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A világ felé nyitna fejlesztéseivel
Beszélgetés Széles Gáborral, Zalacsány nagybefektetõjével

Fotó: Hegedûs Róbert
Széles Gábor az idegenforgalom mellett a megújuló energiákban is gondolkodik.
Közéletben jártas olvasóinknak nem kell bemutatni
Széles Gábort. A Zalacsányban
szerepet vállaló nagyvállalkozó
2012-ben lett tulajdonosa a Zalacsányban található Batthyány
Kastélyszállónak, egyesítette a
hajdan a Batthyány-család tulajdonában álló kastély és kúria
épületeit. Zalai otthonában látogattuk meg Széles Gábort.

– Hogy került kapcsolatba
a megyével és Zalacsánnyal?
– Teljesen a véletlen hozta.
Tavaly õsszel jelezték, hogy az
ír tulajdonosok árulják a kúriát,
és megkérdeztek, hogy érdekele. Megtetszett az épület, de
helyismeretem nem volt. Elõtte
alig jártam Zalában, a 2010-es
választások elõtt Zalaegerszegen mondtam beszédet. Na-

gyon megszerettem a térséget,
és a fejlesztések szempontjából
nagy fantáziát látok a megyében. Nemzetközi szempontból
is nagyon jó a fekvése, mivel
közel van az Adria, Velence,
Olaszország. Mivel a térség,
részben mediterrán faunavilággal rendelkezik, Magyarországon belül egy olyan mediterrán
központtá válhat, ami érdekes
lehet a külföldiek számára.
– Fejlesztései hogyan illeszkednek a két kastély stílusjegyeihez?
– Ezek a területek õsi magyar
földek, ráadásul a Batthyány
nagykastély alapjait az 1200-as
években tették le. Mivel van
egy szakrális jelentése is, ezért
a kastély köré egy olyan kör-

nyezetet szeretnék kialakítani,
amely a 21. században tovább
szépíti a térséget, például a
hozzá kapcsolódó golfpályával
együtt.
– Mi a golfpálya építésének
menetrendje?
– A pályaépítõkkel történt
megállapodás alapján jövõ nyáron kell átadni a pályát, ami
már akár tavaszra is elkészülhet. Mellette a világ legnagyobb
termálcentrumát tervezzük, 200
ágyas, ötcsillagos szállodával,
amelyben három fürdõkultúra
olvad egybe és 9000 négyzetméterével felülmúlja a Dubaiban található komplexumot is.
– A technika területén lenne-e olyan újdonság, amibõl a
(Folytatás a 2. oldalon)

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
Október a látás hónapja!
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás az üzletben.
Vizsgálat: minden csütörtökön 14 órától.
Bejelentkezés személyesen vagy a
06-83/361-544-es telefonszámon.
A látás hónapja alkalmából a
multifokális lencsék árából 20% kedvezmény.
Kontaktlencsék diákigazolványra 20% kedvezménnyel kaphatók.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely!
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A világ felé nyitna fejlesztéseivel
Beszélgetés Széles Gáborral, Zalacsány nagybefektetõjével
(Folytatás az 1. oldalról)
magyar gazdaság is profitálhat? Lehetett olvasni az energiacelláról…
– Folyamatosan foglalkozunk az energiacellával, eredeti
elképzelés szerint szeptembertõl nyitottunk volna vele a
média felé, de rá kellett jönnünk, hogy akkora az információhiány a zalacsányi fejlesztési
programról a sajtó felé, hogy
ennek pótlására szánjuk ezt a
hónapot. Októbertõl foglalkoznánk az energiacellával, illetve
a megújuló energiaforrásokkal.
Részleteket még nem árulhatunk el az új energiahordozóról, de már tudjuk, hogy mekkora méretû, súlyú, teljesítményû lesz. Számításaink szerint
akár 50 százalékkal is lehet a
háztartások
energiaköltségét
csökkenteni. A világban sokféle, általunk még ismeretlen
energiaforrás van, és úgy tûnik,
hogy ebbõl egyet-kettõt sikerül
befognunk. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor a
világ energiakutatását fogjuk
alapjaiban befolyásolni.
– A jelenlegi oktatásról, tudományos életrõl mi a véleménye?
– Nehéz errõl nekem beszélni, mert hat évig annak a
kuratóriumnak az elnöke voltam, amelyik az egyetemek felé

osztotta szét a központi forrásokat. Szinte minden egyetemrõl van információm, viszont az adósságrendezések
miatt háttérbe szorultak a kutatásfejlesztésre biztosított összegek. Az intézményeken belül
nehéz dönteni, hogy a humán
és a reál karok közül melyiknek
jusson több pénz. A következõ
kormányciklus stratégiája lehet,
hogy ezt kidolgozza. Ez is elsõsorban a munkahelyteremtést célozná meg.
– Milyen tervei vannak
még Zalacsányban és a környéken?
– Remélem, hogy a településen rövid idõn belül megszûnik a munkanélküliség és munkaerõhiány lesz. Sajnos vannak
bizonyos baloldali szerve(zete)k, amelyek próbálják becsmérelni, hátráltatni a munkát,
ahelyett, hogy örülnének, hogy
a megyében olyan 80 milliárd
forintos beruházás folyik, amelyhez hasonló a következõ években az ország idegenforgalmában másutt nem várható. Két
témában is folyamatosan tárgyalok, így több fejlesztési ötlet
is tervben van.
– Ön is golfozik? Hogyan
kapcsolódik ki?
– Szeretek teniszezni és golfozni. A világ sok golfpályáján

Idõsek köszöntése Zalacsányban
A szeptemberi napsütéses
délutánon Zalacsány Önkormányzata idõsek napi rendezvényre várta a nagymérvû fejlesztések elõtt álló falu szépkorú lakosait.
– Hagyomány községünkben, hogy egyszer egy évben
meghívjuk az idõs embereket,
hangsúlyozva a társadalomban
elfoglalt szerepüket. Településünkön 1047 fõ él, melybõl 360
a 60-90 év közötti. Közülük

van, aki szociálisan rászorult,
számukra az önkormányzat ingyen étkezést biztosít. Fontosnak tartjuk, hogy érezzék a falu
gondoskodó erejét, amelyet e
nappal is szeretnék nyomatékosítani-hallottuk Nagy László
polgármester asszonytól.
Kiemelve e nap fontosságát
hangsúlyozta, hogy ez alkalom
nagy jelentõséggel bír a fiatalok, idõsek számára egyaránt.
„Szüleink, nagyszüleink moso-

A helyi kisdiákok verseket, dalokat és színdarabot hoztak
ajándékba.

Fotó: Csudai Sándor
A világszínvonalú golfpálya jövõ nyárra készül el.
játszottam már, így van összehasonlítási alapom. Európán
belül kedvencem Spanyolország, például Andalúziában van
a legtöbb golfpálya. Az itteni
pálya terveit olyan szakember
készítette, hogy neve garantálja
azt, hogy a legnevesebb golfozókat is vendégül lássuk. A magyar állam annak idején szintén
nemzetközileg elismert tervezõt bízott meg a Forma 1-es pálya tervezésével. Ellenkezõ esetben Eclestone-t, a száguldó cir-

kusz mindenható urát még az
országba sem lehetett volna elhívni, nemhogy futamokra leszerzõdni. Azt szeretném, hogy
az autóversenyek mellett a rangos golfversenyek is erõsítsék
Magyarország jóhírét. Ami a
kikapcsolódást illeti esténként a Facebookon levõ oldalaimmal való foglalkozás is
szenvedélyem, nem jelent ez
rangon aluli dolgot úgy, mint
másoknak.
Pataki Balázs

lya sok erõt sugároz felénk…”
Mint mondta, az öregkor sokféle elõnnyel jár, amelyben helyet kap a nagy tapasztalat, azok
titkai, az idõs emberek szemében lévõ bölcsesség, a ráncban
pedig a mosoly lakozik. Köszönet a sok munkáért, fáradozásért, és a fiataloknak adott támogatásért, majd kérte õket,
hogy az értékes tudásból,
amelynek birtokában vannak,
mind többet adjanak át az
utókornak, fõként az unokáknak. Jó egészséget és szórakozást kívánva a délután hátralévõ perceihez, az Idõsek Himnuszának soraival zárta köszöntõjét Nagy Lászlóné: „Amíg
fiatal vagy,/ Sosem gondolsz
arra, /Hogy eljön az õsz is,/ S
elszállnak a darvak…”
– Tíz éve élek itt a községben, és minden évben elfogadom a meghívást. Ide tartozunk, fontos számunkra az ismerkedés, mivel nyugdíjasként
éljük napjainkat és ez egy megfelelõ alkalom a beszélgetésre,
a tartalmas idõ eltöltésére. A
feleségem a nyugdíjas klubban
énekel, így õt is meghallgatom
– kaptuk a választ Kelemen
Endrétõl, aki nõvérével együtt
érkezett a rendezvényre.
A helyi kisiskolások dalos,
verses produkciója csalta a színpad felé az idõs tekinteteket. Az
általuk elõadott kedves mûsorban színdarab is helyet kapott.

