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350 ember ellátását biztosítja

Bene Csaba, Nagy Ferenc és Manninger Jenõ jelképesen
felavatta a megújult épületet.
Befejezõdött Türjén a gyermekétkeztetést biztosító fõzõkonyha felújítása és korszerûsítése, melyet február 3-án átadási ünnepély keretében avattak fel. A több évtizedes épületet a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium által tavaly áprilisban kiírt gyermekétkeztetés
feltételeit javító, konyha felújítási pályázat keretében sikerült
felújítani. A 350 adagos konyha 230 gyermeket, 90 szociális
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Közvetlen a gyártótól szekcionált garázskapuk,
motorral beépítve.
Magas minõségben,kedvezõ árakon,azonnali határidõvel.
Térítésmentesen cégünk visszahívja Önt.
Régebbi billenõkapuk motorizálása.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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350 ember ellátását biztosítja
Megújult a türjei konyha
(Folytatás az 1. oldalról)
étkezõt és 30 vendég étkezését
tudja magasabb színvonalon
biztosítani. A felújítás a tetõszigetelést, az összes nyílászáró
cseréjét, a falak külsõ hõszigetelését, teljes belsõ megújulást
(járólapozás, csempézés, fûtéskorszerûsítés, villanyszerelés,
valamint vízvezeték rendszer
cseréje) is magában foglalta. A
pályázat összegének 20 százalékát belsõ berendezések és
eszközök vásárlására fordítottak, így lecserélhették a bútorokat, fõzõedényeket, tányérokat, evõeszközöket is. A fejlesztés összértéke 36 millió forintot tesz ki, melyhez 34,2 millió
forint támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosított, a fennmaradó önrészt az
önkormányzat biztosította.
– Nagy öröm számunkra,
hogy a jövõben ebben a szépen felújított épületben mûködhet tovább a konyhánk. Köszönöm a tervezõk, a kivitelezõk, két fõ vállalkozónk, a pacsai Horváth Invest Kft. és a
türjei Kukor István precíz
munkáját és a közmunka programban résztvevõk segítségét.
Köszönet mindazoknak, akik
segítették a pályázat elnyerését
és annak megvalósulását. A
közbeszerzés kiírása miatt a
beruházás kivitelezését csak
szeptember végén tudtuk el-

kezdeni, de így is 3 hónap
alatt, december végére befejezõdtek a munkálatok. Így az
iskolások étkeztetése 2016 januárjától újra itt folytatódhatott. Köszönöm a konyha dolgozóinak, az iskola vezetésének és valamennyi munkatársának segítségét és együttmûködését – mondta köszöntõjében Nagy Ferenc, Türje polgármestere.
A fejlesztést méltatva Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos beszédében elmondta, több alkalommal is tapasztalta, hogy
Türje folyamatos fejlõdésben
van, a tervek szerint közeljövõben a templom szépülhet
meg.
A térség polgármesterei
mellett az ünnepségen tiszteletét tette Bene Csaba, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke és
Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti Járási Hivatal vezetõje. Az
épületet Száraz Krisztián Dávid O.Praem szentelte fel,
majd Lakatos Vilmos 7. osztályos tanuló, valamint a Hétszínvirág Énekegyüttes, Nyugdíjas Tánccsoport adta elõ
mûsorát.
– Megújult az elszívó berendezés, megszépül a terasz,
új gázzsámolyt, króm fõzõedényeket is kaptunk. Összesen
heten dolgozunk a konyhán, a

A dolgozók januárban már az új eszközökkel kezdhették el a
munkát.
helyi iskolának, óvodának, szociális étkezõknek fõzünk, Batykra is szállítunk, naponta több
mint 300 adag készül nálunk.
A gyerekeknek tízórait, uzsonnát készítünk, mellette rendezvényekre is fõzünk – örvendezett a fejlesztés kapcsán Császár Zsanett élelmezésvezetõhelyettes.
Az örömteli bejelentés mellett Nagy Ferenc polgármester
egy másik friss fejlesztésrõl is
beszámolt: a közelmúltban kibõvült a település térfigyelõ

kamera rendszere. A 2015 novemberében elkészült beruházásra a Belügyminisztérium
közbiztonságot javító pályázati
forrásából nyertek 2,7 millió
forint támogatást. Ennek eredményeképp az eddigi 5 kamera mellé további ötöt sikerült
beszerelni, így már összesen
10 kamera növeli a türjeiek
biztonságérzetét.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Farsangoltak, eltemették a telet az iskolások
felvonulás zárásánál még a zsûritagokat is táncra perdítették
a maskarások, senki nem maradt ajándék nélkül.
Iskolánkban a tél temetését
sem felejtettük el: óvodásaink
és iskolásaink az önkormányzat udvarán versekkel, mondó-

kákkal és tánccal ûzték el a hideget, a telet. Minden csoport
saját kiszebábot készített és
máglyán elégette. A téltemetés
jó idõben és hangulatban
zajlott.
Kép és szöveg:
Rétiné Végh Katalin

Ötletes jelmezekben nem volt hiány.
A zalacsányi Csány László
Általános Iskola február 5-én,
pénteken tartotta hagyományos farsangját. A délután nagyon jó hangulatban telt, ahol
minden osztály kitett magáért.
Két osztályban egyéni jelmezeket a többi hatban pedig cso-

portos jelmezeket láthattunk.
Volt egy „túlkoros” csoportunk
és a felvonuló álarcosok között
megpillanthattuk a kéményseprõket, a bulizó nyugdíjasokat, a szellemeket, Hófehérkét
és a törpéket, valamint az ördögöket és az angyalokat is. A

Minden csoport elégette a saját kiszebábját.

