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Megnyitott a termálfürdõ
Május: a szentgróti kistérség hónapja

www.zalatajkiado.hu

Már várja a vendégeket a fürdõ…
Idén április 27-tõl várja laszentgróti kistérség hónapja
vendégeit a zalaszentgróti lesz, amikor minden kistérségi
Szent Gróth Termálfürdõ. A lakos kedvezményesen válthat
karbantartási munkák folya- belépõjegyet a fürdõbe, sõt az
matosak voltak, így a nyári elsõ napon egységesen mindszezonban ismét zavartalanul össze 200 forintért bárki igényüzemelnek a szabadtéri és a be veheti a fürdõzési lehetõséget. Az idei évben is fejleszt a
fedett medencék is.
A tavalyi év sikerein fel- tulajdonos önkormányzat: a
buzdulva május idén is a za- büfék környezetének további
rendezésével, új fedett terasz
építésével teszik még komfortosabbá a fürdõt.
A rendezvények idén sem
maradnak el: gyermeknappal,
családi hétvégével, hagyományõrzõ fesztivállal, júliustól
kéthetente péntekenként éjszakai fürdõzéssel teszik még
vonzóbbá a kistérség fürdõjét.
A programok várhatóan
még bõvülni fognak, természetesen a szervezés során mindig
figyelembe véve azt, hogy a
Szent Gróth Termálfürdõ minden olyan vendég kedvence,
akik valódi csendet és nyugalmat keresnek a hamisítatlan
zalai táj ölelésében.
Az árak idén sem emelkednek, sõt a zalaszentgróti lakosok egész évben kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
Akinek nincs érvényes zalaszentgróti lakcímkártyája, az sem
marad le az akciókról, érdemes figyelni a fürdõ honlapját
(www.szentgrotfurdo.hu) és
Facebook oldalát is az aktuális kedvezményekkel kapcsolatban.

2

Szentgrót és Vidéke

2013. április

Városzászlót kaptak…
Baracskai József polgármester ünnepélyes keretek között átadta a településen található különbözõ intézmények
és közszolgálati szervek vezetõi részére Zalaszentgrót város
hivatalos zászlaját. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a zászló nem csak
egy darab vászon, hanem jelképezi azt is, hogy bárki is
mûködteti az adott intézményt,
mindig is Zalaszentgrótért fognak dolgozni a munkatársai,
akiket a város a továbbiakban
is szeretne megbecsülni.
A kormányzati átalakulások
ellenére az együttmûködés továbbra is zökkenõmentes és a
mindennapi ügyes-bajos dolgok megoldása során kitûnõ az
intézmények közötti párbeszéd. Beke László, a humán
ügyek bizottságának elnöke
pohárköszöntõjében kiemelte,
hogy a megjelent vezetõk mindig is a városért dolgoztak és
reméli, hogy a zászló kitûzése
is arra fogja õket buzdítani,
hogy ezt a munkát a késõbbiekben is állhatatosan folytassák.

A képen balról jobbra: Sebessy László, Husz Márta a gyermekjóléti szolgálat vezetõje, Baráth
Józsefné óvodavezetõ, Cseh Zoltán mentõállomás vezetõ, Baracskai József polgármester,
dr. Al Yari Mohamed, az egészségügyi központ intézményvezetõ helyettese, Molnár Szilárd, a
járási hivatal vezetõje, Kovács Katalin, a Koncz Dezsõ Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény
titkára, Beke László, a Deák TTOK igazgatója, Varga István VMK-igazgató, Kozma István õrsparancsnok. A képrõl hiányzik: Husz Ferenc, az Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság parancsnoka.

Ma már csak emlék

A Zala tetõzése április 2-án Zalabérnél…

… és április 3-án Zalaszentgróton.

Fotó: Szalay Csaba
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Nagybefektetõ vásárolta meg a kastélyokat és a golfpályát
Magyar kézben Zalacsány értékei
Tavaly õsszel jelentõs változások történtek Zalacsányban. Új befektetõ jelentkezett
a településen Széles Gábor
nagyvállalkozó személyében, aki
novemberben megvette az addig ír tulajdonban levõ Batthyány-kúriát, majd a magyar kézben levõ kastélyszállót, idén
márciusban pedig a majdnem
kész golfpályát vásárolta meg.
– Zalacsány életében hatalmas elõrelépés az új befektetõ megjelenése, amely gyökeres változást hoz. A golfpálya
és létesítményei a nyugati régió hasznára válnak. Elõször
munkahelyek jönnek létre,
majd az idegenforgalom fellendülése várható. Egy nagybefektetõ megjelenésével további
beruházók is remélhetõk, az
ingatlanok értéke is növekedhet. A két kastélyban és a golf-

pályákon az utóbbi hónapokban 10-15 zalacsányi lakos kapott munkalehetõséget. Hoszszú távon a munkanélküliség
csökkenését, és a településrõl
való elvándorlás megállítását is
várjuk, hiszen helyben is lesz
munka – bizakodott Nagy
Lászlóné polgármester.
A Zala Springs néven elinduló projektben az ír tulajdonoscsoport már 2003-ban elkezdte az ötcsillagos golf- és
wellness üdülõpark tervezését, elkészült a tizennyolc lyuk,
a Zaláról vizet kapó két tó,
szinte már csak a füvesítés és a
kerítés megépítése maradt hátra. Az építkezés – 70 százalékos készültségnél – a gazdasági világválság okozta anyagi bizonytalanság miatt 2008-ban
megszakadt. Az új befektetõ
idén elkezdte a Zalacsány és

Az új befektetõ fejleszti a kastélyokat és befejezi a golfpályát is.