– Itt vagyok minden esztendõben, megtisztelve ily módon
a polgármester asszonyt, aki
nagyon kedves, figyelmes és
bármilyen kéréssel fordulunk
hozzá, az meghallgatásra talál.
Továbbá ez egy jó közösségi
program számunkra, és nekem
még a kis unokám is szerepel a
mûsorban, tehát van okom,
hogy itt legyek – hallottuk Horváth Lászlónétól.
A nyugdíjas hölgy szomszédságában ülõ idõs néni, Pál
Dezsõné a gondoskodás érzését
emelte ki, hiszen mint mondja,
legalább nincs egyedül ezekben az órákban.
„Csak egy kék színû virág,
ennyi a jelünk,/Aki jön mind
barát, és boldog lesz velünk…”
– hangzottak az ismert régi sláger dallamai, közben a kisiskolások papírból készült kék színû virágot nyújtottak át e nap
ünnepeltjeinek, egy-egy kedves
szó kíséretében.
A helyi nyugdíjas klub dalos
csapata alkalomhoz, életkorhoz, évszakhoz fûzõdõ összeállítása kínált felhõtlen perceket
a vendégek számára. Számos ismert népdal, sláger csendült fel.
A gondosan megterített asztalokra rákerült az ünnepi étek,
majd zene kíséretében kötetlen
beszélgetés vette kezdetét az
idei szépkorúak ünnepén Zalacsányban.
Török Irén
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„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta kihelyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a Zala Megyei
Közgyûlés. A három éve felavatott Millenniumi Emlékmûben szeptember 7-én elismeréseket adtak át a megye életében tevékenykedõ, kiemelkedõ munkát végzõ szakembereknek. Az ünnepségen beszédet mondott Manninger Jenõ,
a közgyûlés elnöke, aki ismer-

tette a megye fejlesztési tanulmányának részleteit, s hozzátette: az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy a 20142020 közötti megyei fejlesztési
koncepciót elkészítse.
– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok munka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósuljon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen
kedveznek az aprófalvas és

Nagy ünnep Kisszentgróton
A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

Tizennyolcadik alkalommal
rendezték meg a kisszentgróti
városrészben a búcsút és a
szüreti felvonulást, ami immár
az egész település ünnepe.
A délelõtti versenyek és
off-road bemutató után került
sor a szentmisére, majd a látványos szüreti felvonulásra. A
menetbõl nem hiányoztak a
helyi táncosok, s természete-

sen ott volt a kisbíró is, aki
közzétette a szentgróti történéseket.
A gazdag kulturális programban mindenki megtalálhatta a neki tetszõ mûfajt. Természetesen a gasztronómiai
kínálat is gazdag volt, ráadásul
nagy gondot fordítottak a hagyományos kisszentgróti receptek népszerûsítésére is.

kisvárosokból álló térségeknek. Ugyanakkor felértékelõdhet a térség elhelyezkedése, a
természet adta elõnyök okos
kihasználása. Bízunk benne,
hogy Zala egyre több térsége
válik vonzóvá és megtartja,
visszacsábítja fiataljainkat. Az
elmúlt idõszakban sikerült elérni, hogy a következõ uniós
ciklusban is legyen még területi program. Így a megyék,
megyei jogú városok maguk
alakíthatják ki fejlesztési elképzeléseiket és a megyei önkormányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beruházásokon alapuló helyi programokat, megvalósíthatósági
tanulmányokat
készítettünk
minden járás területére. Nagy
reményeket fûzhetünk a vidékfejlesztési programhoz is, melyben a földtörvénynek is köszönhetõen Zala megyében is
még több és sikeresebb gazdálkodó család lehet. Mindehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszolgáló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett lehet eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az infláció, szerényen, de növekedik
a gazdaság, a reálbér és a nyugdíj. A népegészségi, jövedelmi
mutatók a megyében az európai és a magyar átlag alatt vannak. Elégedettségre tehát nincs
ok, de míg Európa többi orszá-

ga a csõd szélén áll, nálunk az
ország összefogásának köszönhetõen a munkára, családra
építõ politika eredményei
már látszanak. Szükségünk van
jövõbe vetett hitre a feladatok végrehajtásához – mondta
többek között a közgyûlés
elnöke.
A beszéd után hagyományosan megyei kitüntetõ címeket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktudásukkal, munkájukkal, emberi
tartásukkal vagy példamutató
tevékenységükkel kiemelkedtek közülünk, és kitartásukkal,
elkötelezettségükkel járultak
hozzá a megye jó hírének növeléséhez.
A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott néhai Szalai Annamáriának, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt elnökének, akinek karrierje Zalából indult. Az idén áprilisban
elhunyt egykori önkormányzati és országgyûlési képviselõ
díját testvére vette át.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.
Pataki Balázs
Térségünkbõl kitüntetést kapott:
Zalai Közmûvelõdésért:
Városi Kamarakórus (Zalaszentgrót).

Eladó ingatlan Fertõhomokon
Sopron és az osztrák határ közelében,
Fertõhomokon eladó
egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserépkályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.
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Méltóképpen képviselte hazánkat Hévíz

A hévízi küldöttség a gálán.
– A zsûri mostani értékelésében nagy hangsúllyal szerepelt a város lakóinak és vezetésének a gyógytó környezetvédelmi szempontú megóvására irányuló „alázatos” hozzáállása. A környezet megóvását ugyancsak elõtérbe helyezõ fejlesztéseket és innovációs
törekvéseket, valamint az egynyári növényekkel beültetett

Hévíz és Csopak képviselhette hazánkat az Entente Florale Europe belgiumi, Nieuwpoortban rendezett ünnepségén.
A díjátadó gálán 250 küldött vett részt 11 európai
ország 18 településérõl. NagyBritannia, Hollandia, Németország, Olaszország, Ausztria,
Belgium, Csehország, Szlovénia, Írország és Horvátország
települései mellett a 2012-ben
legvirágosabb magyar városnak, illetve falunak megválasztott Hévíz és Csopak képviselte Magyarországot.
A két magyar település
ezüst minõsítéssel zárta a versenyt. A települések delegációkkal képviseltették magukat, melyekben azok kaptak
helyet, akik a hazai és nemzetközi megmérettetésre való
felkészülésben vezetõ szerepet
játszottak. Hévízt Papp Gábor
polgármester, Kepli József János alpolgármester, Füzesi
Lászlóné képviselõ, Õry Rozália polgármesteri kabinetvezetõ, Laczkó Mária, a GAMESZ
vezetõje, Horváth Orsolya, a

Hévízi TDM egyesület ügyvezetõ igazgatója, Babics Tamás, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályának vezetõje,
Antal Anita sajtóreferens,
Nagymihály Csaba, a polgármesteri hivatal informatikusa
és Tamás Andrea kabinet ügyintézõ képviselte.
A gálán elhangzott értékelés során kiemelték: a virágosítás mellett nagy hangsúllyal
szerepeltek a környezetvédelem, az ökológia, a környezettudatos oktatás, a természeti
és épített örökség megõrzése,
a korszerû hulladék- és energiagazdálkodás, illetve a tájvédelem szempontjai. A zsûritagok kiemelt figyelmet fordítottak a település tisztaságára,
graffiti-mentességére.
Papp Gábor polgármester
elmondta: Hévíz már 1995 óta
részt vesz a Virágos Magyarország versenyben. Tavaly – 1997
után már másodszor – nyerte
el a legvirágosabb város címet,
az európai versenyben pedig
1998-ban ugyancsak ezüstérmet szerzett.

A virágos Hévíz…

virágágyások európai színvonalú kialakítását is pozitívan
értékelte a zsûri – jelezte a
polgármester. Mint mondta: az
értékelés szempontjai jelentõsen változtak az elmúlt idõszakban: míg korábban a leglényegesebb szempont a virágos felületek száma, nagysága,
pompája volt, addig ma már
jóval komplexebb szempontok
alapján ítél a zsûri, melyben
helyet kap a környezettudatosság, a fenntarthatóság, a fejlesztési és beruházási tervek
és azok megvalósítása, így az
eddigieknél nagyobb kihívás
elé néznek azok, akik vállalják
a megmérettetést.
A zsûri elismerõen szólt
Hévíz fejlesztéseirõl, a környezetvédelem kiemelt szerepérõl, és azokról a pozitív változásokról, melyek az elmúlt
években történtek a városban.
Jelezték: Hévíz jó irányba
indult el, ennek máris vannak
kézzelfogható eredményei, s
remélik, hogy a változások néhány év múlva mindenki számára érzékelhetõek lesznek.
A résztvevõ települések
kiállítás keretében is bemutatkoztak a belgiumi ünnepségen.

