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Lakossági fórumok

májusi ajánlata
Készüljünk együtt a nyárra!
Fényre sötétedõ lencsék
1.5 +4-2

20%-os akció
ZEISS multifokális lencsék

40%-kal olcsóbban!

Dioptriás napszemüveglencsék
1.5 + 6-2
Cooper-Vision kontaktlencsék
diákigazolványra

Kontaktlencse vizsgálat és ingyenes látásellenõrzés
Minden csütörtökön 14 0 0órától
Idõpont egyeztetés személyesen vagy telefonon.
Gyógyászati segédeszközök
kiszolgálása VÉNY-re is!
Egészségpénztári kártya,
Erzsébet utalvány
elfogadóhely!
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

Baracskai József polgármester ismertette a várost és a településrészt érintõ fejlesztéseket.
A közelmúltban Zalaszentgrót minden városrészében
megtartották a részönkormányzati lakossági fórumokat. Elõbb
Tüskeszentpéterre,
Kisszentgrótra és Aranyodra várták a
helyi ügyek iránt érdeklõdõket,

majd Zalakoppányban, Csáfordon és Zalaudvarnokon ismertették a lakókkal a közelmúlt
történéseit és vázolták fel a jövõ
elképzeléseit. Csáfordon mindig nagy létszámban vesznek
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.
Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,
kimagaslóan magas fizetés.
Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,
hatékony kapcsolattartás az
építõanyag kereskedésekkel.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Lakossági fórumok
(Folytatás az 1. oldalról)
részt a településrészüket érintõ
összejöveteleken, április 11-én is
teltház fogadta a fórum elõadóit.
Tájékoztatójában Baracskai
József polgármester elõbb ismertette a közös önkormányzati hivatal és a járási hivatal tevékenységét és felépítését, majd
rátért a részönkormányzatokat
érintõ információkra. Ezek alapján Csáfordon tavaly 12 részönkormányzati ülést tartottak,
ezeken 68 határozat született. A
helyi forrásokat felhasználva a
temetõben bõvítették a vízvezetéket, megújították a belterületi árkokat, kiárkolták a Csáfordi-patakot. A közfoglalkoztatottak közremûködésével újították fel a szerszámtárolót, oldották meg a vízelvezetést a Csáfordi és a Gombos út közötti
összekötõ szakaszon, építettek
buszvárót és padot. Önkormányzati forrásból valósult meg
a mezõgazdasági utak megtisztítása, amelynek köszönhetõen
megújult a Gulyás horhos.
Zalaszentgrót városa tavaly
közel 2 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek legnagyobb
részét (majd' felét) az intézmények fenntartására, fejlesztésekre fordították. A fejlesztések
között kiemelték a játszóterek
felújítását, mûfüves pálya építést, a központi temetõnél parkoló kialakítását, biciklitárolók
elhelyezését, fecskeházak építését. Beruháztak egy temetõnyilvántartó szoftverre, vagyonvédelmi rendszert építettek ki a
termálfürdõnél. A kézilabda
klub pályázatának köszönhetõen tervben van a sportcsar-

nok felújítása és ugyancsak fontos a színpad lefedése. Az adósságkonszolidációból kimaradó
önkormányzatként 181 millió
forintot kapott Zalaszentgrót,
melynek több mint felét közbeszerzésben megvalósuló járda és útépítésre fordítanak. Az
egészségügyi központ karbantartására közel 30 millió forintot fordítanak. Tavaly közel hetvenen dolgoztak közfoglalkoztatottként, ami már egy üzem
létszámát teszi ki. A programban résztvevõk többek között
közremûködtek a köztisztaság
megõrzésében, a mezõgazdasági kert programban, valamint
az utak, közterek megújításában
is. A TOP programban a közeljövõben többek között ipari
park fejlesztés, bölcsõdei csoportok kialakítása, kerékpárút
építés, továbbá a helyi vállalkozásokat is kiszolgáló önkormányzati hûtõház építés valósulhat meg. Megszépülhet a Villa Negra, vagyis az Alsóhegyen
található egykori iskolaépület új
funkciót kaphat.
Az
adósságkonszolidációs
pénzbõl fejkvóta alapján idén 7
millió forintot kap Csáford,
amennyiben jövõre ismét megkapják a támogatást, akkor részönkormányzatonként már 10
milliós összeget osztanának
szét. A rendelkezésre álló öszszegbõl Csáfordon a temetõben
hamarosan térköves lépcsõt alakítanak ki, továbbá felújítják a
buszforduló melletti utca egy
szakaszát. A meglévõ aszfaltos
utak felújításának keretében
összekötik a Vadász és a Csokonai utcákat, megújul a Lombos