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Kehidakustány között található 183 hektáros terület körbekerítését. A 18 lyukú golfpályán világversenyeket szeretnének rendezni, az ideérkezõ
vendégek számára szállodát és
apartman házakat építenek. A
teljesen felújított kúria húsvétra nyitotta meg kapuit a vendégek elõtt, a kastélyszálló pedig hétvégén teljes, hétköznap
pedig 60-70 százalékos kihasználtsággal mûködött eddig is.
– Szeretik a vendégek Zalacsányt, meglátogatják a horgásztavat, a tanösvényünket, 5

kilométer távolságra van Kehidakustány, csak 9 kilométer
Hévíz, ahova a szállásokról
transzferjáratok is indulnak. A
Hévíz-Balaton Airport járatai
felé is nyitunk, ahogy a közös
hivatal minden települése számára hasznos lehet ez a fejlõdés. Reménykedünk abban,
hogy látogatók által fizetett
idegenforgalmi adóból, és az
ehhez kapcsolódó állami támogatásból az önkormányzat
is tud majd fejleszteni – tette
hozzá a településvezetõ.
Pataki Balázs

A zalacsányi kastély alapjait 1490-ben rakták le, a késõi gótika stílusában. Eredetileg a Csány-család kúriája volt. Itt született az 1849-es Szemere-kormány közlekedési minisztere,
Csány László. Az 1800-as évek közepén került a Batthyány-család birtokába. A XIX. század végén eklektikus késõ barokk stílusban felújították, kibõvítették. Számos kastélyhoz hasonlóan 1945 után ez is nevelõotthonként üzemelt, s ez rányomta
bélyegét a belsõ falakra és a berendezésekre. Az épület teljes
lepusztulását az 1997-ben megkezdett felújítási munkálatok
akadályozták meg, melyek 2000-ben fejezõdtek be. Ma a kastély az eredeti stílust követõ új külsõvel várja vendégeit.
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Pünkösdi
Vigasságok
Hévízen
Május 17., 20 óra:
„Átutazó” - Dés László és zenekara
Közremûködik: Udvaros Dorottya és Novák Péter.
Május 18. szombat:
17 óra: Vidám Szívûek Társasága - Kortárs sanzon est
19 óra: Fûszeres dallamok - a Quartett Escualo tangó
showja
Május 19. vasárnap:
15 óra 30 perc: Új Színpad Társulat modern tánc
tagozatának mûsora
17 óra: Gájer Bálint mûsora
19 óra: Caramel és zenekara
Május 20. hétfõ:
17 óra: Örökzöldek - Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva mûsora
19 óra: Fergeteges operett gála az Orfeum Vándor-színpad
elõadásában, két felvonásban, tánckarral, lát-ványos
jelmezekkel és díszletekkel, valamint a Budapesti Operett
Színház sztárjainak közremûködésével: Oszvald Marika és
Kalocsai Zsuzsa.

Máj
us
Hel 17 - 20
y
.
Deá szín:
k té
r
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Tovább csökken a rezsidíj
Július elsejétõl a gáz- és villanyáram díjai mellett a szemétszállítási díjak, sõt, a PB
gázpalackok és a víz- és csatornadíjak csökkenésével is
számolhatunk.
Minderrõl Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ tájékoztatta lapunkat. Mint mondta: a parlament gazdasági és
informatikai bizottságában már
meg is szavazták a szemét-

szállításra vonatkozó törvénymódosítást, melynek lényege,
hogy a tavalyi árhoz képest 4,2
%-os infláció számolható el, de
ahhoz képest 10 %-kal csökkenteni kell az árat. Az idei évi
emeléseket ennek alapján lehet majd visszavonatni.
– A szemétszállítás díjának
csökkentése a legbonyolultabb
terület, hiszen e téren találjuk
szembe magunkat a legtöbb

Régen és ma…
Batykon is, mint a környezõ településeken, az önkormányzat lett az egyik legnagyobb foglalkoztató a Start közmunkaprogram újraindulásával. Én örülök ennek, mert vannak az itt dolgozók közül, akik most találkoztak elõször a
munkával. Közülük sokan a falun szokásos munkákat sem
ismerik. Remélem, az itt tanultakból a jövõben a saját házuk
körül is hasznosítani fognak. Sajnos, én nem a legifjabb
nemzedék tagja vagyok, hanem a „tapasztaltaké”. Elismerem,
hogy a kapott bér kevés, viszont helyben dolgozhatnak, és
nem segélyt kapnak, hanem a munka bérét!
Most kicsit személyesre „veszem” a hangot. Szüleim a
lakóhelyünkhöz közeli gyárban dolgoztak. Az '50-es évek
közepén ketten nem kerestek 2.000 Ft-ot, igaz, kaptak még
70(!) Ft családi pótlékot. (Ebbõl az látszik, hogy a szüleink
szempontjából mi nem megélhetési gyerekek voltunk.) Mint
akkor mindenki, a szüleink is próbáltak, persze törvényes
keretek között segíteni magukon. Volt kert, baromfi, disznó. A
lakóhelyünktõl 6 km-re volt egy szõlõhegyük szántóval, ahol
most már szinte évente messzebb van a szomszéd. Így a kapott pénz elég volt lisztre, ruhára és rezsire is, amit õk mindig
kifizettek. Tûzifára sem kértek szociális kölcsönt. Én és a korosztályom többi tagja eljártunk dolgozni, 4 km-re volt a
vasútállomás, mûszakba jártam. Reggel 4:10-kor indult a
„ruhagyári” vonat, a délutános mûszakból éjjel 1/2 12-re ért az
állomásra. Persze nem gépjármûvel, hanem kerékpárral
közlekedtünk. Ha lehetett. Mert volt, hogy „befútta az utat a
hó”, akkor gyalog mentünk. Sokszor a mezõn keresztül, így
közel egy órás volt az út. Igaz, hogy ez „akkor” volt.
Most mi van?! Folytatom… 11 ember dolgozik nálunk. Közülük egy irányító is van a szomszéd faluból, akinek megvan a
szükséges végzettsége és irányítói gyakorlata. Két területen
dolgoznak: három hölgy elsõsorban kertészeti munkát végez,
de van egy pincében gomba is, és részt vesznek a település
kommunális munkáiban, például takarítják a település útjait,
elsõsorban a batykiak által elszórt szeméttõl. Ezen kívül
minden szerdán mezõgazdasági elméleti képzésben részesülnek. A férfiak a mezõgazdasági utak javítását végzik. Munkájukat két híd is dicséri Csapón és a Berek-pataknál. Tavaly
felújították a futballpályát, igaz, hogy nem õk használják. Elkészül lassan a templomkert és az iskolaudvar északi kerítése
és tervbe van véve a Béke utcai járda felújítása. Rendben tartják a temetõt, a hivatal udvarát, az iskola környékét, a
játszóteret, s a templom kertjét is.
Szeretném, ha pozitívabban viszonyulna a falu a tevékenységükhöz, és nem várnának mindent tõlük. Például a járdáról való hóeltakarítást, ami minden tulajdonos vagy bérlõ
kötelessége az árok kaszálásával együtt.
Remélem, hogy az itt gyakoroltakat lehetõségük lesz a
piaci viszonyok szerint mûködõ munkahelyeken is kamatoztatni.
Adorján Péter
polgármester