2013. szeptember
2013. november 17-én idõközi választás lesz Türjén, ahol a
testület feloszlatta önmagát.
Mlinárik László polgármester Türje honlapján részletesen
vázolta a kialakult helyzetet. Kihangsúlyozta, hogy polgármesterként a falu reális érdekeinek
képviseletét, nyílt, mindenki számára áttekinthetõ eljárásokat
ígért, s így is cselekedett. Szerinte az elmúlt évtized hiányos
költségvetési gyakorlata nem
folytatható. A szakmai vitát képviselõtársainak egy része nem
vállalta. Mlinárik László érdeklõdésünkre elmondta, hogy indulni fog a polgármester-választáson.
Lapunk három képviselõt
kért meg arra, hogy értékelje a
kialakult helyzetet.
Elsõként dr. Wiederschitz
József fejtette ki véleményét. Õ
a feloszlatás mellett voksolt a
testületi ülésen.
– Úgy vélem, az alkotó munkához szükség van arra, hogy a
testület harmonikusan mûködjön, hogy a képviselõk a véleményeket ütköztetve, de a falu
érdekeit nézve együttértésben
dolgozzanak. Sajnos ez községünkben már jó ideje nem mûködött, olyan mértékben mérgesedett el a helyzet, hogy a
munka a testületi üléseken ellehetetlenült. Döntésem tehát
nem személyes jellegû, úgy gondoltam, hogy ezt az idõszakot le
kell zárni, és az talán a legkorrektebb, ha a falu lakossága
megkapja a lehetõséget, hogy
olyan képviselõ-testületet vá-

November 17-én választ Türje
lasszon, amely közös célokért
tud dolgozni.
Szabó Ferenc ellenezte a feloszlatást, így nemmel szavazott:
– Melyik az az önkormányzat, ahol nincsenek problémák?
Azért választottak meg bennünket, hogy megoldjuk a gondokat. Nem láttam az okát annak,
hogy a felelõsséget tovább adjuk – meglehetõsen elítélendõ
módon –, s költségbe sodorjuk
a falut. Ennek a pénznek – az
idõközi választás kiadásaira gondolok – sok helye lenne. A képviselõi munka felelõsséggel, fáradtsággal jár, de ezt el kell viselni. Lehet, hogy ilyenkor indulatosabban fogalmaz az ember, de ezt a jó cél érdekében
teszi. Itt olyan dolgok történtek
a polgármester szabadsága alatt,
amikkel nem értek egyet. Nagyon remélem, hogy a falu lakossága az idõközi választáson
azoknak szavaz bizalmat, akik
Türje érdekeit képviselik.
Szabó István sem értett
egyet a feloszlatással:
– 2010 októberében egyedüli új tagként kerültem a testületbe, ahol sajnos megmaradt
a régi szemlélet. Már az iskolaigazgató-választáskor probléma volt. Õk nem akartak kedvezõ változást. Az önkormányzati dolgozók kinevezésekor
nem a tudás, az iskolai végzett-

Új arcok, régi barátságos légkör

Pakod és Dötk községek
önkormányzata a Pókaszepetk
központtal mûködõ Festetics
Kristóf ÁMK-ban történõ oktatási nevelési munkával biztosította lakossága számára az oktatási-nevelési feladat ellátási kötelezettségét. A 2012. tanévben
a jogszabálykörnyezet változása
miatt az iskolai oktatás feladata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került át, míg
az óvodai feladatellátás biztosítására életben tartottuk a Festetics Kristóf ÁMK-t, figyelemmel arra, hogy az óvodák önálló
mûködtetése már átszervezési
korlátokba/tilalomba ütközött
volna. A tanév végén lehetõvé
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vált annak vizsgálata, hogy Dötk
és Pakod önkormányzata önállóan, a feladatellátásra társulva
kívánja fenntartani pakodi ellátási hellyel az óvodát, vagy továbbra is a Festetics Kristóf
ÁMK tagjaként együttmûködve
biztosítja az ellátást lakossága
részére. Ezen döntést kizárólag
közösen hozhatták meg a társult
önkormányzatok, s gazdasági megfontolások figyelembevételével
a társult önkormányzatok úgy
határoztak, hogy önállóan fogják fenntartani az óvodáikat.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek, valamint
a nemzeti köznevelésrõl szóló

Türje: felülemelkednek az ellentéteken?
ség, hanem az ismeretség számított. Jellemzõ volt a felelõtlen
gazdálkodás az önkormányzat
vagyonával, valamint a folyamatos önhikis pályázatírás. Sajnos
úgy láttam, hogy nem is ismerték az önkormányzati törvényeket, így azok betartásával is
problémák adódtak. A több éve
ki nem fizetett alkalmazotti szabadságok, valamint a pályázati
önrészek is hitelbõl lettek fedezve. Ezeket a gondokat a régi
testületi tagok a polgármester
nyakába szerették volna varrni,
azt állítva, hogy nem tájékoz-

tatja õket a problémákról. Ez
így nem igaz. Az a testületi tag,
akit érdekelt a falu sorsa, hozzáférhetett minden adathoz, felkészülten mehetett az ülésre.
Én úgy tettem. A feloszlatást
négyen kérték. Én és Szabó Ferenc ezt nem támogattuk. Miután az idõközi választás komoly költséget jelent a falunak,
megkértem a négy kezdeményezõ képviselõtársamat, hogy
úgy, mint én, a tiszteletdíját jótékony célra ajánlja fel. Pontosabban a választási költségek
fedezésére.

2011. évi CXC. törvénynek megfelelõen kialakított tanulói létszámnak megfelelõ óvónõi és
óvodai munkát elõsegítõ létszám biztosítása mellett elindult a 2013/2014-es tanév a
pakodi óvodában. A jogelõd
intézmény által végzett felmérés alapján a pakodi tagintézménybe, az indítandó pakodi
óvodába a 2013/2014-es nevelési évre beiratkozott gyermekek száma 26.
A kialakuló csoportokhoz,
illetve a létszámhoz megfelelõen – a törvényben rögzítettek
szerint – KELL a feladatellátáshoz hozzárendelnünk a felveendõ, illetve tovább alkalmazandó óvodapedagógusok létszámát, illetve a munkájukat segítõ dajkák, egyéb kisegítõ alkalmazottak létszámát is.
A fenti gyermeklétszám és
egy csoport esetében finanszírozott és kötelezõen biztosítandó óvodapedagógusok létszáma 3 fõ, melybõl intézményvezetõ Bácsayné Spitzner Bernadett, 1 fõállású óvodapedagógus: Martincsevicsné Kulcsár Mariann, 1 részmunkaidõs óvodapedagógus: Takácsné Martincsevics
Veronika várja a gyermekeket.
A nevelõ- és oktatómunkát
közvetlenül segítõ alkalmazottak: fõállású (nyolc órás) dajka
munkakörben: László Róbert
Györgyné (Éva néni), gondozónõ (részmunkaidõs) munkakörben: Némethné Horváth Erika.
Az önkormányzatnak lehetõsége volt a közmunkaprogram keretei között egy további

kisegítõ alkalmazott esetében
pályázatot benyújtani. A nevelési év zökkenõmentes elindítására – sajnos csak egy rövid
idõszakra, 2013. november 30ig sikerült egy további részmunkaidõs kisegítõt alkalmaznunk
az óvodában Pálné Vass Orsolya személyében.
Büszkén mondhatjuk, hogy
a 2013. évtõl önállóan mûködtetett pakodi Szivárvány Óvoda
– megfelelve a jogszabályi feltételeknek – pillanatnyilag 1 vegyes csoportban felkészülten
várja kis látogatóit.
A korábbi éveknek megfelelõen az óvónõk biztosítják a
vegyes csoporton belüli iskolai
felkészítést is, illetve fejlesztést,
azonban jelenleg az óvodába
beiratott létszám nem teszi
szükségessé és lehetségessé két
csoport alakítását.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltak szerint került meghatározásra a köznevelési intézmény (óvoda) heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása. Ez a szülõi igényeket és a
korábbi évek gyakorlatát is figyelembe véve napi 10 órás
nyitva tartást jelent, naponta
7,00-17,00-ig. Ez a nyitvatartási
rend a szülõk munkahelyi elfoglaltságához igazodik. Az óvodavezetõ felmérést végez a szülõk
körében, s ez alapján megállapítható majd, hogy a jövõre
nézve is szükséges-e a napi 10
órás nyitva tartás.
Halek László
polgármester
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Ajándék a templomnak
A budapesti Karolina Egyesület 1993 õszén alakult társadalmi szervezet. 2000-ben a szervezet egyik tagtársa felvetette,
hogy érdemes lenne összegyûjteni a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt
templomokat, és egy könyvecskében néhány soros ismertetõt adni róluk és a templomok
vonzáskörzetében élõ hívõkrõl. Az ország területén 25
ilyen templom van.
Közülük az egyik a Kehidakustányban található Gyümölcsoltó Boldogasszony templom,
melyet az a megtiszteltetés ért,
hogy a budapesti Karolina úti
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Kórust láthatta vendégül. A kórus minden évben, immár tizenharmadik alkalommal, meglátogat egy szintén ezt a nevet
viselõ templomot vagy kápolnát. Szeptember elsõ vasárnapján a szentmisét Koltai Artúr, helyi plébános tartotta, és
rendhagyó módon a kórus tagjai által csendültek fel az
énekek.