A csáfordi temetõben is folytatódnak munkák.
és a Csáfordi utca összekötése. felújításra, melyhez a gazdák is
A lakossági észrevételek megol- gyûjthetnek önerõt, az önkordásaként egyeztettek a hulla- mányzat pedig keres hozzá
dékgyûjtés problémájáról, a pályázati támogatást. Csáfordon
Váci utcában a fekvõrendõr he- négy helyen lehetne korszerûlyett tábla „lassítja” a forgalmat, síteni a közvilágítást, a volt taKis-Csáfordon kátyúzást végez- nítói lakás helyén cserkész otttek, a közfoglalkoztatottak segít- hont hoznának létre, a tempségével elvégezték az árkolást.
lom elõtt pedig térköves parBeszámolójában Kovács Lász- kolóhelyeket alakítanának ki. A
ló, a részönkormányzat vezetõje bolt és kocsma elõtti részt szeelmondta, hogy a takarékos retnék rendbe tenni, az árkogazdálkodás mellett is több si- lások a település domborzata
keres programot (gyermeknap, miatt mindig fontosak.
A lakosság részérõl kérdéspolgárõr bál, adventi készülõdés) tudtak megrendezni, újra ként merült fel a közmunkavan könyvtár, megalakult az if- program helyi megvalósításájúsági klub. Hamarosan nyugdí- nak módja, a hulladékgyûjtés
jas találkozót tartanak, a tanítás rendszere, a nem odaillõ, szevégeztével pedig idén is meg- méttel megtelõ temetõi kontétartják júniusban a gyermekna- ner elkerítése, a kultúrház bérpot. Június 4-én nyolcadik alka- leti díja, s akadt, aki kifogásolta
lommal szervezik meg az Öreg a zajjal járó bálok tartását is. A
Traktorok Találkozóját, ami már részönkormányzat igyekszik a
nemzetközi rendezvénnyé nõt- helyi problémákat megoldani,
te ki magát, s az önkormányzat az észrevételeknek a helyi ötis kiemelten támogatja. Sok me- letbörzén is teret adnak.
Pataki Balázs
zõgazdasági út és árok szorul

Búzaszentelés és dalkörtalálkozó Türjén

Színpadon a házigazda Hétszínvirág Énekegyüttes.
Április 25-e Szent Márk
evangélista ünnepe, az egyházi
búzaszentelés napja. Ha ekkor
már a fürj el tud bújni a vetésben, és netán még az ég is megdördül, akkor a néphit szerint
gazdag lesz az aratás. Ha ezen a
napon pacsirta, fürj vagy béka

szól a búzából, az jó termést
ígér. Türjén hagyományosan évrõl évre megtartják a búzaszentelési szertartást, amit összekapcsoltak a térségbeli dalkörök
találkozójával is.
– Idén kilenc éves kórusunk
mindig összegyûlik, hogy meg-

ünnepelje a születésnapját. Úgy
gondoltuk, hogy ezt az örömöt
másokkal is szeretnénk megosztani, így kórustalálkozókat kezdtünk szervezni. Három éve határoztuk el, hogy mindezt összekötjük a Szent Márk evangélista
ünnepéhez köthetõ búzaszentelõvel, a jó termésért könyörgõ
szertartással. Valójában nekünk
évek óta nagyon tetszett, hogy
Pakodon õsszel hálaadó szentmisével kötik össze, hogy jó termésük volt. Mivel amúgy sem
volt számunkra kötött dátum,
így legalább az április 25-höz
közeli vasárnap lett a mi idõpontunk, és még mélyebb tartalmat is kaptunk. A közös
programokat az önkormányzat
és az egyházközség összefogással is segíti, így mindenki
képviselteti magát a hagyománnyá váló türjei programon
– árulta el Johanné Székely
Júlia szervezõ.
Április 24-én délután a
templomban szentmise keretén
belül tartották meg a búzaszentelési szertartást, majd a mûvelõdési ház színpadán folytató-