(A fotó illusztráció)
A szemétszállítás díjának csökkentése a legbonyolultabb
terület.
szolgáltatóval, s a rendszert átvizsgálva kiderül, hogy sajnos
az rendkívül igazságtalan, mi
több: átláthatatlan – mondta,
hozzátéve: mindebbõl az is
egyértelmûen látszik, hogy
magát a rendszert is szükséges
megváltoztatni.
A helyzet azért sem egyszerû, mert más problémával
találja szemben magát a kistelepülésen élõ, vagy például az,
aki turizmussal foglalkozik.
A díjak függnek a települési struktúrától, a beépítettség típusától és arányától, a
lakosság sûrûségétõl, az átlagos szállítási útszakaszok hoszszától és minõségétõl, a logisztikai és lerakási költségektõl, a
szelektív hulladékgyûjtés és
kezelés költségeitõl, a közterületek tisztántartásának és
gondozásának költségeitõl, de
úgynevezett „egyéb és nem látható” költségek is rárakódnak
a szemétszállítás díjaira. Számos önkormányzat a heti
rendszerességet kötelezõvé tevõ eddigi rendelet alapján,
erre hivatkozva emelte a kommunális adókat. Ott, ahol az
önkormányzatok már nem
tudták, vagy nem akarták a
hulladékszállító cég tarifáit önkormányzati büdzsébõl fizetni,

áthárították azt a lakosságra.
Emiatt a díjak erõteljes növekedését tapasztalhattuk.
A fideszes országgyûlési
képviselõ elmondta: sajnos
akad olyan zalai kistelepülés,
ahol 138 százalékkal emelkedett a szemétszállítási szolgáltatás díja.
– Számos kistelepülésrõl
fordultak hozzám panasszal,
kéréssel a komoly tarfia emelések miatt. Többek között
emiatt kezdeményezzük a kéthetenkénti gyûjtés visszaállításának lehetõségét is.
Arra a kérdésre, vajon ott,
ahol az önkormányzat a lakosságra terhelte a díjak fizetését,
mit lehet, vagy kellene tenni, a
képviselõ azt válaszolta: ez
csak akkor korrekt, ha ugyanakkor csökkentik a kommunális adót; jelezte: van ilyen
önkormányzat is Zalában, mely
nem így tett, azon számon kell
kérni az emelést.
– A lényeg, hogy a rezsicsökkentés megvalósuljon; ez
nem egyszerû, az ellenérdekelteket meg kell gyõzni, ebben segít a társadalmi nyomás
is, így arra kérünk mindenkit:
írja alá a rezsicsökkentést támogató íveket – fogalmazott a
képviselõ.
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„Kutató gyerekek” Zalabéren

Zalabérbõl indult a tehetséggondozó program.
2013. április 15-én a zalabéri iskola egy egész napos
rendezvénynek, a kutató gyerekek tudományos konferenciájának (KGYTK) volt a helyszíne. Az általános iskolás korosztálynak szóló verseny nyugat-dunántúli regionális fordulóját immár tizennegyedik éve
rendezik meg Zalabérben,
ahonnan valójában elindult,
aztán országos kiterjedésûvé
vált ez a tehetséggondozó
program, s amelynek országos
koordinátora az intézmény
igazgatója, Kiss Albert.
A jeles eseményt a falu polgármestere, Zsuppán József
üdvözölte és méltatta, majd
Kiss Albert tartott egy rövid ismertetõt a konferencia elõz-

ményeirõl. Beavatta a közönséget abba, hogy milyen célt tûztek ki azok, akik a tehetségmûvelés e formáját kidolgozták, majd felkínálták tanítványaiknak:
„[…] A tudományos diákkör az általános iskolák köré ben is hatékonyan mûködtethetõ. Kiemelt célunk a tudományos diákkörben a kreatív
társadalmi létre nevelés. Ezen
belül az a törekvésünk, hogy
a diákok érdeklõdési területeiknek megfelelõen önmûveléssel ismerjék meg, majd tanulják meg az iskolán belüli és
kívüli forrásközpontok és az
internet használatát. Ezt követõen a megszerzett ismereteket felhasználva felkészülnek