A mise után különbözõ korok egyházi kórusmûveibõl
hallhattak a jelenlévõk egy csokorral, majd a helyi közösség
vendégszeretetét élvezve ebédre invitálták a vendégeket.
A kórus részérõl hagyományként minden meglátogatott templom ajándékot kap. A
Fatimai Szûz Anyát ábrázoló
gobelin képet Koltai Artúr
atya vette át, hálás köszönettel.
A kórust nagy zenei alázattal és szakmai tapasztalattal
Bárdosné Molnár Katalin vezeti 1982 óta.
A csoport – megérkezése
után – Kehidakustány látnivalóit is megtekintette. Ellátogattak a temetõkápolnához, majd
a Deák Ferenc kúriában tárlatvezetésen vettek részt.
A délutánt a Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdõben töltötték a vendégek, majd vacsora következett a Kehida Kapuja étteremben.
A kórus tagjai élményekben gazdagon térhettek haza.
H.K.

Az ajándékba kapott gobelin kép.

A budapesti Karolina Egyesület kórusa.

Becsengettek!
más sportjátékok, szabadtéri
sportok, természetjárás, kirándulás) fordítható, így az alsó
tagozat számára biztosított ez
a lehetõség. A felsõ tagozatnak
továbbra is a karate, az önvédelem oktatása szerepel a heti
két órában.
Szintén örömteli, hogy iskolánkban a zalaszentgróti Deák
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti
Iskola az alapfokú zeneoktatás
területén nyitott egy telephelyet.

Az elsõ hét kicsit lazábban
telt, menetrendjét tekintve kedden mindenki az iskolapadba
ülhetett, szerdán Stenzel Doris
felajánlásával a barátszigeti sportlétesítményt látogatták meg,
ahol az íjászkodás mellett volt
trambulin és sok különleges
játék is. Csütörtökön ismét
tanulás, aztán pénteken a
Bakos-család birtoka látta vendégül a tanuló ifjúságot és tanáraikat.
H.K.

Az új tanév elsõ osztálya Sümegi Tímea tanítónõvel.
Szeptember 2-án, reggel 8
órakor becsengettek! Elkezdõdött a 2013/2014-es tanév a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános
Iskolájában. A tanévnyitó ünnepség kezdeteként elhangzott a himnusz, majd Török
Zoltán lelkész tartott köszöntõ
beszédet. Több kisdiák készült
tanévkezdõ verssel, köztük öt
leendõ elsõs is elszavalhatta
elsõ gondolatait az iskolával
kapcsolatban.
Kánnár Zsolt, igazgató évkezdõ ismertetõjében elmond-

ta: nagy örömükre szolgál,
hogy az idei tanévet 77 gyermek kezdi meg az intézményben. Ez a szám jelentõs növekedés az elmúlt évhez képest.
Az elsõ osztályban 15 kisdiák
tölti meg a tantermet. Az idei
évtõl néptánc oktatásra nyílt
lehetõség Kehidakustány Község Önkormányzatának és a
Kehidakustányi
Turisztikai
Egyesületnek köszönhetõen.
Mivel heti öt órából legfeljebb
heti két óra a testnevelés és
sportmûveltség
területében
jelzett sporttevékenységekre
(úszás, néptánc, közösségi és

Török Zoltán lelkész, Koltai Artúr atya, Lázár István polgármester és Kánnár Zsolt igazgató a tanévnyitón.
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A sors adta neki a gyógyítás tudományát
90 éves Zalacsány egykori orvosa
Kilenc évtized nem kevés
idõ, s ha ennek több mint harmadát embertársaink gyógyításával tölthetjük, akkor ez az
életút még inkább meghoszszabbodik, felértékelõdik. Dr.
Kutasi Jánost szeptember 7-én
90. születésnapja alkalmából
családja körében köszöntötte
Nagy Lászlóné polgármester,
aki tolmácsolta a településen
élõk jókívánságait és a Magyar
Kormány köszöntõjét is. János
bácsit Babosdöbrétérõl vezérelte a sors Zalacsányig, ahol
64 éves koráig, 21 éven át körzeti orvosként tevékenykedett.
– 1923-ban születtem Babosdöbrétén a nagymamám
bábáskodása mellett, öten voltunk testvérek, ma már csak
ketten élünk a bátyámmal. Az
elemi iskolát helyben végeztem, tizenöt éves koromban
egy uradalmi birtok aratóbandájában kötélvetõként dolgoztam. Az aratáskor az ottani folyóba mentem hûsíteni magam, ahol úgy felfáztam, hogy
a lábamat elõbb hetekig borogatni kellett, majd két hónapra gipszbe került. Utána
mondta az orvos anyámnak,
hogy nehéz fizikai munkát
már nem végezhetek, tanuljak
szakmát. Így elkezdtem polgári
iskolába járni, hetente kétszer

gyalog, nyolc kilométerre Zalaegerszegre. Amikor végeztem,
1942 és 1945 között a nagylengyeli körjegyzõségen kaptam munkát, akkor biciklit
még látni sem lehetett, így
szintén gyalogoltam – mesélte
János bácsi.
A hadseregbe 1945-ben vonult be, amikor a szovjet hadsereg egészen Alsószölnökig
nyomult elõre. Rabságba esve
a ságodi hadifogolytáborba
kellett gyalogolniuk. Két nap
menetelés után értek Andráshidára, ahol ivóvízért kéretõzve sikerült a szökés, megmenekült a fogságtól. Máskülönben
Fehérvárig kellett volna gyalogolnia és vitték volna a Szovjetunióba, ahonnan öt falubeli
társából kettõ tért csak vissza.
János bácsi 1946-tól magántanulóként gimnáziumba járt,
1949-ben az érettségi után az
anyja javasolta pályát választotta:
– Jancsi, nagymamád szülésznõ volt, Te meg legyél orvos! Így anyámra hallgatva jelentkeztem az orvosi egyetemre. Akkor kommunizmus volt,
de én hat évig ingyen tanultam és kollégiumot, ételt kaptam. Cum laude dicsérettel
orvosként végeztem. 1955-ben
kerültem Lentibe, ahol 1966-ig

Széchenyire emlékeztek
Széchenyi István 222. születésnapjának elõestéjén immár hagyományosan megemlékezést tartottak Zalaszentgróton. A Lelkes Márk szobrászmûvész alkotta mellszobornál
Szalay Csaba szólt a legnagyobb magyar tevékenységérõl. Kihangsúlyozta, hogy Kossuth-tal ellentétben õ egész
életét és vagyonát a Hazának
áldozta, elmondta, hogy Zalaszentgrót nem, de a környék,
Sénye, Zalaszentlászló a szentgyörgyvári uradalom részeként Széchenyi-birtok volt, megemlítette Deákhoz fûzõdõ kapcsolatát is.
Ezt követõen Takács Anna,
a Deák Ferenc Többcélú Oktatási
Intézmény
tanulója
Szathmáry István „Széchenyihez” címû versét mondta el,
majd Baracskai József ország-

Nagy Lászlóné köszönti dr. Kutasi Jánost.
dolgoztam. Közben Balatonfenyvesen vettem szõlõbirtokot, amely kezdetben igen
messzinek tûnt. Ezért jöttem
Zalacsányba, ahonnan már
csak 40 kilométerre volt a szõlõ. Amíg dolgoztam, addig fogászkodtam, kertészkedtem. A
családdal nagyon sokat dolgoztunk, az egerszegi piacra is vittük a zöldségeket. Szeretem az
embereket, mindig mindenkit
Isten teremtményének tartottam és tartok. Egy 115 éves
asszonyt megkérdeztek a hoszszú élet titkáról, és õ a mértékletes életmódot javasolta.
Én nagyon szerettem a húsokat, de aki sokáig szeretne él-

ni, annak én is a mértéktartó
táplálkozást javaslom – mesélte a két fiú és egy lány apja, és
hét unoka papája.
Kutasi János Zalacsányban
tagja volt a képviselõ-testületnek is, 1966 és 1987 között
körzeti orvosként tevékenykedett. A nyugdíjas évek sajnos
magukkal hozták a betegségeket is, János bácsi már nehezen jár, de szerencsésnek
mondhatja magát, mert gyermekei a településen és környékben telepedtek le. Lentibõl 47 éve jött el, de születésnapjára a város polgármestere
is köszöntõt küldött.
Pataki Balázs

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Takács Anna szaval.
gyûlési képviselõ, polgármester és Szalay Csaba elhelyezték
a város koszorúját.