dott a program. Elõbb az Õszirózsa Népdalkör Vindornyaszõlõsrõl, a házigazda Hétszínvirág Énekegyüttes és a Zalaszentlászlóról érkezett Mákvirág Népdalkör adta elõ produkcióját. Az eseményen néptánc
produkcióval mutatkozott be a
TSZCS, azaz a türjei Táncolni
Szeretõk Csoportja, majd a zalabéri Búzavirág Népdalkör és a
Sümegcsehi Népdalkör lépett
színpadra. Idén is eljött Pakodról a Margaréta Dalkör, utánuk
a Vadkanok Nemzeti Dalárda
lépett színre, majd a TSZCS modernebb hangvételû produkciójaként ismét egy tánc zárta a
fellépõk sorát. A produkciók
elõtt Nagy Ferenc polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket,
majd emléklapokkal kedveskedett a fellépõknek. A szervezõk
a kórusokat és a vendégek közös vacsorával fogadták, akik az
asztalok mellõl közös énekléssel
koronázták meg a vidám délutánt.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Javult a rendõri munka megítélése
A Zala Megyei Közgyûlés
április 28.-iki ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Zalában a regisztrált bûncselekmények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt feladatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a horvát-magyar határszakaszon
jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közlekedési útvonalak kiemelt ellenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõsen nõtt a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök száma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tevékenységérõl, kiemelve a zalai feladatellátást, Lendvay Miklós me-

gyei igazgató adott tájékoztatást. Kiemelte az elmúlt év elején esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialakulását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült terméskiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõvített létszámmal mûködõ falugazdász hálózat lehetõvé teszi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, melynek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelõs helyettes államtitkára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen bemutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek találhatók egyebek mellett.

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatást
adott a megye területén mûködõ ellátórendszerrõl.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a közgyûlés tájékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munká-

ról, valamint rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosította 2016. évi költségvetését.
A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

„A festészet ajándék az élettõl, amivel élni tudtam”
Merengõ tekintetek, színes alkotások Tekenyén

Sinka Imréné polgármester, Rádli Jánosné és Györkös
Dezsõné a Taliándörögd régi romtemplomát ábrázoló ajándékképpel.
Április 21-én rendhagyó kiállítás nyílt a tekenyei kultúrházban, amire Türjérõl is érkeztek vendégek. Tekenye elsõ
képzõmûvészeti bemutatóját a
szervezésben
közremûködõ
Györkös Dezsõné nyitotta meg.
A világháború hõseirõl megemlékezõ januári délutánon
Farkas Zsuzsa készített portréfotókat a résztvevõkrõl, akik
ezen a napon így kinagyítva

látták viszont magukat. Mindemellett a településsel egyre
szorosabb kapcsolatot ápoló,
Taliándörögdön alkotó Rádli
Jánosné festményeit is bemutatták, aki nyugdíjasként kezdett el festegetni, és ámulatba
ejtõ képeket hozott magával
Tekenyére.
– Üres volt otthon a lakás,
de a képcsarnokban túl drágák
voltak a képek. Egyik ismerõs

megígérte, hogy lefesti Taliándörögd régi romtemplomát,
de sosem ért rá. Fogtam az
ecsetet, nekiálltam egy képnek, amit a sok barát biztatására további festmények követtek. Mindig arra törekszem,
hogy realista módon, a valóságot adjam vissza. A festészetet
nem tanultam, de az Egervölgy tálcán kínálta a megörökíteni való szépségeket, így 16
éve saját magamtól álltam neki. Rajzolni nem tudok, ez egy
ajándék az élettõl, amivel élni
tudtam. A képek létrejöttéhez
kell egy lelki nyugalom, a külvilágtól való elzárkózás. Ez a
hetedik alkalom, hogy bemutatom a képeimet, legutóbb
Gyulafirátóton volt kiállításom. A képeket mind otthonról hoztam, senkitõl nem kértem kölcsön, és még így sem