2016. február
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Családias a légkör a batyki óvodában
Egy újsághirdetés sodorta vissza Zalába
Csontos Mariann húsz évet
élt Nagykanizsán, két éve mégis Balatonalmádiból költözött
vissza Zalába. Batykon helyezkedett el óvónõként, Türjén talált kiadó szállást, mindkét helyen szeretettel fogadták. Mostani munkájához kalandos út
vezet, errõl és bámulatos hobbijáról is faggattam.
– Mivel foglalkozott, mielõtt Batykra került?
– Pályám kezdetén dolgoztam óvónõként is, aztán egyedül kellett nevelnem a fiamat,
így ezért az üzleti világ felé fordultam. Amikor a fiamat felvették a balatonalmádi kéttannyelvû gimnáziumba, akkor
odaköltöztünk. Hajnalonként újságot kézbesítettem, és így láttam meg az itteni óvónõi hirdetést is.
– Milyen az óvodai élet
Batykon?
– Tizenhárom kisgyerek jár
a vegyes csoportunkba, ami
olyan, mint egy nagy család.
Szeretem az ilyen vegyes csoportokat, mert a gyerekeknek
tanulásban, szocializációban is
nagyon sok lehetõséget adnak.
Nálunk kötetlenül zajlanak a
foglalkozások, ami több figyelmet igényel az óvónõtõl, de
ügyelünk arra, hogy senki se
maradozzon ki az egyes témákból. A mesékkel, versekkel,

énekekkel, rajzolással és ábrázolással, a környezet megismerésével, matematikával kapcsolatos foglalkozásokat általában
egy-egy témára fûzzük fel.
– Mi ennek a hivatásnak a
szépsége?
– Talán lehet azt mondani,
hogy hozott „anyagból” dolgozunk. Kapunk egy bizonyos tulajdonságokkal, képességekkel
rendelkezõ kisgyereket, és az a
dolgunk, hogy az egyéniségét
figyelembe véve elvigyük õt az
iskolaérettségig. Mindez egy
ilyen kis létszámú vegyes csoportban nagyon szépen megvalósítható. Itt van idõ arra,
hogy aki lassabban fejlõdik, az
láthatja a példát maga elõtt,
hogy hova lehet eljutni. A gyerekek segítik egymást: a kicsiket húzzák a nagyok, olykor
testvéries kapcsolat alakul ki
köztük. Nagyon szeretek Batykon lenni, kezdettõl fogva bekapcsolódtam a helyi rendezvényekbe. Türjén nagy szeretettel fogadtak, úgy gondolták,
hogy tudok valamit, ami színesíti a falut. Mindkét helyen
jó a szülõi munkaközösség és
komolyan összefognak az intézményükért.
– Mellette énekléssel és képzõmûvészettel is foglalkozik.
– Gyerekkoromtól fogva a
bakelit lemezeket hallgatva is

énekelgettem, de egészen az utóbbi évekig nem foglalkoztam komolyabban
vele. Bizonyos kézügyességem mindig
is volt, és sokféle
kézmûves technikát
kipróbáltam. Egyszer
véletlenül rátaláltam
az üvegfestésre, ami
jó kikapcsolódást,
nyugalmat jelentett
a stresszes üzleti élet mellett. Az általános iskolás fiam mellett még csak hobbi
szinten foglalkoztam
ezzel, aztán évekkel
késõbb a gyöngyfûzésbe is belesodródtam. Az üvegfestmények lelkileg és
anyagban is nagyobb
elõkészületet igényel- Csontos Mariann: – Olyanok vagyunk,
nek, mellette man- mint egy nagy család.
dalákat és festett
üvegmedálokat is készítek. Elõ- foglalkozásokba?
– Azt a látásmódot, hogy
fordul, hogy meglátok egy képet és szeretném megfesteni. a lehetõ legérdekesebb, legA másik véglet, amikor belõlem látványosabb technikákat és
jön valami, amit elõbb megraj- tárgyakat hozzuk létre abzolok, aztán megfestem. Sok is- ból, amink van. Van, aki ilyenmerõs kér tõlem ajándéktár- kor is kivételesen rajzol, de ez
gyakat, vagy van egy ruhájuk a kor még nem alkalmas arra,
hogy ezzel kiemelten foglalés ahhoz szeretnének ékszert.
– Mit lehet a képzõmû- kozzon.
Pataki Balázs
vészetbõl bevinni az óvodai

Kehidakustányba került az Év Agrárembere Közönségdíja
lasztására. Elõször a kategóriagyõztesek, majd a szakmai zsûri tagjai adták le szavazatukat.
Az Év Agrárembere növénytermesztés kategóriában második
helyezett, illetve az Év Agrárembere Közönség díját Bóbics
László nyerte el.
A kitüntetõ címmel járó fõnyereményt (500 000 forint

értékû üdülési utalvány) Bóbics László felajánlotta a zalaegerszegi Petõfi Sándor Általános Iskola és Zrínyi Miklós
Gimnázium tanulói részére,
akik nyáron a Dániában megrendezésre kerülõ Környezetvédelmi Világtalálkozón vesznek részt.
H.K.

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti havilap

Bóbics László átveszi a díjat.
Nagyszabású gálával zárult
a 2015-ös Az Év Agrárembere Díjkiosztó a herceghalmi Abacus
Hotelben.