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

Vasárnap könyvbemutatót tartottak a lengyel-magyar barátság
jegyében.
Idén a programokkal teli,
kánikulai nyár búcsúzása után
rendezték Zalabérben a falunapot. Szeptember 7-én kellemes idõben látogatott ki a sportpálya környékére a lakosság. A
szervezõk elõször a fiataloknak kínáltak szórakozási lehetõségeket, miközben a felnõttek a vendégekre fõztek és
már a kulturális mûsorra hangoltak. Így voltak a zumbás
lányok is, akik a testfestést
kihasználva táncuk szimbólumát rajzoltatták magukra:
– Nagyon bulis, vidám idõtöltés ez. Táncolunk, közben
alakot formálunk, és jó társaságban vagyunk. Alapjában ez
egy olyan latin aerobic óra,
amely többek között merengue, salsa, cumbia and reggaeton táncokra épül. Egy éve vagyunk együtt, és a faluházban
péntekenként 6 órakor lehet
bekapcsolódni az óráinkba.
Reméljük, hogy nemsokára 2025-re növekszik a csoport létszáma – mesélték a lányok a
fellépésük elõtt vezetõjükkel,
Tobak Pálmával.
Napközben kézmûves foglalkozások, ügyességi versenyek, gladiátorpálya, szumó-

verseny, ugrálóvár, egészségsarok, helyi termékek vására
várta a kilátogatókat. A népdalkör tagjai prószát és palacsintát kóstoltattak, a zumbások
pogácsát sütöttek. A falunap
szervezésében aktívan vett
részt a ZalabÉrték Egyesület, s
mellette a program létrejöttét
a Hálózat az Integrációért
Alapítvány és több helyi vállalkozó segítette munkájával,
hozzájárulással.
– Az emberek inkább nézni
szeretik a programokat, ezért
jobbára ennek jegyében szerveztük a napot, így már 17 órától kezdõdtek a színpadi programok. Idén is odaítéltük a település díjait, melyek díjazottjai között szerencsére vannak
évrõl évre visszatérõ nevek is.
A falu megvendégelése a Közösségi Kert által megtermelt
zöldségekbõl történik, így a
már máshol nagy sikert aratott
tarhonyás és krumplis lecsóval
vártuk a lakosságot – árulta el
Zsuppán József polgármester
a program koraesti szakaszában.
Példás porta 2013 címmel
büszkélkedhet idén dr. Szabó
József, Pler Zoltán és Lakatos

István. Az Év embere Zalabérben közéleti díjat a település
programjainak mozgatórugója, a hivatal egykori pénzügyese, a civilek nagymamája, Molnár Istvánné kapta.
Kora este Éder Gabee mulatós mûsorával nyílt meg a színpad, majd a Szentgróti Cimborák önfeledt néptáncmûsora,
a helyi Búzavirág Népdalkör
dalcsokra, a Zalabéri Zumbások és a Lépcsõs Theátrum
produkciója ragadtatta tapsra
a nézõket. Este Dömötör Balázs lépett fel, majd látványos
tûzijátékkal zárult a falunap.

Vasárnap a több évszázados lengyel-magyar barátság
jegyében a településen tette
tiszteletét Lengyelország egykori budapesti nagykövete,
Grzegorz £ubczyk, aki a második világháború alatt Zalabérben és Magyarországon elszállásolt lengyelek történetét feldolgozó, elmúlt években készített „Magyar Szív” címû dokumentumfilmjét és könyvét mutatta be.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Diáksiker Kínában

Cseh Németh Ádám (15 éves)
és Csiszár Péter (15 éves) is elnyerte a „Merit of the day
award” (a nap festõje) díjat
Honkongban.
2013. augusztus 25 – szeptember 2-ig tartott az a nemzetközi festészeti verseny,
amelyre a zalabéri mûvészeti
iskolából hívtak meg 3 diákot
és a festészettanárukat.
A versenyre ez év januárjában lehetett pályázni, összesen
11 543 munkát küldtek el 52
különbözõ országból. A nemzetközi zsûri ezek közül elismerésben részesített 4 zalabéri diákot: Cseh Németh Ádámot, Dézsi Rékát, Németh Dominikát és Szalay Milánt.
Majd ezek után a 20 legjobb
mûvészeti iskolát, köztük a zalabérit is meghívták Hongkongba, a helyszíni versenyre.
Ide 12 év felettiek mehettek, s
tanáruk, Cseh Németh László

döntésére bízták a válogatást.
Végül Cseh Németh Ádám,
Csiszár Péter és Rába László
Dominik utazhatott. Az egyhetes rendezvényen a gyerekek
napi 5-6 órában folytattak alkotó munkát, Hongkong különbözõ nevezetes helyein festettek. Az egy hetes ellátás és
az utazás költsége a jutalom része volt a meghívottak számára. A kötött programon felül
nagyon gazdag szabadidõs kínálatban és kiváló ellátásban
részesültek.
A zsûri naponta választotta
ki a legjobb alkotásokat, a zalabériek közül Cseh Németh
Ádám és Csiszár Péter is megkapta a nap festõje elismerést.
A fényképen balról jobbra
Ádám, László és Péter. Mindhárom diák Zalaegerszegen
kezdte meg a 9. évfolyamot:
Ádám az Adyban, László a Zrínyiben és Péter a Széchenyiben.

2013. szeptember
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Szüreti kavalkád Türjén
Szeptember 14-én tartották
meg a türjeiek szokásos évi
mulatságukat, ezúttal a szõlõéréshez kapcsolódó szüreti kavalkádot.
A község lakói közül sokan
foglalkoznak jó minõségû asztali borok elõállításával, így érthetõ, hogy a helyiek ragaszkodnak az õszi vigassághoz. Az
ünnepi programot természetesen a szüreti felvonulás nyitotta meg – rendõri felvezetéssel.
Volt itt minden: feldíszített ló
és lovas kocsi, házilagos járgány és traktor lobogóval, lakodalmas pótkocsival, sziréna,
berregés és dudaszó. A szomorkás, esõs idõ ellenére a kicsinosított jármûveken vidámkodó fiatalok és kocsikázó felnõttek integettek végig a kertkapukban ernyõ alól bámészkodó falubelieknek. A menet
minden utcát bejárt, hogy üdvözölje az ott lakókat. Mire a felvonulók a sportpályához értek,
az idõ is meggondolta magát
és barátságosabb arcát mutatta
a nagy számban összegyûlt
lakosoknak és vendégeiknek.
17 órakor Mlinárik László
polgármester üdvözölte a türjeieket és a szép számmal megjelent vendégeket. A jelenlévõk elismerõ tapssal üdvözölték a szüreti felvonulás résztvevõit és mindazokat, akik jö-

vetelükkel megtisztelték a rendezvényt.
A Polgárõr Egyesület tagjai kitettek magukért. A közlekedés és leparkolás irányítása mellett házigazdaként is
bemutatkoztak, ugyanis a zalaszentgróti járás összes polgárõrét meghívták a mulatságra.
Miközben a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a Mihályfai Dalkör és a Türjei Hastánc
Csoport mûsorai egymást követték a színpadon, a sportpálya sarka felõl ínycsiklandozó illatok kúsztak a közönség felé. Csülkös pacal, gulyásleves, pörkölt, pogácsa és
lángos csábították az ínyenceket. Odébb a nyugdíjasok ízlésesen díszített sátra kínálta a
nagymamák és szépkorúak által hozott utánozhatatlan süteményeket. Kirakodtak a helyi fazekas szakkör tagjai is,
hogy alkotásaik gazdára találjanak, s a türjeiek érdeklõdéssel válogattak a mûvészi alkotások között.
A színes forgatagban – vezetõhöz illõ nyugalommal –
szemlélõdött Mlinárik László
polgármester. Elégedett mosollyal nyugtázta, hogy az önkormányzat által koordinált és
anyagilag támogatott rendezvény a helyi lakosok nagy tetszésével találkozott. Az ese-

Az esõ sem tudta elrontani a jó hangulatot.
mények és a programban szereplõ számok rendben peregtek, mindenki megtalálhatta a
kedvenc mûsorát.
Sok ember önfeledten mulatott, táncolt és az elõadókkal
együtt fújta a lakodalmas rock
ismert dalait. A legnagyobb sikert kétségtelenül Laci Betyár
aratta, aki – népiesnek szánt
produkciójával – fokozta a
hangulatot.
Egyöntetû volt a vélemény,
hogy a felvonulás és a sport-

téri programok a korábbiakat meghaladó szervezettséggel zajlottak és kiemelkedõen
nagy számú résztvevõt és közönséget vonzottak.
A lankadni nem akaró mulatozás hajnalig tartó szüreti
bállal tetõzött.
Ez a nap az önfeledt vidámságé volt, melyet nem befolyásolt a közelgõ idõközi, önkormányzati képviselõválasztás felelõssége.
(bé)