maradt üres a falam. Nagyon
örülök, hogy ide eljutottam,
amit köszönök az itteni barátoknak, akik olyan nagy szeretettel fogadtak, hogy nem tudtam nemet mondani. A korábban Tekenyén is dolgozó, Monostorapátiban élõ Hárshegyi
József kezdettõl fogva szívén
viseli az én munkásságom. Sok
képem van Svájcban, Németországban és Amerikában is. Jó
érzés, hogy a képeimmel örömet tudok szerezni másoknak
– meséli az alkotó.
Rádli Jánosné a kiállításokat mindig a képekhez kapcsolódó idézetekkel ruházza
fel. A tekenyei tárlat alkalmával
egy képpel is megajándékozta
vendéglátóit, kiállítása május
9-tõl a Zalaszentgróti Mûvelõdési Központba költözik át.
Pataki Balázs

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

Dr. Németh László és Kaszás Ferencné.
2016. március 19-én a Deák
Ferenc Kúria és Múzeumban került sor a kehidakustányi díszpolgári címek átadására. A település képviselõ-testülete határozata alapján Kaszás Ferencné
és dr. Németh László kaphatta a
megtisztelõ elismerést. Kehidakustány a címet a településen
élõ, azért aktívan tevõ és annak
életében részt vállaló személy
vagy személyek javára ítéli oda.
Dr. Németh László több
mint 40 éven át Kehidakustány háziorvosaként a község
lakóinak testi-lelki egészségéért tevékenykedett. Kaszás Ferencné a Kehidámák Aerobic
Klub létrehozásával, tevékenységének szervezésével és irányításával, elért eredményeivel
hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ címhez díszpolgári oklevelet és emlékplakettet adott Lázár István pol-

gármester. A ceremóniát Gergely János moderálásával ünnepi mûsor kísérte, Utry Dávid zenetanár és tanítványa,
Németh Sára Nóra furulyán
sanzonokat adtak elõ. Pap Rebeka és Eliza verssel köszöntötték az ünnepelteket.
Meghívót kaptak a családtagok, valamint dr. Belák Péter,
Zalaszentlászló háziorvosa, dr.
Varga László, Zalacsány háziorvosa és dr. Belák Máté, Kehidakustány háziorvosa is.
Lázár István beszédében
megköszönte kivételes és lelkiismeretes munkájukat, és részvételüket a település életében.
A díszpolgári cím mellé átadta
a Kehidakustányért emlékérmet is, melyet szintén a képviselõ-testület határozata alapján egyhangúan ítélték oda dr.
Németh László és Kaszás Ferencné részére is.
H.K.

Régmúlt emlékeit idézõ tablóösszeállítás.
2016. március 26-án szombaton nyitotta meg kapuit a
Kehidakustányi Tájházzal szemben, a harangláb szomszédságában a Hagyományõrzõ Mariska udvar. Elsõ alkalommal
tojást festhettek a településen
élõ és az idelátogató vendégek.
A szervezõk sok érdekességgel
készültek: húsvéti udvar kompozícióval, helyi és környékbeli kézmûvesek által készített
húsvéti kiállítással (Schulcz Béláné, Bitai Zoltánné, Pálmainé Koncz Éva, Szaló Árpádné
és nem utolsósorban a Kehidafolt Subák Erika és Beledi Henriett). A kellemes hangulatot a
foglalkozáshoz használt szoba
berendezése, a falon elhelyezett falusi életet idézõ régi fotók is emelték. A 100 évvel ezelõtti Kehidán és Kustányban
hagyományosan piros tojást
festettek karcolással, viaszolással és berzseléssel. A régi technikákat újakkal kiegészítve a
gyerekek és felnõttek egyaránt
használták a húsvéti tojások
készítéséhez.
2016. március 28-án, húsvéthétfõ délelõtt a Mariska udvarba a hagyományos családi

www.zalatajkiado.hu
Népi játékok Gergely Jánossal.