a kiselõadások tartására,
megismerik a választott tudományos témát és annak aktuális problémafelvetéseit. A témáról és a tudomány által felvetett, vizsgált problémákról
beszámolót készítenek a megadott formai követelményeknek megfelelõen.[…]”
Amint az elõbbi kiemelésbõl is kitûnik, erre a többfordulós versenyre egy írásbeli
pályamunkával lehet nevezni.
A beérkezett pályázatok értékelését öt régióban végzik el a
felkért szakemberek. Az értékelés kitér a formára, tartalomra, valamint az ismeretterjesztés vagy kutatásmódszertani
besorolásra. A legértékesebbnek ítélt pályamunkák kapnak
meghívást az úgynevezett regionális fordulókra.
A hétfõi nyugat-dunántúli
régiós megmérettetésre Zalabéren kívül Gyenesdiásról,
Keszthelyrõl, Sármellékrõl, Tapolcáról, Nagykanizsáról érkeztek versenyzõk, akik tíz-tíz
percben mutattak be prezentációkat a háromfõs zsûri elõtt.
A zsûri elnöke Langerné dr.
Buchwald Judit egyetemi tanársegéd volt, mellette Németh Béla, a KIK Zalaszentgróti Tankerületének igazgatója és Matucza Tiborné, a
KGYTK dél-dunántúli koordinátora ítészkedett. Az országos
döntõre – a szabályzatot követve – a tíz legjobb teljesítményt
nyújtó diákot juttatták tovább:
Varga Veronika (Tapolca):
Úgy, mint a többi ember;

2013. április
Zsohár Veronika (Zalabér): A
világ tükre a cigány és a magyar népmesékben; Ágoston
Patrícia-Belovári Júlia- Koltai
Viktória (Sármellék): Madarat
tolláról… avagy a sármelléki
felsõ tagozatos tanulók véleménye a barátságról; Szalai Vivien-Bogdán Ákos (Zalabér): A
kommunikáció tapasztalatainak vizsgálata az iskolánk diákönkormányzatának mûködtetésében; Szörényi Fruzsina
(Keszthely)-Tóth Miklós (Gyenesdiás): A Mikola-csõ- Mérések és megfigyelések a Mikolacsõvel; Berkovics Aliz (Zalabér): Feledésbe merülõ múltunk, avagy egy helytörténeti
kiállítás megszületése; Magas
Bianka (Sármellék): Vidéki
élet Sármelléken, a II. világháború idején; Rába László (Zalabér): A szappanos víz, a háztartási ecet és a pétisó hatása a
bab és a kukorica csírázására;
Noszlopi Dominik (Tapolca):
„Az istenek újabb ajándéka”–
gondolatok az internet világáról; Csiszár Péter (Zalabér): Az
iskolámba járó cigány és nem
cigány tanulók festményeinek
összehasonlítása különféle vizuális dominanciák mentén.
Õk már bizonyosan ott
lesznek a májusi budapesti
döntõn. A döntõre érkezõk
„belépõként” egy rezümét készítenek az írásban már leadott
anyagukról. Mindkettõt – a pályamunkákat és a rezüméket isa Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének munkatársai (minõsített kutatók) értékelik, majd õk lesznek azok,
akik meghallgatják e pályamunkákat bemutató elõadásokat.

Alíz a lakóhelyének történetét kutatta
Berkovics Alíz, a zalabéri
iskola 8. osztályos diákja évek
óta érdeklõdik szülõfalujának
története iránt. Az általa gyûjtött írásos dokumentumokat,
fotókat és a tárgyi emlékeket
bemutató tárlatot 2013. április
5-én mutatták be a közönségnek a helyi általános iskolában.
A rendezvényen Zsuppán József polgármester méltatta azt
a kutatómunkát, amely során a
14 éves Alíz több hónapon át dolgozott azon, hogy minél alaposabban megismertesse diáktársaival és a kiállítás látogatóival Zalabér elmúlt évtizedeinek legfontosabb mozzanatait, állomásait. Ilyen például a településen
található egykori vár, a kastély,
valamint a templom története is.
A kiállítás megnyitóján
részt vett Németh Béla tankerületi igazgató és Kiss Albert
iskolaigazgató is, akik külön
gratuláltak Berkovics Alíz precíz kutatómunkájához.

Berkovics Aliz (a fotó elõterében) dicséretes munkát végzett.
Alíz lapunknak elmondta,
hogy a történelem mindig érdekelte, de a kedvenc tantárgya ennek ellenére a magyar

nyelv és irodalom. Hozzátette
azt is: az idei Kutató Gyerekek
Tudományos Konferenciáján a
dolgozatában is a helytörté-

neti tárlat összeállításának munkafolyamatát mutatta be részletesen.
Cseh Németh Zsuzsanna, a
zalabéri iskola igazgató-helyettese hangsúlyozta: rendkívül
fontosnak tartja a mai világban, amikor a gyerekek döntõ
többsége elsõsorban a számítógép elõtt tölti szabadidejének nagy részét, még akadnak
diákok, akik élénken érdeklõdnek szûkebb hazájuk iránt és
idõt, energiát nem sajnálnak
arra, hogy ezzel megismertessék a helyben élõket.
Az igazgató-helyettes örömét fejezte ki, hogy a zalabéri
iskola tanulói minden esztendõben aktívan részt vesznek a
Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciáján, amely mára
országos jelentõségû programmá nõtte ki magát és egyre
népszerûbb az általános iskolák körében.
Odonics Zsuppán Beáta