Ismét nagy siker volt
Zalaszentgrót szeptemberi
program-sorozatának egyik népszerû rendezvénye volt a csáfordi városrészben 6-án megrendezett lángosfesztivál, amely
immár hatodik
volt a sorban.
Balogh Gábor, a részönkor- Mind elfogyott…
Szórakoztató programokmányzat vezetõje elégedetten
összegzett a nap végén, hiszen ban sem volt hiány. Fellépett a
az összes tésztát kisütötték a Cserszegtomaji Népdalkör, a
nagy érdeklõdésre való tekin- Gróti Betyárok pedig katonadalokkal teremtettek jó hangutettel.
Annak a félszáz túrázónak, latot. Állatsimogató várta a gyeraki Zalaszentgrótról gyalog in- mekeket, a Keszthelyi Rendõrdult Csáfordra, ingyenlángos kapitányság kutyás bemutatója is nagy sikert aratott. Este
volt a jutalma.
Az idei fesztivál sem nélkülöz- Kaczor Feri szórakoztatta a köte a sörivó és lángosevõ versenyt. zönséget.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Sümegcsehi számvetés
A demokratikus berendezkedés és a jogkövetõ gazdálkodás sajátossága, hogy a közösségek által megbízott felelõs
vezetõk idõrõl idõre áttekintik az elért eredmények és
megvalósult célkitûzések sorát, a folyamatban lévõ projektek, aktuális feladatok állását, a
közjavakkal való gazdálkodás
mérõszámait, a választópolgárok életminõségében mutatkozó változásokat. A polgármesteri megbízatás háromnegyedénél kifejezetten idõszerû a
higgadt mérlegelés, hogy a
rendelkezésre álló szûk esztendõben minél több lezárható
eredményt, konkrét fejlesztést,
bevált szolgáltatást lehessen elkönyvelni. Ennek szellemében
ültünk le Farkas Zsolt polgármesterrel, a „megyeszéli” bájos
kis falu, Sümegcsehi elsõ emberével beszélgetni. A témák
számbavételét megkönnyítette
a község lakossága részére,
már augusztus 28-án megküldött, „Sümegcsehi Község Önkormányzatának Hírlevele” c.
kiadvány.
– Önkormányzatunknak a
2012-es év végén nem volt hiteltartozása, így a központi
adósságrendezésre nem volt
szükség – kezdte Farkas Zsolt.
– Ennek köszönhetõen a pályázataink révén nagyobb öszszegû támogatást kaphatunk.
Önkormányzatunk igen „szorgalmasan” készítette el és nyújtotta be a pályázatait. A KE
Operatív Program-5.5.0/A/12
pályázaton 15 555 000 Ft támogatást nyertünk el, melyhez az
önerõt a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal
együtt 2 745 000 Ft-tal egészítettünk ki. A 18 300 000 Ft bruttó összegbõl valósítjuk meg az
iskola, óvóda, Falu- és Kézmûves Ház energia-megtakarítást
eredményezõ, korszerûsítési
programját, melyet várhatóan
2014. májusában fejezünk be.
Konkrétan, a Falu- és Kézmûvesház kazánjának
komplett
felújítását, az iskola, óvoda
épületének külsõ födémszigetelését valamint napkollektoros melegvíz ellátását oldjuk
meg. Az oktatási intézménybe
5 éve kerültek nagy hatásfokú
kazánok. Így tudjuk szinten tartani az energia biztosítás költségeit. A „Vis maior” pályázat
keretében (az adósságmentes
gazdálkodásért járó 20 %-os többlet-támogatással) 4 926 000 Ft-

ot nyertünk, ehhez jött 547 000 Ft
önkormányzati saját forrás. Az
5 473 000 Ft összegbõl ez év
szeptember végéig már meg is
csináltuk a belterületi utak kátyúzását. Számviteli nehézséget jelent, hogy a pályázati fejlesztések mindenütt utófinanszírozottak, tehát nekünk is
un. „projekt-finanszírozási hitelt” kell majd felvennünk a beruházások megvalósításához.
Önkormányzati támogatással
nyújtotta be a Sümegcsehi
Sportegyesület az öltözõ felújítását célzó pályázatát. A sportkör 3 574 474 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el, a saját
forrásuk 1 531 918 Ft volt, melyet az önkormányzat 300 000 Fttal egészített ki. A fennmaradó
forrásigényt a helyi vállalkozók
egészítik ki. A széles körû összefogás és támogatás eredményeképp a felújítás 2014 tavaszáig
megtörténik.
A Fazekas József Általános
Iskola és Óvoda Mûködéséért
Önkormányzati Közalapítvány
a „Leader” pályázaton indult
10 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatásért, hogy megvalósulhasson a Sümegcsehi,
Árpád utca 17. sz. alatti lakóépületben 2 db fiatal házasok
részére szolgáló lakás. A pályázat az elsõ körben nyert, így az
önkormányzat örömmel vállalja a 250 000 Ft-os tervezési
költség kifizetését.
Önkormányzatunk az elsõ
félévben – ezeken túl – további 150 000 - 150 000 Ft-tal támogatta a Sümegcsehi Sportegyesület és a Sümegcsehi Polgárõr Tûzoltó Egyesület mûködését is – tudtuk meg az elöljárótól.
Sümegcsehi a közfoglalkoztatás területén is eredményesen
pályázott. A vissza nem térítendõ elnyert összeg 5 302 000 Ft.
Az un. „Start Munkaprogram”
keretében 7 fõt foglalkoztatnak valóban hasznosan: közterületek gondozásában, utak javításában, az iskolai és óvodai
festés-mázolásban, a Sümegcsehi, Árpád út 5. sz. alatti lakóépület felújításában vettek
részt. A nyári diákmunka keretében 6 fõt foglalkoztatott az
önkormányzat úgy, hogy a bérköltségeket teljes egészében az
állam fedezte. A fiatalok a közterületi bútorok, buszmegállók, játszótéri eszközök és az
iskola egy részének festését végezték, takarítottak, konyha-

Sümegcsehiben nagy figyelmet fordítanak az iskolára, a diákokra.
kertben dolgoztak és a községi
temetõben lévõ, elhagyatott sírokat hozták rendbe.
Az önkormányzat nagy figyelmet fordított és fordít a
szociális gondoskodásra. A szociális földprogram keretében
23 család részesült szárnyas állatok kihelyezésében, melynek
vissza nem térítendõ összege
437 000 Ft volt. A Zala Megyei Vöröskereszt által megvalósított
házi segítségnyújtásban részesülõ 18 fõ idõskorú 330 000 Ft
támogatást élvezett. Lakásfenntartási támogatásban részesült
39 család, foglalkoztatást helyettesítõ támogatást kap 9 fõ,
aminek 20%-át az önkormányzat fizeti. Szociális segélyt 3 fõ
részére utaltak ki.
– Sümegcsehiben a helyi
kisdiákok mellett a már másutt, felsõoktatásban tanulókra is figyel az önkormányzat.
– Igen, az iskolakezdés
megkönnyítésére szeptemberben 400 000 Ft-ot biztosítottunk 102 helyben lakó tanuló
részére. A községtõl távol, fõiskolán, egyetemen tanuló 8
fiatalunk fejenként 50 000 Ft
támogatásban részesült a Bursa Hungarica keretében. Reményeink szerint õk adják
majd a falu értelmiségét. A 210
óvodás és iskolás összlétszámból 100 gyermeknek ingyenes

az étkeztetés, a többi nebuló
szülei pedig önköltségi áron
térítenek. A községben a kifizetett segélyek együttes összege 7 213 000 Ft.
- Az eddig is imponáló teljesítmények után milyen feladatok és célkitûzések maradtak?
- A jól mûködõ polgárõr
egyesület hatékonyságának növelésére, a lakosság személyi
és anyagi biztonsága érdekében térfigyelõ kamera rendszerre is nyújtottunk be pályázatot, közel 8 millió forintot
megcélozva. A kezdeményezés
még elbírálás alatt van. Pályázati kiírás híján sajnos várnunk
kell az orvosi rendelõ már kész
felújítási, bõvítési- és akadálymentesítési terveinek kivitelezésével. Polgáraink elégedettségének megõrzése érdekében célunk az eddig elért
eredmények, szolgáltatások szinten tartása, különösen az oktatás és az orvosi ellátás terén.
Sümegcsehi Önkormányzata és lakossága minden bizonnyal felszabadultan készülhet az október 13-ai szüreti felvonulásra és mulatságra, melyre Farkas Zsolt polgármester
ezúton is jó szívvel invitálja az
érdeklõdõket, szórakozni vágyókat, helyieket és vendégeket egyaránt.
(b.é.)