nyuszifutásról visszaérkezõket
friss zöldségekkel díszített tojáskrémes szendvicsekkel, házi
bodza- és levendulaszörppel
várták. 11 órától a látogatók népi játékokat játszottak Gergely
Jánossal. A két napot tovább
színesítette két élõ nyuszi, amiket simogatni, etetni is lehetett. A hétvégi programokat
Gergely János bábelõadásaival
zárták. A ház szobája megtelt
melegséggel…, a kíváncsi gyermekek áhítattal nézték a kedves kis történeteket.
Az udvarban gyakran rendeznek majd kisebb-nagyobb
programokat hagyományõrzõ
céllal, kellemes kikapcsolódási
lehetõséget biztosítva az érdeklõdõknek. Dédszüleink életébõl, szokásaiból egy-egy kis
részletet kiemelve újra élhetjük a régi falusi életet, süthetünk-fõzhetünk és belekóstolhatunk a népi kismesterségekbe, szokásokba.
A programok meghívóit, az
ott készült fotókat és a további
rendezvények idõpontjait a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület facebook oldalán követhetik nyomon.
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Náluk jobban nótázni, táncot ropni senki sem tud!
Közösen köszöntötték a pakodi és dötki idõseket
„Úgy tégy, mintha örökig
élnél, úgy folytasd minden dolgodat. Mintha már semmitõl
se félnél, az elmúlás se riogat...” – szól Várnai Zseni Mintha örökig élnél címû versének
bevezetõje. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötték Pakod és
Dötk szép kort megélt lakosait,
a két település szervezésében
április 22-én tartott összejövetelen.
– Az Idõsek Világapját elõször 1991-ben az ENSZ szervezte meg. Az én tisztem ma
délután, hogy az ünnep alkalmából az önkormányzat nevében tisztelettel és meleg szeretettel köszöntsem önöket.
Hagyománnyá szeretnénk tenni, hogy évente egy alkalommal összegyûljünk, hogy kifejezzük hálánkat, szeretetünket
és megbecsülésünket azok
iránt, akik hosszú, munkával
eltöltött évek után köztünk
töltik megérdemelt idõs éveiket. Önök már mind nyugdíjas
éveiket töltik, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a
munkahelyre
igyekezzenek,
nem nehezül a vállukra a munkahelyi felelõsség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek kedvteléseiknek. Elvileg, mondom,
mert én nem igen találok
olyan nyugdíjast, akinek nincs
dolga vagy gondja. Van, aki a
nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki a betegséggel.
Van, aki nem gyõz a gyerekein,
unokáin segíteni, ennek elle-

nére úgy érzi, hogy a család
terhére van, és van, akit az
egyedüllét gyötör… Kívánom,
hogy bajaik ellenére élvezzék
az élet minden egyes pillanatát, érezzék a társadalom megbecsülését, és hogy vannak
dolgok, amiket csak önök tudnak megcsinálni – szólt a megjelentekhez Halek László pakodi polgármester.
Pakodon a település egyharmada hajlott korú, akik közül ez alkalommal a hatvan év
felettieket szólították meg. A
településen a lélekszámból
adódóan nem mûködhet falugondnoki szolgálat, azonban
az idõseknek ugyanazokat a
szolgáltatásokat
igyekeznek
biztosítani. Dötk nevében Takácsné Martincsevics Veronika polgármester köszöntötte a
vendégeket, aki elmondta,
hogy nagyon sokat tanult a
nagyszülõktõl. A tõlük tanult
elvek mentén nõtt fel és nagyon hálás mindenért, amit
tõlük kapott. „A nyugdíjas férfiembereknél nótázni jobban senki nem tud, a nyugdíjas asszonyoknál pedig senki
sem tudja jobban ropni a
csárdást” – emelte ki a dötki
vezetõ.
A köszöntõk után az óvodások és iskolások lepték meg
vidám mûsorral a papákat és
mamákat, majd a dalkör operett csokrát követõen vacsorával zárult a péntek délután.
Pataki Balázs

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

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

Halek László: – Bajaik ellenére élvezzék az élet minden egyes
pillanatát!