A gála megnyitóját követõen hirdették ki a 10 kategória
gyõzteseit. Ezt követõen került
sor Az Év Agrárembere kivá-

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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Minden gyermek munkája értékes!
Alkotói napokat tartottak Zalabérben
adott korban eljut odáig. Az értékelés során elsõdleges célunk és feladatunk az, hogy
minden gyermeknek olyan viszszajelzést adjunk, hogy az õ alkotása értékes. A kiemelkedõ
produktumokat külön is megemlítjük, a diákok okleveleket,
ajándékokat kapnak – teszi
hozzá Kiss Albert.
Idén is több alkotás dolgozott fel irodalmi szövegeket,
matematikai szöveges feladatokat, melyek mellett évrõl-évrõl
csodás festmények kerülnek ki
a diákok kezei közül. A zala-

A 3. osztályos Csizmazia Veronika és Bogdán Barbara az emberi egyedfejlõdés szakaszaival foglalkozott.
A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola az évtizedes hagyományoknak megfelelõen ebben a tanévben is megrendezte az Alkotói napokat, melyen február 8án a felsõ tagozatosok, 10-én
az alsósok mutatták be tudományos és mûvészeti alkotásaikat. A rendezvény elsõdleges
célja, hogy az intézményben
képet kapjanak a diákok kommunikációs képességeirõl (olvasás, írás, szövegfeldolgozás,
szövegalkotás), és betekintést
nyerjenek a tanulási folyamatok során történõ alkottatás
sokszínûségébe. A programról
Kiss Albert intézményvezetõt
kérdeztük:
– 1998 óta szervezzük az
Alkotói napokat, a programon
a gyerekek a tantárgyi alkotásaikat, tanulás közben megoldott feladataikat, a jobb képességûek tanórán kívüli tevékenységüket mutatják be. Ezáltal létrehoznak valamilyen alkotást, melyet a közönség is
láthat. Elsõdleges cél, hogy a
diáknak sikerélményt, örömet
biztosítsunk. Ettõl jobban érzi
magát az iskolában, és olyan
energiákat mozgósít, amiket
egy számára kötelezõ, fruszt-

rált állapotot elõidézõ feladat
közben nem tenne meg. A kreativitás egy olyan jelzõ, ami
gyerekeknek a különlegességére, képességére utalhat. Ha a
gyereket valami érdekli, akkor
azzal foglalkozik, többlet energiát is fektet bele. Ez többszörösen megtérül, mintha szigorúan tananyaghoz kötött, számára érdektelen feladatokkal találkozik – emeli ki az igazgató.
A zalabéri diákok három területen szeretnek alkotni: mûvészeti alkotások, illetve tantárgyakhoz, tudományokhoz kötött produktumok létrehozásában, valamint intézményi rendezvények szervezésében, hozzá tartozó meghívók, tudósítások elkészítésében. Ez a három
terület adja az intézmény profilját, amit Esély és Ösztönzés
programnak neveztek el.
– A gyerekek érdeklõdése
minden évben nagymértékben meghatározza az itt bemutatott témákat, nyolc év alatt
akár teljesen kicserélõdhet az
érdeklõdési kör. A gyerekek
olykor letérhetnek az általános
alkotási folyamatról: például
egy szöveges feladatnál jelentkezhet olyan megoldás, amire
mi is rácsodálkozunk, hogy

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

béri iskola mentoráló intézményként is funkcionál, a címet az Esély és Ösztönzés tehetségsegítõ programjukkal érdemelték ki. A mindezzel párosuló tudást a zalaszentgróti
kistérségen belüli iskolák tantestületeinek is átadják, így közülük többen részt vettek az alkotói napokon és megismerték a tehetségsegítõ modellt. A
jövõben afféle gálaelõadásként
térségi alkotói napokat szerveznek, ahová az egyes iskolák
legjobbjai kapnak meghívást.
Pataki Balázs

Farsang a Sümegcsehin

A jelmezes felvonulás.
Pedagógiai programunkban
kiemelt helyet kap a néphagyományõrzés és az óvoda hagyományai. Ennek keretén belül került sor 2016. január 30án az óvodai farsang megszervezésre. A gyermekekkel már
egész héten készültünk az ünnepre. Beszélgettünk velük a
farsangi hagyományokról, népszokásokról, a farsangi mulatságok hangulatáról és a farsangi álarcok szerepérõl.
Mi is készítettünk farsangi
szemüveget, melyet felvéve
táncoltunk, vigadtunk, ezzel is
megteremtve a hangulatot a
jelmezes felvonulásra.
Az ünnepet megelõzõ napon farsangi vetélkedõn mérhették össze ügyességüket a
gyermekek, tréfás feladatok közül választhattak. Ezt követõen
az óvoda dolgozói jelmezbe öltözve elõadták a gyermekeknek Az öreg halász és a nagyravágyó felesége címû népme-

sét, melybe a gyermekek is részt
vehettek.
Szombaton vette kezdetét a
jelmezes felvonulás, melyre ötletes maskarákba öltöztették a
szülõk a gyermekeket. A jelmezek között megtalálhatóak voltak a mesehõsök, bohócok orvosok, szerelõk, szuperhõsök éppúgy, mint a menyasszonyok,
hercegnõk és lovagok.
A felvonulás után megvendégeltük a gyermekeket, majd kezdetét vette a mulatság. Közben
megérkezett szülõi felajánlásnak köszönhetõen Tüsi bohóc,
aki színvonalas mûsorral szórakoztatta az óvodásokat. Minden
gyermeknek hajtogatott lufit,
mellyel örömmel játszottak bölcsõdéseink és óvodásaink. A
programot tombolasorsolás zárta, bevételét az év végi veszprémi családi kirándulásra fordítjuk, melynek keretében az
állatkertet látogatjuk meg.
– sz –
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Farsang és alapítványi bál Tekenyén
A farsangi programot január 30-án rendezték meg a tekenyei kultúrházban. Vidám zsivaj töltötte be a termet egész
délután, jól szórakoztak a gyerekek és a felnõttek is. A kicsik
jelmezbe öltöztek, felvonulással, tánccal ünnepeltek. A jelmezeket az ifjúsági klubos fiatalok zsûrizték, az elsõ helyezést a rabruhás ovis nyerte.
Minden résztvevõ jutalmat kapott a programot koordináló
Dézsenyi Melinda tanárnõtõl,
aki rövid interjút készített a
versenyzõkkel. A nagyobbak
elõbb lekváros kenyérrel kínálták a résztvevõket, késõbb
felrakták a dekorációt, letöltve
ezzel pár órát a kötelezõ 50
órás közösségi szolgálatból. A
farsangi program a kézmûves
kuckóban folytatódott, ahol
Hidegné, Ilike néni az elõre el-