2013. április
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Közösen könnyebb
Új program a sümegcsehi óvodában és bölcsõdében
A sümegcsehi óvoda 1976ban kezdte meg mûködését,
akkor még egy csoportos intézményként. Pontosan 30 évvel késõbb, 2006-ban váltak
két csoportos óvodává, a helyi
iskola
tagintézményeként.
2009-ben bevezették az egységes óvodai és bölcsõdei képzést is, ami annyi jelent, hogy
továbbra is 2 csoportban foglalkoznak a kicsikkel, de az
egyikben bölcsisek is helyet
kaptak – sorolta az elmúlt évtizedek jelentõsebb állomásait
Pap Jánosné, a Sümegcsehi
LURKÓ Óvoda és Egységes
Óvoda – Bölcsõde óvodavezetõje.
Az intézménybe jelenleg
50 gyermek jár, közülük 4-en
bölcsõdések, a többiek óvodás
korúak.
– A dolgozókat egy cél vezérli: szeretetteljes, családias
légkörben nevelõdjenek a gyermekek, és megkapják azt a nevelést, ami lehetõvé teszi számukra az életkoruknak megfelelõ fejlõdést. Gondoskodunk
arról, hogy a gyermeki közösség az egésznapos együttlét során felszabadult, jó érzéssel tevékenykedjen, kiemelve a játékot, mint a legfontosabb tevékenységformát – nyilatkozta lapunknak a vezetõ óvónõ.

Az óvoda mûködésének 36
éve alatt sokat változott. Bár az
épülete ugyanaz maradt, de jelentõsen modernizálódott. 1999ben az óvoda teljes bútorzatát
(székek és asztalok kivételével) kicserélték, nagyon sok
fejlesztõ játék beszerzésére
nyílt lehetõség. A gyermekeknek sokféle lehetõséget biztosítanak a szerepjátékokra, hiszen a csoportszobában külön
kuckókat alakítottak ki (fodrász, konyha, babaszoba, boltos, orvosos sarok). 2002-ben
az asztalokat és a székeket is
kicserélték. A felújított óvodába szívesen járnak a gyermekek. A vegyes csoport adta lehetõségeket kihasználva szeretetteljes légkörben nevelik a
gyermekeket. Számos lehetõséget biztosítanak nekik az ismeretszerzésre, sok tevékenységforma közül választhatnak.
– Óvodánk saját nevelési
programot dolgozott ki, ami
alkalmazkodik a helyi sajátosságokhoz, s ez a Lurkó nevet
kapta – folytatta Pap Jánosné.
– Óvodai nevelésünk három
kiemelkedõ területre épül: a
népi hagyományõrzésre, az
egészséges életmódra nevelésre, valamint a környezet megismertetésére. Óvodánk gyermekközpontú nevelést folytat,

Kiállítás Kehidakustányban

Találkozás az erdésszel.
amely a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszik.
Megértõ és nem bíráskodó,
együttérzõ, szeretõ figyelemmel fordul a gyermekekhez. A
családok nevelésével összehangoltan fejlesztjük a gyermekeket, figyelembe véve életkori sajátosságaikat és az egyénenként változó testi és lelki
szükségleteiket – hangsúlyozta
Pap Jánosné.
Az óvodában már 15 éve –
hetente egy alkalommal – szakképzett logopédus foglalkozik
a beszédhibás gyermekekkel.
Ennek köszönhetõen a gyermekek tiszta beszéddel kerülnek be az iskolába, ami megkönnyíti iskolai tanulmányaikat.
A helyi óvoda az iskolával
közösen indította el másik kiemelkedõ programját, amely a
„Közösen könnyebb” nevet viseli. Ennek lényege, hogy a
gyermekek óvodából az iskolába történõ zavartalan átmenete megkívánja az intézmények közötti szoros, tartalmas együttmûködést. Ennek
alapja a kölcsönös nyitottság,
bizalom, mely egymás munkájának ismeretére és megbecsülésére épül.

– Fontosnak tartjuk, hogy
megismerjük az általános iskolai nevelés alapelveit, de a tanítónõk is ismerjék meg óvodai
nevelésünk folyamatát. Ezért a
leendõ elsõs tanítónõ aktívan
bekapcsolódik az óvodai ünnepélyek, mûsorok, foglalkozások menetébe – tájékoztatott
az óvoda vezetõje. – Mindent
megteszünk azért, hogy a gyermekek az óvodáskor végére képessé váljanak az iskolai életre,
rendelkezzenek megfelelõ ismeretekkel. Az iskolával közösen szervezünk programokat
(hagyományõrzõ programok,
sportrendezvények, takarítási
világnap), részt veszünk iskolai rendezvényeken (október
23., karácsony, farsang, március 15.). A cél az, hogy az iskola megismerje azt a szándékot, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek megfelelõ neveléssel képesek az iskolai élet megkezdésére. Fontos, hogy az átmenet minél
zökkenõmentesebb legyen –
fogalmazott Pap Jánosné, a
Sümegcsehi LURKÓ Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsõde vezetõje.
Odonics Zsuppán Beáta

Tisztelt Gazdálkodó!

Bagyo Claudine, svájci
születésû festõmûvész munkáiból nyílt kiállítás Kehidakustányban, a Mediterrán Étel Bár
galériatermében, mely pünkösdig tekinthetõ meg.
A mûvész több mint 38 éve
él Cserszegtomajon. A festõmûvészettel 10 éve kezdett komolyabban foglalkozni. A ben-

ne rejlõ meleg színvilág tükrözi igazán, hogy milyen érzékenyen kezeli saját és környezete
rezgéseit.
A képek a helyszínen megvásárolhatók.
Bõvebb információ: Mediterrán Étel Bár Kehidakustány,
Kossuth L. u. 64. Tel.:06/30/5047981

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõszakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.
A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.
Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igényelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.
A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.
A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.
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Javult a közbiztonság Zalaszentlászlón