Az óvodások is vidám mûsorral készültek.
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Közel kilencven minta
Borversenyt rendeztek Türjén
Április 23-án tizenkettedik
alkalommal rendeztek borversenyt Türjén, melyre 87 mintát adtak be a gazdák. A táj jellegéhez igazodva a leadott borok kétharmada fehér, egyharmada vörös volt. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Száraz Kristian Dávid atya, valamint dr. Fazakas Márton
Zoltán csornai premontrei
apát is, aki sajtokkal, tálakkal
kedveskedett. Az eredményhirdetésig színpadra léptek
a helyi iskolások, a türjei
TSZCS, a türjei hastáncosok és
a budapesti Vadkanok Dalárda.
A zsûri két csoportban bírálta a borokat: egyikben dr.
Brazsil József, Keszler Viktor,
és Gyarmati Tibor, a másikban Vizvári Sándor, Hegedûsné dr. Baranyai Nóra, Sebestyén Ferenc kóstolta a párlatokat. Az ítészek elmondása
szerint a 2014-es évhez képest
hiába volt jobb évjárat a tavalyi, nem lettek sokkal jobb
eredmények, mert a borászok
elégedettségükbõl
fakadóan
talán kevesebbet foglalkoztak
a borral. A fehérborok között

kilenc, a vörösek között hat
aranyérmes minõsítést osztottak ki. A legjobb nedûket ajándékokkal is jutalmazták.
– A zsûri az aranyérmes
fehér- és vörösborokat újrakóstolva választotta ki a település
legjobb borait. A legjobb türjei
vörösbornak Vértes Árpád
zweigelt fajtájú mintája bizonyult, a legjobb fehérbornak
Bognár József olaszrizlingjét
választották, mellette Fáner János rosé bora érdemelt ki különdíjat. Már tavaly is érezhetõ
volt, hogy több fiatal is magáénak érzi a szõlõtermesztést, fokozatosan átveszik a
szüleiktõl a feladatokat és idén
is hoztak borokat. Türjére
egyébként is jellemzõ, hogy a
környékbeli falvakban nincsenek szõlõhegyek, így például
Mihályfáról, Szalapáról, Gógánfáról is ide jönnek szõlõt mûvelni – összegezte Nagy Ferenc polgármester.
Az oklevelek kiosztása után
vacsorával, énekléssel zárult az
este, a bordalokat a vindornyafoki Hág Attila harmonikajátéka színesítette.
Pataki Balázs

A hölgyek díszítették, a férfiak állították

Fotó: Gömbös Dániel
Családias összejövetel jegyében állították fel a közös májusfát.

Április utolsó napja a májusfaállítás, laza, családias öszszejövetel jegyében zajlott Türjén. A focipálya mellett hat
órakor kezdtek gyülekezni az
érdeklõdõk és a dolgos kezû
emberek. A hölgyek feldíszítették a májusfát, amit a férfiak
ügyesen felállítottak. A nyug-

díjas klub tagjai lángost sütöttek, azzal kínálták az érdeklõdõket, az önkormányzat zsíros kenyérrel készült a programra. Az este tábortûz melletti szalonnasütéssel zárult,
amit Szabó Lajos vidám harmonika játéka tett hangulatossá.
Johanné Székely Júlia

A zsûri az aranyérmes minták közül választotta ki Türje borát.

Jó hangulatban telt az este, a mûsorok után nótázásra is volt
alkalom.
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Megnyílt az idei szezon a Hévíz-Balaton Airporton
Április 17-én, szombaton
megnyílt az idei repülési fõszezon a Hévíz-Balaton Airporton a Lufthansa Regional
Frankfurtból érkezõ Canadair
Jet repülõgépének landolásával. A hagyományokhoz híven
a repülõt vízsugárral köszöntötték. A német turistákat a
Kanizsa Táncegyüttes néptánc
bemutatójával várták, majd a
fogadóépületben pezsgõvel kínálták õket.
A gép a hévízi Mutsch Ungarn Reisen Kft. (MUR) szervezésében érkezett, amely 15.
éve közlekedtet németországi
járatokat a Balaton melléki repülõtérre.
Glázer Tamás, a Magyar
Turizmus (MT) Zrt. turisztikai

vezérigazgató-helyettese az idei
repülési szezon megnyitása alkalmából tartott repülõtéri sajtótájékoztatón azt mondta: a
magyarországi beutazó turizmus legfontosabb küldõ piaca
Németország, ahonnan tavaly
550 ezer vendég érkezett és
ezek az utazók kétmillió vendégéjszakát töltöttek magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken. Ebben fontos szerepe van Hévíz környékének, a
Hévíz-Balaton Airportnak is.
Papp Gábor, a repteret üzemeltetõ Hévíz polgármestere
arról beszélt, hogy a tavalyi, a
korábbinál kevesebb orosz turista miatt a repülõtér szempontjából válságév volt. Idén
bõvülésre számítanak: hét né-

Papp Gábor (középen) az utasszám bõvülésére számít.