készített mintákkal várta a csapatot. A foglalkozásnak aktív
résztvevõi voltak a szülõk is, az
apró fogásokat átvéve szép
dekorációk, álarcok készültek.
A délután fontos eseménye
volt a próba, ami az alapítványi
bál programját hivatott elõkészíteni. Ilike néni útmutatását
követõen rendben voltak a versek, a liba-program, a bíró és
az összes többi fellépõ jól szerepelt. Mindenki nagy figyelmet és tapsot kapott a február
6-ai bálon.
Az Összefogás Tekenye Alapítvány vezetõje, dr. Dézsenyi
Veronika megbeszélésre hívta
az alapítókat, kuratóriumi és
felügyelõ bizottsági tagokat.
Az összeszokott csapatban mindenki hamar megtalálta a feladatát. Több értékes segítség
érkezett a helyi vállalkozóktól

Sokan öltöztek jelmezbe az idei farsangon is.

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal

www.zalatajkiado.hu

Nagy tapsot kapott a gyerekek báli mûsora.
és a lakosságtól, így a program
idén is gördülékenyen valósult
meg. A támogatásokat, felajánlásokat, aktív részvételt ezúton
is tisztelettel megköszönjük. A
bál bevételébõl egy jelentõs
rész a település építését segíti,
a többi bevétel pedig a nagyobb közösségi programok,
így a július 16-ai Pogácsa és
Fröccs Fesztivál és a július végi

NaturAqua Életmódtábor lebonyolítását szolgálja.
Továbbra is várjuk a támogatásokat, így az adójuk 1 százalékát az 18967755-1-20 adószámon, valamint az Összefogás Tekenye Alapítvány (8793
Tekenye, Nagyrét út 9.) K&H
10404948-49411494-00000000
számlájára.
S.I.
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A lakosság biztonságban érzi magát
Beszámolót tartott a Csáfordi Polgárõr Egyesület

A tagság a szolgálaton kívül is jó közösséget alkot.
Veress János kezdeményezésére alakult meg 2010-ben
20 fõvel a Csáfordi Polgárõr
Egyesület, jelenlétünknek köszönhetõen az utóbbi években a
bûncselekmények száma érezhetõen visszaszorult Zalaszentgrót ezen településrészén. Több
fõvel vettek részt az árvízi
mentésekben és katasztrófavédelmi gyakorlatokban. A polgárõrök jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal és a
részönkormányzattal is, utóbbi
tagjai között ketten is szolgálatot látnak el. A tagság jelenlétében február 6-án beszámoltak az egyesület elmúlt évi munkájáról.
– 2015-ben továbbra is fõ
feladatként jelöltük meg az
idõs, egyedül élõ személyek rendszeres felügyeletét, valamint a
területen történõ falopások
megakadályozását, valamint a
külterületek rendszeres ellenõrzését. Odafigyelünk az idõsekre, körzeti megbízottunkkal többször személyesen is
jártunk minden 65 év feletti
egyedülálló lakosnál. Tavasszal
a tagság, a falubeliek és az itt
lakó németek által összeadott
pénzbõl terepjáró gépkocsit tudtunk vásárolni, így már olyan
helyekre is eljutunk, ahova addig nem tudtunk. A falopások
és egyéb külterületi cselekmények minimálisra csökkentek.
Csáford területén 2015-ben
egy pincebetörés történt, de
az érték ott sem volt számottevõ. A lakosság biztonságérzete jónak mondható – számolt
be Frekk Sándor, az egyesület
elnöke, aki elmondta, hogy a

Frekk Sándor: – Amikor baj
van, akkor mindenki félreteszi a dolgát.
tagság szolgálaton kívül is öszszetartó közösséget alkot, így
nem okoz problémát megbeszélni a feladatokat.
A településrészt 360-an lakják, a taglétszám jelenleg 27
fõs, ebbõl ketten hölgyek, a
közelmúltban két fiatal is csatlakozott a közösséghez. Az
egyesület 2015-ben 2044 órát
volt szolgálatban, ebbõl 133
órát a rendõrséggel közösen
teljesítettek. Egyik alkalommal
részt vettek az eltûnt Borsos
Béla zalavégi lakos felkutatásában, akit az eltûnéstõl számítva a harmadik napon megtaláltak és a keresésre épp induló rendõrségnek átadtak. Szintén részt vettek egy aranyodi
és egy zalabéri eltûnt hölgy
felkutatásában, sajnos egyik
sem került elõ. Május 24-én a
keszthelyi futóverseny biztosítását 4 fõvel segítették, a június 6-ikai csáfordi traktortalál-

kozót a kehidakustányi, sümegcsehi, zalakoppányi és zalaszentgróti polgárõrökkel közösen tartották figyelmük
alatt. Augusztustól októberig a
ZMRFK kérésére több idõt
voltak szolgálatban, mivel a
rendõri állomány a migráció
miatt nagyon leterhelt volt. Ezt
követõen a Mindenszentek ünnepén kellett odafigyelés, így
ekkor mindenki nyugodtan leróhatta kegyeletét a hozzátartozói elõtt. A csáfordi polgárõrség a településrész egyedüli
civil szervezeteként az idõsek
napjának lebonyolításából is
kivette a részét. Segítették az
idõsek rendezvényre való eljutását, az otthon maradottaknak
vacsorát szállítottak, sõt a mû-