Ha elolvasta, adja tovább!
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Bolhapiacon a zalaszentlászlói mecénások
A feljegyzések szerint (nem
sokkal Krisztus elõtt) az ókori
Rómában élt egy Maecenas
nevû, igen gazdag ember, aki
bõkezûen támogatta az ismeretségi körébe tartozó kortárs
tudósokat, költõket, írókat, zenészeket és dalnokokat.
Zalaszentlászlón is élnek
kortárs dalnokok, akik a Zalaszentlászlóért Egyesület Mákvirág Népdalkörében énekelnek. Az ókori helyzettel ellentétben, ma nem tudunk olyan
módos polgárról, egyéni támogatóról, divatos szóval szponzorról, aki önzetlenül és kézzel
foghatóan pártolná az önképzésen alapuló, nem professzionális mûvészeti tevékenységet.
A szentlászlói önkormányzat által az egyesületnek juttatott segítség nagyrészt fedezi a
népdalkör kiadásait, de a szép,
új, igényes fellépõ ruhák vásárlásához bizony egyszerre
több anyagi erõre volt szükség.
A szentlászlói kórus ugyanis
gyakran szerepel ünnepi alkalmakkor helyben, vagy a környék településein, esetleg távoli helyszíneken, minõsítõ
hangversenyeken.
A pénz elõteremtéséhez –
mecénás hiányában – igen eredeti megoldást választottak. Az
„újkori” Magyarországon még
nincs nagy hagyománya az igazán tiszta, valóban önzetlen
pénzügyi segítségnyújtásnak,
ezért nem csodálható, hogy az
alapötlet importált. A nyugati
országokban ugyanis régi gyakorlat a jótékonysági (pl. karácsonyi) vásárok megrendezése. A szentlászlói népdalkör
egyik, osztrák állampolgárságú
tagja, a magyarul kiválóan beszélõ Monika Posch állt elõ a
remek ötlettel, hogy a szükséges anyagiakat egy jótékonysági ihletésû és bolhapiac jellegû vásár bevételébõl egészítsék ki.
Posch asszony egy bécsi
iskola tanítónõje, aki családjá-

val együtt a hétvégeket és a
szünidõket
Zalaszentlászlón
tölti. A bolhapiacnak helyet
adó faluházban kérdeztük õt a
motivációkról, a második, választott otthonáért való tenni
akarásáról.
– Én már nagyon régen –
szó szerint – a lovam után
jöttem Szentlászlóra. Mivel szeretem a magyar népdalokat,
másfél éve tagja lettem a helyi
népdalkörnek. Nálunk, Ausztriában bevett szokás, hogy az
iskolák, egyházközségek idõrõl
idõre jótékonysági piacokat
tartanak meghatározott célokra. Bár az elsõ és eddig egyetlen bolhapiacot a kórus támogatására szerveztük, az alkalom egyúttal szociális célokat

Busznyák Anikó
is szolgál, sõt még a környezetvédelemmel is összhangban
van. Lényeges, hogy a zsibvásár által sok embernek szereztünk örömet, akik igazán
nagyon olcsón juthattak számukra hasznos, vagy kedves,
érdekes tárgyakhoz.
A bolhapiac megrendezését a Falu Hírmondója címû
helyi újságban, valamint szórólapokon közzétéve és szájról
szájra adva, terjesztve elérték,
hogy sokan, minden elõzetes
becslést, tervet felülmúlva hozHu

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Nagylengyel

tak jó minõségû, értékesíthetõ
tárgyakat. A helyi, „õslakos”
magyarok mellett jó néhány itt
élõ külföldi, francia, osztrák,
német, svájci ember mozdult a
felhívásra. A dalkör tagjai a
szortírozásban, értékesítésben
vállaltak szerepet. Komoly
mennyiségû textiláru, (ruhanemû, ágynemû, függöny stb.)
mûszaki cikk talált új gazdára.
Busznyákné Anikó, aki igen
tevékenyen vett részt a szervezésben, nem gyõzi sorolni a
„filléres alapon”, azaz néhány
száz, vagy ezer forintért elkelt
elektromos készülékeket.
– Volt itt a kávéfõzõtõl, hajszárítótól kezdve, a diódarálón
keresztül az ütve fúróig minden. Én ezt a karórát vettem
száz forintért – mutatja a
modern, csinos darabot. – A
piac legdrágábban kínált tárgya egy használható bicikli
volt, kétezerért! Ezt Mónika
ajánlotta fel.
– Volt olyan, aki (már nem
is emlékszem mire) egyszerûen kevesellte a megállapított
ezer forint vételárat, adott érte
kettõt – idézi a vásár jó hangulatát az ötletgazda.
„Sok kicsi sokra megy” alapon észrevehetõ segítséghez
jutott így a Mákvirág dalkör.
Feketéné Tarpál Ibolya
polgármester asszony jónak
ítélte az elgondolást. A faluvezetõ bíztatására a kezdeményezõk az egyszeri alkalomra
tervezett „örömpiacot” rendszeres, kéthavonként ismétlõdõ eseménnyé kívánják fejleszteni, hogy a jövõben más-más
célcsoport támogatása is lehetõvé váljék.
Beszélgetésünk idején már
az október 5-én tartandó vá-

Monika Posch
sárra készültek. Ezúttal talán
még nagyobb az érdeklõdés és
lelkesedés, hiszen gyerekekre,
az óvoda javára fordítják a
bevételt. Most az anyukák,
dadák, óvó nénik vállalják a
piachoz kötõdõ munkák java
részét.
– A kisebb raktárak tele
vannak a felajánlott holmikkal.
Mónika javaslatára a második
alkalomra már pénteken megkezdjük az elõkészületeket. Átrendezzük a termet, kikészítjük és asztalokra tesszük az
árut, hogy szombaton reggel
nyolctól délig mustrálhassák és
megvehessék az érdeklõdõk a
legkülönbözõbb tárgyakat –
mondta Busznyákné Anikó, aki
szintén óvodás kisgyermek
anyukája.
– Szeretnénk, ha mindig
többen lennének a felajánlók
és a vásárlók. Örülnénk, ha
kívülrõl is érkeznének érdeklõdõk, akik révén kibõvülne,
szélesedne a résztvevõk és a
falunk iránt érdeklõdõk köre.
(bé)

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

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti havilap

II. évfolyam 2012. július

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 minõség fontosabb, mint a mennyiség!
Beszélgetés Tóth Gyõzõ borásszal
Az õsz kezdetével Zalában
is megtelnek szorgos kezû
emberekkel a szõlõhegyek. Az
éves munka egy fontos mozzanata, amikor a szüret alatt
bebizonyosodik, mennyi bornak való termett, és abból milyen minõséget sikerül a tõkékrõl leszüretelni. Az idei nyári
aszály több nyári gyümölcs
szempontjából kedvezõ terméseredményeket produkált, az
õsz többek között a szõlõ szezonja. Ennek kapcsán kerestük
meg Tóth Gyõzõt, a népszerû
tekenyei borosgazdát, hogy
ossza meg velünk idei tapasztalatait.
– A szõlõtermesztés szempontjából ez egy különleges
év, annak ellenére, hogy nagyon sok volt a napsütéses
órák száma. Nálunk hatvan
napig közel 30 fok fölött volt a
nappali hõmérséklet, és azt
hittük, hogy ez majd pozitívan
befolyásolja a szõlõ érését.
Most kezdtük meg egy-két fajta
szüretelését, és látjuk, hogy
mégse jöttek be a számításaink. Valószínûleg a szõlõnek
az egyik természetes érési fá-

Tóth Gyõzõ Cabernet Savignon lugasában.
zisa nem úgy zajlott le, ahogy
szokott, ezért nem úgy cukrosodik egy-két fajta, ahogy a
meleg miatt elvártuk volna.
Eddig a Savignon Blanc és a
Szürkebarát szürete zajlott le, a
vártnak megfelelõen 19,5 és
18,5 cukorfokot adtak, és a
mennyiséggel sincs probléma.

Minõségben idén a közepesnél jobb évet fogunk elkönyvelni – összegzett a szõlészborász.
Tekenyén teljesen kötött,
agyagos talajban terem a szõlõ,
Tóthék õsszel kétszeres talajlazítást végeztek, télen és tavasszal a nagy mennyiségû csapadék feltöltötte a talajt is. A
2,5 hektáron elterülõ területen a nyarat növények úgy kihúzták, hogy a levélzeten nem
lehetett a szárazság jeleit látni.
Õsszel viszont már a Cabernet
Savignon levelein az elmúlt
hat évben sose tapasztalt érettséget, színességet tapasztalták.
Az állapot vélhetõen a tápanyaghiánynak tudható be, hiszen a fajta a szüretig mélyzöld leveleket szokott produkálni.
– Abszolút nem védekezem
méreggel a szõlõben, így rovarölõt szert nem használok,
de természetesen a gombaölõ
szerrel védekezünk. A szõlõmoly viszont nem tesz olyan
gazdasági kárt, mind amilyen
kárt tudok tenni az élõ szervezetekben egy méreggel. Fe-