Oltónap Sümegcsehin
2016. március 31-én Sümegcsehi önkormányzata és a
Vöckönd Vackor Gyümölcsész
Kör gyümölcsfa- oltó napot rendezett. Az oltónap célja az érdeklõdõk meggyõzése az õshonos gyümölcsfák megõrzésének fontosságáról és a gyümölcsfák oltásának megtanítása volt.
Hosszú távú cél, hogy minél
több õshonos gyümölcsfa ültetésével hozzájáruljanak a térség biológiai sokféleségének
megõrzéséhez.
Az oltáshoz szükséges alanyokat, és korlátozott számban
oltógallyakat az önkormányzat
és a gyümölcsész kör is biztosított, de igény szerint hozhattak saját oltóágat is az érdeklõdõk.

Elsõ alkalommal került megrendezésre ilyen program a faluban, szép számban voltak,
akik részt vettek a programon.
A polgármester asszony, Sziva
Erika örömét fejezte ki, hogy
nagy érdeklõdés volt a rendezvény iránt, a szomszédos
falvakból is jöttek a programra, jó hangulatú, kellemes
délutánt töltöttek együtt. Külön köszönet Kiss András és
Tarsoly Ernõ uraknak, akik
segítették a résztvevõket abban, hogy elsajátítsák az oltás technikáját, így a kiskertjeikben olyan gyümölcsfák
teremjenek, melyeket saját
maguk oltottak be, megõrizve
az õsi magyar, tájjellegû fajtákat.

Landolt a Lufthansa járata.
met nagyvárosból jönnek 2016ban heti rendszerességû charterjáratok, de növekszik a törökországi charterek száma is
és júliustól ismét érkeznek gépek Moszkvából. Felidézte,
hogy a fürdõváros 2012-ben
önként vállalt feladatként vette
át egy 100 százalékos önkormányzati társaságot alapítva a
sármelléki reptér mûködtetését. Kitért arra is: bár elsõsorban azt szeretnék, ha olyan
turisták érkeznének ide, akik
ebben a régióban költik el a
pénzüket, de ugyanolyan fontos számukra az is, hogy fapados járatok is legyenek.
A Mutsch Ungarn Reisen a
frankfurti Lufthansa-járaton kívül a belga VLM légitársaság

gépeivel Düsseldorfból, Friedrichshafenbõl, Berlinbõl és
Hamburgból szállít utasokat
Sármellékre. A Salamon Reisen
hagyományosan a Germania légitársasággal Drezdából, Lipcsébõl és Erfurtból közlekedtet chartereket május és szeptember között. A Green Travel
tavaly indult törökországi kiutazó chartereinek számát 11rõl 16-ra emelte idén, a török
Freebird légitársaság gépei júniustól szeptember végéig hetente repülnek. A múlt évi kihagyás után júliustól indulnak
újra az orosz Utair repülõgépei. Novemberig várhatóan 20
járat közlekedik Moszkva és
Sármellék között, az utasokat
három beutaztató iroda szervezi.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Elsõ alkalommal került sor a programra.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Nem áprilisi tréfa a békamentés és a békacsók!

Rába Roland, Sabján Fanni, Barbalics Barnabás, Magyar
Ádám aktív résztvevõje a békamentésnek.

A gyerekek környezetismeretbõl éppen a békákat és a halakat
tanulták.