sorban a polgárõrség énekkara
is színpadra lépett. November
végén disznót vágtak, majd
disznótorosra hívták a lakosokat. Részt vettek tavaly a pacsai megyei polgárõr találkozón is, ahol a fõzõversenyen
második helyezést értek el.
– Szeptemberben közös hegyi akcióban vettünk részt a
rendõrséggel, a szomszédos
polgárõr egyesületekkel, valamint a veszprém megyei gógánfai polgárõrséggel. Márciusban várhatóan három megye
egyesületei tartanak közös gyakorlatot. Jó a kapcsolatunk a
Zala Megyei Polgárõr Szövetséggel, és rendszeresen együttmûködünk a rendõrséggel,
akik szintén segítik a munkánkat. Óriási terület tartozik hozzánk, aminek a java földúton
járható csak be. Nagy segítség
az új terepjáró és egyik tagunk
lóháton is tud szolgálatot teljesíteni. Amikor baj van, akkor
mindenki mozgósítható, mert
akkor félreteszik a dolgukat.
Az idei terveink változatlanok:
továbbra is gondoskodni szeretnénk az idõs lakosainkról,
akik közül többen évek óta a
hegyen élnek. Tavaly többször összefogtunk, hogy társadalmi munkában szépítsük
Csáfordot, s ezt idén is folytatni szeretnénk – összegzett az
egyesület elnöke, aki tavaly
májusban a Zala Megye Rendõrségéért kitüntetõ címben
részesült.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
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Szociális szövetkezet, a közfoglalkoztatás egyik kimenete
Mûhelynapon mutatkozott be a zalabéri kertprogram
Zalában az elmúlt idõszakban közel 20 szociális szövetkezet jött létre, a zalaszentgróti térségben 7 szövetkezet
mûködik, de több önkormányzatot is foglalkoztat a létrehozás. Zalabér Község Önkormányzata 2013 óta a Start
járási mintaprogram keretében mûködteti, a Zalabéri
Köz(ös)ségi Kert programot.
Az önkormányzat 2015 végén
tagságot szerzett az Érték-Termék Szociális Szövetkezetben.
A Zalai Falvakért Egyesület
idén január 11-én Bucsután
szervezte meg a „Minden, amit
tudni szeretne a szociális szö-

vetkezetekrõl”
rendezvényt,
amelyen közel ötvenen vettek
részt. A résztvevõk kérték,
hogy legyen folytatása a rendezvénynek, így a második
mûhelynapnak február 23-án
Zalabér adott otthont.
A programon elõbb Guitprechtné Molnár Erzsébet, a Zalai
Falvakért Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd
Zalabér polgármestere, Zsuppán József mutatta be a települést, a Zalabéri Köz(ös)ségi
Kert létrejöttét és jövõbeni lehetõségeit.
– Zalabér 490 fõs aktív korú lakosainak kétharmada fo-

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az érdeklõdõknek Zsuppán József beszélt a Zalabéri
Köz(ös)ségi Kertrõl.
lyamatosan ingázik. Magas a
nyolc általánost végzõk, vagy
annál alacsonyabb végzettségûek részaránya, ezt kell nekünk kezelni. A közfoglalkoztatásban a hagyományos intézmény felújítási, mezõgazdasági
útjavító programokat mi is
elindítottuk, mellette mûködik
a „Betonbrigád” is. A közösségi
kert programban 12 hölgy dolgozik, akiknek esõs idõben is
tudunk munkát biztosítani. Elsõdleges célul a település ellátását tûztük ki, majd a felesleget elõbb helyben kezdtük el
értékesíteni, késõbb a zalaszentgróti piacon is. 2014 óta
nem csak magunknak állítunk
elõ zöldség és dísznövény palántát, hanem megrendelésre
is. Több önkormányzat ezres
nagyságrendben vásárolt tõlünk virágpalántákat. 2015-ben
a földtörvény értelmében
helyben már nem tudtunk
több földet bérelni, de sikerült

Dötkkel együttmûködnünk.
Tavaly májusban áttekintettük a lehetõségeinket, a jövõre nézve kidolgoztunk egy
zöldséges láda programot.
Vannak olyan közfoglalkoztatottaink, akik motiváltabbakká
tehetõk, munkájukkal már
most több értéket teremtenek,
mintha csak a kommunális
programban dolgoznának –
vázolta fel Zsuppán József, aki
hozzátette, a szociális szövetkezetben szakmai keretek között, az önkormányzatoktól önállósulva is mûködhetnek a
kertek.
A mûhelynap hátralévõ részében Laczó Gyula, a Belügyminisztérium Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály
munkatársa vázolta fel a szociális szövetkezettel kapcsolatos tudnivalókat, ez a forma a
közfoglalkoztatás egyik kimeneteként is szolgálhat.
Pataki Balázs

Megújul a szentgróti Béke-liget
A Zalaszentgróti Fitness Klub sikerrel pályázott a Mol
Zöldövezet programban „Az Én Fám - Én Városom - a Béke
Liget megújítása gyermekeink zöld jövõjéért” címû projekttel.
Ennek keretében megvalósul a 6500 m2-es park teljes
fásítása (még kb. 30 fa) és mintegy 100 cserjét is ültetnek, sõt
lehetõség nyílik köztéri bútorok készítésére és egy petanque
pálya kialakítására is.
Már most lehet jelentkezni a harmadik „Én Fám - Én
Városom” közösségi faültetésre, várnak mindenkit, aki tenni
akar környezetéért Zalaszentgrót város legnagyobb parkrekonstrukciós programjában.
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A sümegcsehi iskolások farsangja

