbeli
ovisok számára.
A felhívást „Hûvös szelek járnak” címmel tették közzé, így
õszi témájú versekkel lehetett
A versenyen résztvevõ gyerekek.
nevezni.
Négy
óvodából: Bagodból, Hegyhát- replõt gyõztesnek jelöltek volszentjakabról, Zalacsébrõl és na. Hosszú tanakodás után az
Zalalövõrõl összesen 26 kis- alábbi eredményt hirdették ki:
elsõ helyezést ért el Finca Lugyerek jelentkezett.
A szavalatokat a háromtagú ca (Bagod), második lett
zsûri értékelte, amelyben Ra- Horváth Eleni (Zalalövõ), a
dics Rozália, nyugdíjas magyar harmadik helyet Grózinger
szakos pedagógus, Lukács And- Petra (Hegyhátszentjakab) szerea, a mûvelõdési központ rezte meg. Horváth Mira
igazgatója és Bischofné He- Indira bagodi óvodás különsinger Katalin mûvelõdésszer- díjban részesült. A helyezetvezõ foglaltak helyet. A kis vers- teket oklevéllel és értékes
mondók jól felkészülten, bát- könyvvel jutalmazták, továbbá
ran, kedvesen adták elõ sza- minden résztvevõ emléklapot
valataikat. A zsûrinek nehéz kapott.
K.M.
dolga volt, hiszen minden sze-

ÚjfedettélményvilágaLentiTermálfürdoben!

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

November 25-én állították
fel Zalaszentgyörgy karácsonyfáját. Köszönjük az idei év „angyalkáinak” a munkájukat, erejüket, bátorságukat. Gyönyörû
lett, jó megállni, elidõzni a zalaszentgyörgyi karácsonyfa alatt!
Másnap kicsik és nagyok egyaránt részt vettek az adventi készülõdésen, ahol elkészült Zalaszentgyörgy csodaszép adventi
koszorúja.
A résztvevõk kedvükre alkothattak, nagyon szép karácsonyi díszek, koszorúk készültek. Volt, aki saját kreatív öt-

leteire hagyatkozott és Borda
Zitától is kértek tanácsot és
kaptak ötleteket, bátorítást, dicséretet. Jó volt együtt hangolódni az ünnepre, halk zene
szólt, édes illat, fenyõillat lebegett a levegõben, meleg teát ittunk, mártogattuk bele a háztartási kekszet, ami finomabb
volt, mint bármikor azelõtt.
Szeretettel várunk mindenkit a
télapóvárásra is és a karácsonyi
vásárra és ünnepségre! További
békés, szeretetteljes készülõdést kívánunk!
Zsirka Erika

Készülnek az adventi díszek.

„Író leszek”
A „Salla” Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szeptemberben
hirdetett
pályázatot általános
iskolásoknak két kategóriában: alsósoknak Mesél az erdõ
címmel mese mûfajban, felsõsöknek
Földanya
címmel
monda mûfajban.
November 26- A fotón a versenyzõk kézmûves foglalkoán a tematikus nazás keretében könyvborítót készítenek.
pot Kardos Ferenc
költõ, néprajzkutató zenés kö- talános Iskola diákja, harmadik
szöntõje és játékos csapatvetél- Jakobovics Attila, az Egervári
kedõ nyitotta, majd a kis írók László Általános Iskola tanulója
könyvborítót terveztek alkotá- lett. Esztergályos Bálint és
sukhoz. A délelõttöt közös Schulcz Gábor zalalövõi tanuebéddel zárta a csapat, azt kö- lók különdíjban részesültek. A
vetõen pedig a Salla Múzeumot beküldött mesék közül Goldtekintették meg a résztvevõk. finger Blanka (Dózsa György
14 órától dr. Csider Sándor, a Általános Iskola, Zalaegerszeg)
Nyugat-magyarországi Egyetem történetét találta a legjobbnak a
nyugalmazott docense vezeté- zsûri, a második helyet Boráros
sével drámafoglalkozáson vet- Emma (Csukás István Általátek részt a gyerekek. A nap nos Iskola, Teskánd), a harvégén kihirdették a pályázat madik helyezést pedig Marton
eredményét: a beérkezett mon- Soma (Fekete István Általádákat dr. Csider Sándor, a me- nos Iskola, Borsfa) szerezte
séket Czupi Gyula, a nagy- meg. A kategória különdíját
kanizsai Halis István Városi Tömpe Rebeka bagodi tanuló
Könyvtár igazgatója értékelte. vehette át.
Monda mûfajban Vass Csanád
A rendezvény a Nemzeti
zalalövõi tanuló szerezte meg Kulturális Alap támogatásával
az elsõ helyet, második Fáner valósult meg.
Anna, a türjei Szent László ÁlKM és BHK
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

2016. november

Lenti új kulináris központja

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

Várja Önöket

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.
,
CO K

G FB

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****
földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé exkluzív borokat ajánlunk

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy
nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás

családi és céges rendezvényekre egyaránt!
Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Dolce Vita - Édes élet Lentiben

A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.
Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.
Tel.: 0692/630-590