A lakosság igényli a polgárõrség mûködését.
Zalaszentlászlón több, mint
15 éve mûködik polgárõrség a
helyiek nyugalmának megõrzése érdekében. Kezdetben
még alig néhány fõvel járõröztek éjszakánként heti egy-két
alkalommal – emlékezett az
alakulás elsõ lépéseire Kurucz
András, a zalaszentlászlói polgárõrök vezetõje.
Ma már 36 tagot számlál
testületük, melynek köszönhetõen szinte minden éjszaka járják a falu azon pontjait, ahol
korábban elszaporodtak a tolvajlások, betörések.
A közbiztonság néhány évvel ezelõtt jelentõsen romlott
Zalaszentlászlón. Akkor elsõsorban a hegyi hajlékokból
tûntek el nagyobb értékû gépek, berendezések, élelmiszerek. A tolvajok ezt követõen
arra is specializálódtak a településen, hogy kifigyelték, melyek azok a lakóingatlanok,
amelyeket külföldiek vásároltak meg. Tudták, hogy õk csak
az év bizonyos hónapjaiban
tartózkodnak az általuk vett

házakban, ezért oda könnyedén bejuthattak és elsõsorban
nagy értékû elektronikai eszközöket, használati tárgyakat
vittek el – meséli Kurucz
András.
Amióta a polgárõrség tagjai
majdnem minden éjszaka járõröznek, azóta jelentõsen csökkent a faluban a vagyon elleni
bûncselekmények száma. Az
elmúlt egy év statisztikáit nézve elmondható, hogy az utóbbi hónapokban például egyáltalán nem történt lopás Zalaszentlászlón, de az egy évvel
ezelõtti hasonló idõszakban is
csupán havi egy tolvajlásra, betörésre akadt példa – nyugtázta a polgárõrök vezetõje.
Kurucz András hozzátette
azt is: szerencsésnek mondhatják magukat több szempontból is. Kaptak egy gépkocsit az
Országos Polgárõr Szövetségtõl és ezzel tudják ellátni a folyamatos járõrözést. Ezt azért
tartja rendkívül fontosnak, mivel a megemelkedett benzinár
miatt több településen éppen
um
ik
ar
ng
Hu

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

azért szûnt meg a helyi polgárõrség, mivel saját autóikkal
nem tudtak szolgálatot teljesíteni hosszú távon az önkéntesek.
A polgárõrség vezetõje elmondta: a polgárõrök maguk
tartják karban az OPSZ-tõl kapott személygépkocsit, de ha
nem kapták volna, akkor már
mûködésképtelenek lennének.
Kurucz András ugyancsak
szerencsésnek tartja azt, hogy
példaértékû együttmûködést
tudhatnak magukénak a zalaszentgróti rendõrség munkatársaival. Segítik egymás munkáját és emellett közös járõrõrözéseket is tartanak rendszeresen, ami még erõteljesebb
visszatartó erõt jelent.
A polgárõrség a lakosság
nyugalmának védelme mellett
jótékonysági feladatokra is vállalkozik. Minden esztendõben
összegyûjtik például a telepü-

lésen felgyülemlett és feleslegessé vált vashulladékot, melynek értékesítése után a befolyt
összegbõl gyermeknapot tartanak – az idei évben is – a falu
apróságainak és játékok, készségfejlesztõk vásárlásával támogatják a helyi óvodát is.
Feketéné Tarpál Ibolya
polgármester kihangsúlyozta:
a helyiek igénylik a polgárõrség mûködését Zalaszentlászlón és minden tekintetben
pozitív visszajelzést juttatnak
el az önkormányzathoz az
egyesület mûködését illetõen.
A polgármester szerint az önkéntes járõröknek köszönhetõen Zalaszentlászlón a helyiek
nyugodt, csendes életet élnek
abban a tudatban, hogy meglévõ értékeikre nemcsak õk vigyáznak, hanem a polgárõrség
36 tagja is.
Odonics Zsuppán Beáta

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Színház volt számukra az egész világ

Hörcsöki Tamásné és Stekli Ilona.
Rendszeresen – 2008 óta –
szervez színházlátogatást a megyeszékhely Hevesi Sándor Színházába Hörcsöki Tamásné, a
Türjei Mûvelõdési Ház vezetõje,
Lutár Zsuzsanna közremûködésével. Legutóbb 2013. április
15-én a teátrum Made in Hungaria címû darabját nézték meg
és a szervezést minden eddiginél nagyobb érdeklõdés kísérte,
hiszen 42-en voltak kíváncsiak
a nagy sikerû zenés darabra.
Elbûvölõ, magával ragadó
és rendkívül professzionális
elõadás – foglalta össze benyomásait röviden a mûvelõdési
ház vezetõje. A színészi produkció, a tartalom, a zene és a
díszlet tökéletes harmóniában
voltak a darab elsõ percétõl
egészen az utolsóig – mesélte
lelkesen Hörcsöki Tamásné.
A mûvelõdési ház vezetõje
szerint nagyon fontos, hogy
egy olyan településrõl is eljuthassanak színházba az emberek, ahol erre naponta nincsen
lehetõség. Legalább havonta
egy alkalommal muszáj lenne
véleménye szerint, hogy ilyen
programra szakíthassanak idõt,
mivel az az 1-2 órás elõadás
teljes feltöltõdést jelentett eddig a színházlátogatásokon
résztvevõk számára.
A teátrumok kínálatából –
tapasztalatai alapján – elsõsorban a zenés darabok, operett
elõadások élveznek prioritást
a türjeiek körében, ezért tudatosan már úgy is szervezik a
színházlátogatásokat, hogy igyekeznek ilyen jellegû darabokat
választani lehetõség szerint. A
csoportos színházi programok
során megfigyelhetõ, hogy elsõsorban a középkorosztály és
a náluk idõsebbek érdeklõd-
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nek folyamatosan. Amióta Hörcsöki Tamásné szervezi a színházi látogatásokat azt is leszûrte tapasztalatként, hogy
van egy állandó, körülbelül 20
fõt számláló állandó társaság,
tagjai minden alkalommal elmennek a zalaegerszegi színház bemutatóira.
A mûvelõdési ház vezetõje
már most szervezi a következõ
elõadásra a résztvevõket. 2013.