Változatos jelmezekbe bújtak a gyermekek.
Február a nagy farsangi
mulatságok ideje. Felnõttek és
kisgyermekek egyaránt élvezik
a maskarába bújást, a jókedvû
alakoskodást. A karnevált hatalmas titkolózások elõzik meg.
Mindenki rejtegeti a jobbnál
jobb ötleteit. Nincs ennél izgalmasabb dolog egyetlen kisiskolásnak sem. A farsangi idõszak vidámságaiban a sümegcsehi iskolásoknak is bõven
volt része.
2016. február 5-én, pénteken került sor az iskolai karneválra. Csodálatos mûsorszámokat mutattak be a változatos
jelmezekbe bújt gyerekek. A tanárok is kivették részüket a
produkciókból, hiszen ez régi
hagyomány intézményünkben.
A jelmezek bemutatása után
került sor a gyermekek megvendégelésére, melyet köszönünk a Szülõi Szervezetnek.
Ezek után izgatottan várták a
tombolasorsolást, ami a délután fénypontja mindig. A sok
különleges nyeremény mellett
egzotikus szépségû torták és
ajándékcsomagok leltek gazdára. A délután további részében
diszkózhattak a gyerekek, szólt
a vidám muzsika egészen kilenc óráig.
Megkérdeztük tanulóinkat
arról, hogy számukra mi volt
különleges ebben a délutánban, illetve mi tetszett legjobban a farsangi programban?

Véleményüket röviden meg
is fogalmazták. Íme az eredmény:
Nagyon jó volt sok idõt
együtt tölteni az osztálytársaimmal.
Nagy meglepetés volt az
osztályfõnökünk jelmeze.
Nekem a vonatozás tetszett
a legjobban.
A farsangi elõkészületek és
az izgalom volt a legjobb.
Nagy mulatság volt.
Nekem az tetszett, hogy háromszor is leöntöttem magam
üdítõvel.
Nekem a diszkó tetszett a
legjobban és a tanárok mulatságos felvonulása.
Nagyon sok mindent nyertem a tombolán.
Nekem a szendvicsek nagyon ízlettek.
Két tortát nyertem.
Nekem az egész farsang nagyon tetszett.
Tetszett a 8. osztályosok Laci betyáros mûsora.
Egy csomót táncoltunk.
Jó volt, hogy beöltöztek a
tanárok.
Nagyon jó volt, hogy felöltöztünk és megnéztek minket.
Nagyon jó volt, hogy beöltözött velünk a tanító néni.
A próbák is hangulatosak
voltak, és jó hogy együtt öltözött be az egész osztály.
A farsangon szuper buli
volt.

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

Sokat lehetett táncolni.
Jó volt a zene és az innivaló.
Elég fárasztó volt.
Bogi 4 fiúval táncolt.
Sokat szórakoztunk.
Jó volt, …
… hogy a barátaimmal
együtt buliztunk és táncoltunk.
… hogy táncolt velünk az
igazgató néni és a polgármester néni is.
… hogy beöltözött velünk
az osztályfõnökünk és a barátokkal buliztunk egyet.
… sokat táncoltunk és én
most táncoltam elsõnek és a

fellépések is nagyon jók
voltak.
… a fellépések viccesek
voltak.
… mindenki jól érezte magát.
… a fiúk engem emeltek fel.
… balerina voltam és sokat
nevettek rajtam, anyu is.
… az osztály nyert egy finom csokitortát.
… sokat játszottam a barátaimmal.
… sokat táncoltam.
… sok ötletes jelmezt és
mûsort láttunk.
… jó volt a zene, lehetett
bulizni. … táncoltunk a tanárainkkal és a szülõk is táncoltak.

Õrségi kirándulás

Látogatás a fazekas mûhelyben.
A Kehidámák ismét felkerekedtek, úti céljuk most az Õrség volt.
Õrimagyarósdon, már várta õket kísérõjük, Hegyi Vilmos, az Õrség Vendégház tulajdonosa. Vezetésével megismerkedhettek az Õrségi Nemzeti Park fõbb nevezetességeivel: Szalafõ: õsi templom, Pankasz: faszoknyás harangláb, veleméri templom. Õriszentpéteren bepillanthattak a tökmagverés fortélyaiba, Vörös Tibor
fazekas mûhelyében korongozhattak, majd visszaröppenhettek az idõben és megnézhették a pityerszeri portákat.
Este a házigazda és felesége
három fogásos helyi specialitással várta a megfáradt kirándulókat, tágas, környezetbarát
panziójuk éttermében. A meghitt, beszélgetõs vacsora után,
mindenki elfoglalta szálláshelyét a 2-4 fõs hangulatos apartmanokban.
Másnap a bõséges, helyi
termékekbõl összeállított reggeli után további õrségi felfe-

dezõ útra indult a társaság az
Európában egyedülálló tõzeglápos útvonalon. A Vadása-tó
partján haladva gyönyörködhettek az erdõ szépségében.
Elsõ pihenõjük a szõcei lápok
házánál volt, ahol interaktív
módon tanulmányozhatták a
lápok mibenlétét, növény- és
állatvilágát, a lápok és az ember kapcsolatát, a természetvédelmi szakemberek lápok
védelme érdekében végzett
munkáját, megismerkedhettek
a lápokhoz kötõdõ legendákkal, versekkel és a láp hangjaival is. Ezután élõben is megtapasztalhatták a láp ingoványosságát, amikor végig sétáltak a
tõzegmohás lápréten. A „Kedvcsináló túra” visszaútja Õrimagyarósdra már elég nehézkesen ment, hiszen a sok látnivalótól – na meg a megtett 10
km-tõl – elfáradtak a táncos lábak. A szálláshelyen finom gulyásleves és túrós, lekváros bukta várta a kirándulókat, majd
hazafelé vették az irányt.
Varga Ibolya
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Elõször versenyeztek a gazdák borai Pakodon