2013. szeptember
hér fajtákból a Szürkebarát, a
Savignon Blanc és az Olaszrizling, illetve piros szõlõbõl a
Cabernet Savignon található
meg itt. Ezekbõl utóbbi kettõ
viszi a prímet, idén 13 hektoliter borra számítok. Azt tanították, hogy nem feltétlenül a
szõlõmennyiség határozza meg
a bor minõségét, a tápanyag is
ugyanúgy fontos tényezõ.
Ezért annak ellenére, hogy a
Cabernet mennyiségét 150
mázsára saccolom, a november eleji szürettel megfelelõ
mennyiséget fogok vele elérni.
Tavaly októberre az Olaszrizling és a késõi vörös fajták bekerültek a pincébe, szeptember végére itt mindenki végzett a szürettel. Ilyet emberemlékezet óta nem tapasztaltunk! Régen is voltak szélsõségek, de talán van némi klímaváltozás és jobb a tápanyag
ellátottság, mert a fajták szüretei elõbbre jönnek – értékelt a
tekenyei borosgazda.
Tóth Gyõzõ a 2000-tõl elindult környékbeli, hegyközségi,
zalai bírálatokon gyakorta
megfordul, ahonnan boraival
mindig az ezüst és az arany
minõsítési kategóriák egyikét
szokta elhozni. Borait a környék vendéglátóhelyei is átveszik, de javarészét kimérve
viszik el a végsõ fogyasztók.
Pataki Balázs

Batyki beruházások
Bár már közelítünk az év
végéhez, Batykon még sok beruházást terveznek, s többet
be is fejeztek. Errõl beszélgettünk Adorján Péter polgármesterrel.
– Vásároltunk egy kistraktort, felkészülve arra az eshetõségre, ha a Start közmunkaprogram keretében nem lesz
elegendõ foglalkoztatottunk.
Végeztünk a mûvelõdési ház
tetõszerkezetének teljes felújításával (1. kép), s hamarosan
elkészül az új színpad, s hõszigetelt nyílászárókat kap az
épület, amelyet a vizesedés
miatt szeretnénk szigetelni is.
– A polgármesteri hivatal
épületénél is dolgoznak jelenleg…

– A hivatal tetõszerkezete
is teljesen megújul (2. kép), s a
nyílászárókat is kicseréljük. Az
önkormányzat tulajdonában
lévõ épület – amelyben a bolt
mûködik – új kéményeket kapott. Az egykori kocsma helyén ifjúsági klubot alakítunk
ki, természetesen ehhez elengedhetetlen a felújítás, átalakítás. A Béke utcában a járda felújítását végzi jelenleg a ZalAKAR építõbrigádja a Start
közmunkaprogramba bevont
emberek részvételével. Ezekkel a beruházásokkal gyakorlatilag ki is merül az idei
keretünk.
– Korábban beszámoltunk
már a templom felújításáról.
Hogy áll a rekonstrukció?

2

3

1

– Már jeleztem a batykiaknak és a környékbelieknek,
hogy nem az oroszok jöttek
vissza, nem õk lõtték szét ismét Isten házát, hanem meg-

kezdõdött a felújítás (3. kép).
Ehhez az egyházközség sikeres
európai uniós pályázata és a
veszprémi érsekség támogatása biztosítja a pénzt.

2013. szeptember
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Tõkétõl a pohárig - ötödször!
Verseny két lábon és két keréken
Szelíd lankák, telt és mosolygó szõlõfürtök, vidám szüreti hangulat, lendület a tekenyei dombokon! Ötödik alkalommal rendezték meg a tekenyei szõlõhegyrõl rajtoló Tõkétõl a pohárig versenyt, melyre
rutinos és kezdõ futók, kerékpárosok egyaránt neveztek. A
sportolás mellett a program
célja, hogy bemutassa a környezõ csodás (bor)vidéket. A rajtra készülõdõket dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tiszteletbeli elnöke köszöntötte, aki
méltatta a programot, mely
kellemes környezetben fogja
össze a szõlõtermelést, a sportot és az egészséges életmódot.
A futók 6,7 és 18 kilométeres
táv közül választhattak, a kerékpárverseny résztvevõi 18 és
36 kilométeres távon mérkõztek meg. A vetélkedésre természetesen helyiek is szép számban beneveztek, akiknek ugyan
a pálya ismerõs volt, a versenyzés még nem:
– Idén indulok elõször, de
már tavaly is ki szerettem vol-

na próbálni magam. Szoktam
biciklizni, de nem olyan sokat,
így ez lesz az elsõ versenyem.
Lehet, hogy beleszeretek és indulok majd máshol is. A terepet hazaiként elég jól ismerem, jó lenne a középmezõnyben végezni – árulta el a
kategóriájában második helyet
elért Nagy Zoltán Tekenyérõl,
aki mellett már a futók is készülõdtek a közelgõ rajtra.
– Amikor kedvem tartja, akkor futok, Pesten a Margit-szigetet szoktam körbefutni. A
húgommal a rövidebbik távon
indulunk, akivel párban ösztönözzük egymást. Voltam már
harmadik, de nem az eredmény számít, hanem, hogy teljesítsem a távot, és jó fáradtságérzet, izomláz legyen holnap – árulta el mosolyogva a
késõbb második helyen végzõ
Tarsoly Csenge, aki tanulmányaiban a borturizmus felé
szeretne szakosodni.
A programon indultak már
olyan rutinos versenyzõk is,
akiknek versenynaptárukba kiválóan illeszkedett a tekenyei

Szüreti mulatság Zalacsányban

Vidám szüreti menet haladt végig a zalacsányi utcákon.
Zalacsány is kapcsolódott
az Itthon vagy! Magyarország
szeretlek! hétvége szeptember
28-29-i programjaihoz. Szombaton lovaskocsival, traktorokkal
tarkított szüreti felvonulással kezdõdött a program, ahol a kisbíró
a település különbözõ részein
ismertette a borászat rejtelmeit.
Délután
kézmûveskedés,
ügyességi vetélkedõ várta a fiatalságot. A már ötödik éve
megszervezett rendezvény az

iskola tornatermében tartott
kulturális mûsorral folytatódott, ahol az óvodások, az iskolások, a nyugdíjas klub tagjai, a Gyenesdiás Néptáncegyüttes lépett színpadra. Este
kihirdették a laskasütõ és a
borverseny eredményét, majd
szüreti bállal zárult a szombati
program. Vasárnap este a falubeliek a Szent Mihály napi
õrtûznél gyûltek össze.
- pb -

Nem csökkent a kedv: idén közel kétszáz nevezést regisztráltak.
rendezvény, Szekér Adrienn a
ZKSE színeiben érkezett a
megmérettetésre:
– Nyolc éve kerékpározom
versenyszerûen, fõszezonban
szinte minden hétvégén rajthoz állok. Hegyen, völgyön,
sziklákon, erdõn keresztül szoktunk versenyezni. Ezt a terepet
még nem ismerem, de mindenképp dobogón szeretnék
végezni – válaszolta a rajt elõtt
a zalaegerszegi kerékpáros, aki
végül a hölgyek között megnyerte kategóriáját. A futók között a rutinosok közé tartozott
Szerdahelyi Zoltán, aki Szombathelyrõl érkezett:
– Hallottam a versenyrõl,
és gondoltam kipróbálom. Lassan már negyven éve futok, és
inkább hosszabb távokon indulok. Ez egy kiváló, egészséges idõtöltés, jól karban tartja
a keringésemet. Remélem ma
is jól elfáradok – mesélte a tapasztalt futó, aki korcsoportjában a 6. helyen zárt.
A kerékpárosok és futók
rajtja között a legkisebbek is
próbára tették magukat, akiknek szõlõkerülõ óvodás futáson kellett megkerülniük Tóthék

szõlõtábláját. A kirándulni vágyók Györkös Dezsõné vezetésével Tekenye nevezetességeit érintve barangoltak. A
program alatt sportbarátságok
alakultak ki, a résztvevõk megismerték a környék értékeit,
szõlõ- és borkultúráját. Az eredményhirdetés után a helyi szüreti mulatság kínált szórakozást
és gasztronómiai élményeket.
– Izgultunk egy kicsit az
idõjárás miatt, de szerencsére
éppen jó idõ volt. Az eddigi
legnagyobb létszámú nevezést
rögzítettük, és egyre távolabbi
helyekrõl érkeztek hozzánk.
Közel kétszázan álltak rajthoz,
köztük Budapestrõl, Szombathelyrõl, Nagykanizsáról, Balatonfüredrõl is jöttek versenyzõk. Újításként szerepelt idén
a biciklisek dupla köre, és
háromfõs futóváltó. Reméljük,
hogy a jövõben utóbbit a
munkahelyek számára is még
vonzóbbá tudjuk tenni –
összegzett Tarsoly Róbert rendezõ polgármester.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

ADVENTI AJÁNLATOK
Prága
Nov. 30-Dec. 2.
Zakopane és Krakkó
Dec. 6-8.
Bécsben-Schönbrunni Kastély
Nov. 30.
Salzburg
Dec. 7.
Mariazell
Dec. 8.
Hallstattban és St. Wolfgang
Dec. 21.

Zalaegerszeg
34.900 Ft/fõ
35.900 Ft/fõ
5.700 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ
7.000 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

www.zalatajkiado.hu