június 5-én a Figaró házasságát szeretnék megnézni a
megyeszékhely teátrumában.
Stekli Ilona – aki a türjei
fazekas szakkört is vezeti minden szombaton – szintén részt
vett a Made in Hungária címû
elõdadáson és rá is nagy hatással volt a darab. Elsõsorban azt
emelte ki, hogy ifjú korát idézték az ott elhangzott zenék és
magával ragadta a hozzá párosuló színészi elõadás, valamint
a tánckar tökéletes koreográfiája. Stelkli Ilona már most
tudja, hogy a következõ csoportos színházlátogatásra biztosan jegyet vált.
Fáner Andrásné a nyugdíjas klub tagjaként elsõ alkalommal utazott a kulturális
programra a türjei mûvelõdési
ház szervezésében. Azt mondta: annyira jól érezte magát,
hogy ezentúl egyetlen elõadást
sem hagyna ki, sõt hozzátette
azt is, ha elõbb kezdõdnének a
darabok, akkor még vonattal is
szívesen utazna gyakrabban a
bemutatókra a megyeszékhely
színházába.
Odonics Zsuppán Beáta

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mert mi a fontos…
A családok életében egyre fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem mindegy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván attól, aki a konyhában dolgozik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.
Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megoldani. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyeztetés után a helyszínen felmérjük a lehetõségeket. Külön figyelünk arra, hogy milyen problémákat kell megoldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új konyha. A számítógépes, 3D-s látványterveknek köszönhetõen minden részletet pontosan lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lépésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatokban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.
– Egy jó konyha mennyivel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt miért nem tettük hamarabb….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Sikeres közmunkaprogram, szépülõ falukép és pezsgõ kulturális élet Tekenyén

Kézmûves foglalkozás: ezúttal is sokan voltak…

Térkövezés a könyvtár elõtt.
Márciustól Tekenyén is elkezdõdött a Start közmunkaprogram, melynek keretében
ismét munkát tudtak biztosítani a helyben lakók közül 18
fõnek. A programhoz tartozik
többek között a falu építése,
szépítése, a mezõgazdasági területek, a környékbéli erdõk
rendbetétele, valamint az illegális szemétlerakóhelyek felszámolása is – nyilatkozta lapunknak Sinka Imréné, a falu
alpolgármestere.
A különbözõ projektekben
a dolgozók bérén kívül eszközök finanszírozását is támogatja az állam, amely segítségével tovább tudták építeni
települést és annak környékét.
Ezzel a pályázati forrással tudják kiegészíteni az önkormányzat szûkös költségvetését 2013ban. Az elsõ hetekben a könyvtár elõtti terület térkövezése
valósult meg, szebbé, rendezettebbé téve ezzel a falu központi részét. Így a könyvtári

programokat, kézmûves foglalkozásokat jó idõ esetén már a
szabadban is meg tudják szervezni. A helyi segítõk közül
Mohari János szakmunkájára
ezúttal is számíthattak, aki társadalmi munkában mindig áll
rendelkezésre – tájékoztatott
az alpolgármester.
Nagyon örülnek annak, hogy
a közmunkaprogramban résztvevõk a kezük munkájának
eredményességét látván egyre
nagyobb motivációval végzik a
napi teendõiket.
A településen a kulturális
vonal a másik terület, ami meglehetõsen nagy számban mozgatja meg a helyieket, melyet
Dézsenyi Melinda tanárnõ
koordinál rendszeresen. A nemzeti ünnepeket és egyéb jeles
megemlékezéseket, évfordulókat minden esetben megszervezik Tekenyén.
A fiatalabb generációnak
szánt programok mellett nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy

havonta egyszer a nyugdíjasoknak is találkozót szervezzenek.
Minden ilyen együttlétnek más
aktualitást találnak ki. Alkalmanként például a helyben
termelt káposztából és répából – amit közmunkások savanyítottak – készített finomsággal lepték meg az idõkorú lakosságot – mondta Sinka Imréné. Következõ programjuk –
Szalay Csaba kezdeményezésére és szervezésében – egy
kirándulás lesz Gyõr-Pannonhalma-Pápa útvonalon, az utazásra már most akkora az érdeklõdés, hogy résztvevõk
megtöltenek egy buszt.
Pünkösdi piknik, falunap,
szüreti felvonulás és pogácsa fesztivál. Ezeken a rendezvényeken rendszerint részt
vesz a település apraja-nagyja. Ez alapvetõ célja is a helyi
önkormányzatnak, nevezetesen, hogy minden generáció megtalálja számára azt a
programot, ahol jól érezheti
magát.
A gyerekek körében rendkívül népszerû a Tarsoly Róbert polgármester által szervezett tájfutó program, ahol
heti két edzésen vesznek részt
és rendszeresen járnak versenyekre az ország minden pontjára. Sikereiket jól tükrözi,
hogy a múlt évben a Göcsej
Környezetvédõ, Tájékozódási
és Futó Egyesület az egyik
országos versenyét Tekenyén
szervezte meg.