A zsûri szerint a termelõk jól kezelték boraikat.
Pakodon ötvennél is többen foglalkoznak borászkodással, szõlõtermesztéssel, így
Mikolás Zoltán és társai tolmácsolásában felmerült az
igény, hogy a környékbeli településekhez hasonlóan helyben is szervezzenek borversenyt. A hegy levének must-

INDULÓ
KÉPZÉSEK

ráját február 27-én délután
tartották, ahová 41 borminta
érkezett.
– A borkultúra is a kultúra
fontos része, ezért is vállaltuk
el a rendezvény szervezését.
Eredetileg 55 meghívót küldtünk ki és ezúton kérünk elnézést attól a borosgazdától,
aki esetleg kimaradt. Tizenkilencen hozták el a borukat,
összesen 29 fehér és 12 vörös,
illetve rosé mintát kaptunk –
érvelt a program létjogosult-

sága mellett Vízvári Ottóné, a
Margaréta Kulturális Egyesület vezetõje.
A borok minõsítését Vízvári Sándor, Dóka Éva és Farkas
Ildikó végezték, velük Simon
Lajos borász kóstoltatta meg a
különbözõ nedûket. A 41 mintából 5 aranyérmes, 28 ezüst, 7
bronz és 1 oklevél került ki. A
település legmagasabb pontszámot elért arany minõsítésû,
2015-ös évjáratú Pakod-hegyen
termelt szürkebarát bora Pethõ
István termelõ munkáját dicséri. A vörösborok között legtöbb pontot Rába Szilárd termelõ ezüst minõsítésû 2015-ös
évjáratú Pakod-Ispányor hegyen termett syrah vörösbora
érdemelte ki.
A zsûri értékelésében elmondta, hogy a termelõk jól
kezelik a borokat, amik minõségéhez hozzájárult a kedvezõ
éghajlat is. A programmal szeretnének Pakodon hagyományt
teremteni, azonban elõtte november körül bormustrát is
tartanának, ahol szakmai segítséggel lehetne javítani a még
fiatal borokon.
Pataki Balázs

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
r
Hi k !
nálun

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A férjem nem érti…

A megbeszélt idõpontra
értem oda. Csilla kinyitotta
az ajtót, majd el is kezdte: a
férjem nem érti, miért kell a
konyhát lecserélni. Bezzeg,
ha a konyhában is lenne figyelmeztetõ lámpa, mint az
autónkban, hogy sürgõsen
látogasson el a szervizbe. Nekem is egyszerûbb dolgom
lenne. Hát igen, a konyhát
látva valószínûleg a szervizben megállapítanák a hiba
okát: túl kevés a hely és
ezért a konyha túlterhelt,
csere szükséges – tettem
hozzá.
Azt mindenki azonnal belátja, hogy ha egy autóra túl
sokat kell költeni, megérett
a cserére. Az is természetes,
ha nyaraláskor a családfõ
egyre idegesebben próbálja
elhelyezni a sok csomagot,
majd a végén kijelenti, kell
egy nagyobb autó, mert már
nem férünk el. Pontosan,
nálunk is ez a probléma, a
gyerekek már nagyok, a hétvégén jönnek haza. Persze
ilyenkor többet kell fõzni,
mert próbálok nekik csomagolni is. Muszáj, hogy
egyenek valami normálisat
hét közben is, mert tudja,
milyenek – teszi hozzá mosolyogva.
Azt nem tudom megígérni, hogy hamarabb fog
megfõni az étel, de hogy
egyszerûbb és gyorsabb lesz
a fõzés, azt igen. Így több
idõ marad a családra és
nem csak rohanásból áll a
hétvége.
Van is pár jó ötletem, látványterven fogom megmutatni Önnek. Így látni fogja,
hogyan lesz egy jó konyhája, aminek a férje is örülni fog.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Csocsó, asztalitenisz, darts
lók Teodóra, Bellók Krisztina),
4. NemMondomMeg FC (Kiss
Milán, Kámán István).
Csocsó felnõtt kategória: 1.
First' (Tamics Richárd, Szabó

Krisztián), 2. Triász Panzió
(Kiss Ádám, Németh Tamás),
3. Bayern München (Tóth Tamás, Várszegi Máté).
H.K.

Újra az Év panziója!
A gyerekek körében is népszerû a csocsó.
Második alkalommal került
megrendezésre a TDM amatõr
csocsó és asztalitenisz gála a
Kehidakustányi
Turisztikai
Egyesület szervezésében és a
Malomkõ Étterem támogatásával.
A regisztráció és a nevezési
díj leadása után, ami idén is
egy tábla csokoládé volt, elkezdõdtek a sorsolások.
Az asztalitenisz nyolc nevezõvel, míg a csocsó 12 felnõtt
és 10 junior csapattal indult
neki a megmérettetésnek. Az
asztalitenisznél két asztalon
folytak a mérkõzések a két játékvezetõ, Tóth István és Vass
Csaba közremûködésével.
A csocsóban junior és felnõtt
vegyes
kategóriában
játszottak a nevezõk, ahol a lányok is dicséretes eredményt
értek el a fiúk elleni küzdelemben is.
Az idei évben meghívásunknak eleget tett Tóth Attila
vezetésével a Szentgróti Baráti
Kör 26-os Darts Klub, akik
nagy létszámmal érkeztek és
mutatták be a felnõttek és
gyermekek számára is elérhetõ
sportágat. Megismertették a
szabályokat, bemutatták a játékot, amit vezetésükkel bárki
kipróbálhatott.

A rendezvény ismét nagy
sikert aratott, mutatja ezt a
megjelentek és a nevezõk létszáma. Fontos a különbözõ
sportágak bemutatása, azok
gyakorlása. Ehhez és a szabadidõ aktív eltöltéséhez nyújtanak segítséget az ilyen jellegû
rendezvények, programok.
Az egyéni és csapat gyõztesek a település vendéglátóegységei és szolgáltatói által
felajánlott nyereménytárgyakat vehették át Lázár István
polgármestertõl.
A rendezvény fõ támogatója, a Malomkõ Vendéglõ mellett a Kehida Kapuja Étterem
és Pizzéria, a Tóth élelmiszer
vegyeskereskedés, a Hangya
élelmiszer, a Pláza GSM és a
Triász Aparthotel is hozzájárult a rendezvény sikeréhez, a
díjak biztosításához. Köszönjük a támogatásokat! A nap
moderátora Penhoffer Péter
volt.
Eredmények: Asztalitenisz
vegyes kategória: 1. Kaszás
Jutka, 2. Örömi István, 3.
Kaszás Ferenc, 4.Vajda Tibor.
Csocsó junior kategória: 1.
Futball Boys (Kiss Levente,
Bogdán Albert), 2. Vörös Veszedelem (Vajda Benedek, Vasas Dániel), 3. Madár FC (Bel-

Ördögh Nóra házigazdával.
Nagyszabású gálavacsora keretében hirdette ki a Szallas.hu
az idei Év szállása verseny
nyerteseit. A rendezvényen
Ihász Csaba is jelen volt, a
színvonalas est háziasszonya
Ördögh Nóra volt.
Az idei Év szállása verseny
tanulsága, hogy az évrõl évre
bõvülõ belföldi turizmus elõnyeit azok a szálláshelyek tudják igazán kiélvezni, akik programturizmusban és régiófejlesztésben is gondolkodnak. Nemcsak belföldi pihenéskor választják elõszeretettel az apartmanokat és panziókat, hanem külföldi szálláshelykereséskor is.
A versenyen több kategóriában is díjazták a szállásokat,
ezek alapján az év turisztikai
települése újra Hajdúszoboszló lett, és az Év szállása címet a

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

Az elismerést jelzõ táblák.

4 csillagos superior Hotel Kapitány Sümeg kapta. Az Év turisztikai attrakciója címet a
miskolctapolcai Avalon Park
nyerte el. A gálán szakmai
díjak, népszerûségi és minõségi díjak is kiosztásra kerültek.
Nagy öröm Kehidakustánynak, hogy Ihász Csaba és csapata munkáját is elismerték, és
a vendégértékelések alapján a
panzió kategóriában az Év
panziója díjat nyerték el. A
panzió és a hozzá tartozó Kehida Kapuja Étterem sokat ad
a vendégeik véleményére és
nagyon örülnek, hogy elégedettek a munkájukkal.
A Szerencsemák Panzió
2012-ben már elnyerte ezt az
elismerést! Gratulálunk munkájukhoz!
h.k.

2016. február
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Civilek farsangja Pakodon

Húsznál is többen öltöttek jelmezt a bálra.
A Pakodi Közmûvelõdési
és Sport Egyesület, valamint a
Margaréta Kulturális Egyesület szervezésében rendeztek
február 20-án farsangi bált
Pakodon.
– Sokaknak hiányérzetük
volt, hogy régóta nincs bál
Pakodon. A két egyesület tagjai
tavaly összedugták a fejüket,
hogy hagyományteremtõ szándékkal próbáljunk meg egy
farsangi rendezvényt megszervezni. Akkor a programot disznóvágással egybekötve tartottuk és 130 fõt sikerült összeszámolni. Többen már hónapokkal ezelõtt érdeklõdtek,
hogy lesz-e idén is bál. Most
180 fõ jött el. A helyi konyhán
Katona Tibor és munkatársai
keze nyomán készült a vacsora, a mûsorban a pókaszepetki
nyugdíjasklub és a BíborkaCsillagfürt Néptánccsoport adta elõ produkcióját. A bálban
mindenki nagyon jól érezte
magát és már felmerült a kérdés: mikor lesz a következõ? –
összegzett Vízvári Ottóné szervezõ, aki hozzátette, hogy többen kérték, hogy az év más
idõszakában is tartsanak hasonló programot, de egyelõre

maradnak a már bevált farsangi bálnál.
A programot színesítette a
húsznál is több jelmezes, akik
közül a közönség szavazata
alapján választották ki az elsõ
három helyezettet. A legtöbb
voksot Gyulasi Sándorné Fiona jelmeze kapta, második helyen Martincsevics Petra hastáncos öltözete, harmadik helyen Senkó Attila Ho-ho-horgász jelmeze végzett.
Pataki Balázs

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

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap

Ha elolvasta, adja tovább!

SzentgrótésVidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
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Kiadja: Zalatáj Kiadó
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Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

PRÁGAgazdagon
Máj.6-8.
Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág
Máj.14-16.
Schladming-Dachstein-Sasfészek
Jún.17-19.
Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal
Jún.28-Júl.3.
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon
Júl.8-14.
Drezda-Berlin-Potsdam és környéke
Júl.12-16.
LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino
Aug.12-16.
SZICILÍAa sokarcú sziget
Szept.8-16.
Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén
Szept.12-17.

Eng. sz.:U-001588

40.900,-Ft/fõ
49.900,-Ft/fõ

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2016. március 19., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)
99.900,-Ft/fõ
104.500,-Ft/fõ
94.900,-Ft/fõ
93.900,-Ft/fõ
166.900,-Ft/fõ
114.500,-Ft/fõ

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

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

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!
Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Szombathely +36 94/311-134

www.volantourist.hu

www.zalatajkiado.hu