A település a pályázati lehetõségek közül minél többet
igyekszik megragadni, hiszen a
költségvetésük egyébként a fejlesztéseket nem tenné lehetõvé
– folytatta az alpolgármester.
A falu központjában található az úgynevezett Fecskeház, amelyet szintén pályázati
forrásból újítottak fel. Jelenleg
a használatba vételi engedélyre várnak és azt követõen
olyan fiatal pár pályázhat az
ingatlanra 5 éves idõtartamra,
amely vállalja, hogy félretesz
havi 20 ezer forintot és mellette csupán a rezsit kell fizetnie.
Ez egy nagyszerû lehetõség
a fiataloknak arra, hogy a
közös életük elsõ pár évében
megalapozzák a jövõjüket,
akár egy késõbbi saját otthonra gyûjtögetve.
Leader pályázati lehetõséget felhasználva az épület
további részének felújítására,
nyílászáró cseréjére adott be
pályázatot az önkormányzat,
amit ismét a polgármester készített el.
A mezõgazdasági út építését az egyik termelõ által megnyert pályázattal és az érintett
területtulajdonosok hozzájárulásával tudják megvalósítani.
Folyamatban van a települést érintõ szennyvízberuházás
kiépítését célzó pályázat, melyet Zalaszentgróttal közösen
adnak be.
Odonics Zsuppán Beáta

Zalaszentivánon
25-30 kg-os minõségi húsmalacok
négyesmentes állományból eladók.
Ár: 700 Ft/kg
Minõségi hússertések hasítva eladók.
Ár: 650 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zenei tehetségek találkozója Türjén
Türjén évekkel ezelõtt döntöttek úgy, hogy a zalaszentgróti Erkel Ferenc Zeneiskola
kirendeltségeként biztosítják a
helyben élõ diákok számára,
hogy a hangszeres zenetanulás
iránt érdeklõdõk magas szintû
képzésben részesülhessenek.
Döntésük elsõdleges háttere
az volt, hogy – fõként a kisebb
gyerekek esetében – ne kelljen
utazni más településre gyakorolni és külön órákra – emlékezett a kezdetekre Pálné
Peitli Erika, a türjei Szent
László Alapfokú Oktatási Központ igazgató-helyettese.
2013. április 20-án délután
az iskola auláját trombitaszó,
kellemes fuvolazene és zongora hangja töltötte meg. Immáron 3. alkalommal rendeztek
hangversenyt a türjei telephely növendékei. A szülõk és
más hozzátartozók izgatottan
várták a produkciókat, ahol a

diákok arról adtak számot,
mennyit fejlõdtek saját hangszerükön az elmúlt egy esztendõben.
A türjei telephely növendékeinek hangversenyén az
óvodás korú gyermekektõl
egészen a középiskolás korú
tanítványokig 30-an léptek a
közönség elé. Olyan visszatérõ
diákok is részt vettek a bemutatón, akik korábban az
intézmény növendékei voltak,
de ma már más városokban
végzik a zenei tanulmányaikat,
miután kimaradtak az általános iskolából.
A hangversenyen minden
korosztály a maga képzettségi
szintjének és életkorának megfelelõ zenei elõadásból választott, így a komolyzenétõl a
népzenén át az énekes-zenés
játékig bezárólag széles skálán
mozgott a bemutatott produkciók repertoárja.

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

www.zalatajkiado.hu

A türjei óvodások mûsora.
Pálné Peitli Erika tájékoztatott arról is, hogy a türjei iskola a zenei képzés biztosítása
mellett folyamatosan rendelkezésre bocsájtja a gyakorláshoz
szükséges termeket, szükséges
eszközöket. A zenészpalántákat a zalaszentgróti Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai oktatják, akik mára teljes mértékben beilleszkedtek a türjei iskola testületébe és nem csak
óraadóként érkeznek az intézménybe, de baráti kapcsolatok
alakultak ki a zenei oktatás
kapcsán és a gyerekek körében is nagyon népszerûek. Az
igazgató-helyettes
kihangsúlyozta: elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy példaértékû és harmónikus együttmûködés van a 2 intézmény
között is.
Kifejezetten a türjei gyerekek számára szervezték a hagyományos hangversenyt, tehát valamennyi fellépõ diák
Türjén végzi iskolai tanulmányait – vette át a szót Lovász
Gábor, a zalaszentgróti Erkel
Ferenc Zeneiskola igazgatója,
aki maga is zongorán kísért
több fellépõ diákot.
Pedagógusként azt tapasztalja, hogy az elektronikus zene világában is szép számmal

akadnak olyan diákok, akik érdeklõdnek a hangszeres zene
tanulása iránt. Az igazgató véleménye szerint alapvetõen
két pillére van az ilyen jellegû
oktatás alapjainak: egyfelõl meghatározza a családi indíttatás,
másfelõl pedig a szülõk anyagi
helyzete is befolyásolja, hogy
adott esetben a zene iránt érdeklõdõ gyermek milyen hangszeren tanul. A legnépszerûbb
– éppen az olcsóbb ár miatt is
– a fuvola és a legkevesebben a
zongorát választják, mert azt
óriási költség beszerezni folyamatos otthoni próbákra –
fogalmazott Lovász Gábor
igazgató.
A zalaszentgróti zeneiskola
türjei telephelyén megteremtették annak lehetõségét, hogy
a diákok az intézmény zongoráján gyakorolhassanak. Ez
nemcsak a helyben tanulók
számára biztosított, hanem a
Türjén élõ, de más városokban
tanuló diákok számára is.
A türjei Szent László Alapfokú Oktatási Központban
megtartott hagyományos hangversenyen a több, mint száz
fõbõl álló lelkes közönség
vastapssal jutalmazott minden
produkciót.
Odonics Zsuppán Beáta
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Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Bérbeadásra meghirdet
szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.
A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,
ahol úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló
Szent György Energiapark,
valamint 8 hektár parkosított zöldterület
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak
május elejétõl szeptember végéig van nyitva.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322

• furdo@lenti.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 • sz.: 8-12