Két évtizede mentik a békákat a Zalacsányi-tónál. Minden év más és más meglepetésekkel szolgál az akció. Az idõjárás változékonysága rányomja
a bélyegét a békák vonulására
is, idén elõbb, már február végén mozgolódtak az állatok. Az
erdõbõl indulva kell átkelniük
a fõúton, hogy elérjék párzóhelyüket, a tavat. A munkálatokat Csiszár Viktor, a Balaton
Felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi õre koordinálja, a
munkákat segíti Zalacsány önkormányzata, Nagy Lászlóné
polgármester is szívügyének
tekinti az állatok megóvását. A
Csány László Általános Iskolából Rétiné Végh Katalin tanítónõ végzi a munkát:
– Nincs könnyû dolgom,
mert a békákat legjobb délelõtt összeszedni, amikor tanítok, ezért örülök, hogy iskolánk intézményvezetõje, Tóth
Istvánné pozitívan viszonyul
ehhez. Régen az osztályokkal
külön-külön mentettük a békákat, erre sajnos már nincs lehetõség. Nagyon örültem, hogy
az osztályomat sikerült kivinni,
s menthették a békákat. A rendkívüli környezetóránk éppen
április 1-jén volt. Kisétáltunk a
tóhoz, átismételtük, amit a békákról tanultunk. Újból átbeszéltük, hogy hogyan is kell a
békákat megfogni, melyik a fiú
és a lány. Megfigyelhették a párokat és a tapadókorongot a fiúk lábán. Engem is meglepett,
hogy milyen nagy örömmel
szedték a békákat, a lányok közül Szabó Barbara, Lorencsics
Bianka és Németh Panna volt a
legaktívabb, õk az óra végére

játékos túra során a visszaúton
megtisztították az út szélét az
oda nem illõ dolgoktól. A felsõsök Tömpe Istvánné tanár-

már kesztyût sem használtak
és nagyon élvezték a mentõakciót. A fiúk közül Mester Kristóf csatlakozott a bátor lányok
csapatához. Környezetismeretbõl éppen a békákat és a halakat tanultuk, így a túránk egy
tanulmányi séta is volt. Amikor
beengedtük a békákat a vízbe,
pontosan megfigyelhettük a békák kitûnõ úszását, a békatempót, a békafiúk harcát a lányokért, és a békacsókot is – számolt be az idei tapasztalatokról Rétiné Végh Katalin.
„Csodás napunk volt!” – harsogták a gyerekek. „Beírom a
naplómba, ez életem egyik legszebb napja!” – mondta Barbi.
„Mi igazi békamentõk vagyunk”–állapította meg Panna.
„A béka nem is rusnya állat.” –
jegyezte meg Bia. Ezekkel a
csodás élményekkel sétált a
csoport visszafelé, s az idõ úgy
elszaladt, hogy a békamentés
az énekórába is belecsúszott.
Az április elsejei tréfának is beillõ hiányzást természetesen pótolták, de a gyerekek azóta is
emlegetik élményeiket.
– Az iskolai közösségi szolgálat keretében tavaly két, az
idén pedig négy középiskolás
segítette munkámat. A hétvégéken többször nélkülem mentek ki a tóhoz, nagyon örültem
a segítségüknek. Megbíztam a
munkájukban, mert az általános iskolás éveik alatt is aktívan vettek részt a békamentésekben – tette hozzá a tanítónõ.
Az általános iskolások következõ megmozdulását április
22-én, a Föld Napja alkalmából
tartották. Az alsós osztályok
Örvényeshegyre kirándultak, a

nõ felkészítésével környezetvédelmi mûsorral emlékeztek
meg a Föld Napjáról.
rvk-pb

Családi nyuszifutás
Második alkalommal rendezte meg Kehidakustány Község Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület a Családi nyuszifutást, húsvéthétfõn délelõtt. A szép idõ
és a jó hangulat mellett a lelkes
indulóknak a hagyományhoz
hûen egy 3 km-es távot kellett
teljesíteniük, a kustányi tájháztól a romtemplomig.
A népes kis sereg minden
akadályt leküzdve, vidáman hajtotta végre a feladatot. Minden
induló emléklappal gazdagodott, különdíjban részesítették
az elsõ három leggyorsabb futót, a „legidõsebb”, „legfiata-

A díjazott futók.

labb” résztvevõt és a „legnépesebb” induló családot. A díjakat Kehidakustány polgármestere, Lázár István adta át. A díjátadóval, frissítõvel és harapni
valóval a Hagyományõrzõ Mariska udvarban várták a távot
teljesítõket.
Jutalomban részesültek: 1.
helyezett: Németh Tamás, 2.
helyezett: Kiss Bianka, 3. helyezett: Németh Mátyás és Kámán Roland, legfiatalabb induló: Németh Mátyás, legidõsebb
induló: Simonics Csaba, legnépesebb család: 8 fõvel a Kaszás-család.
K.M.

2016. április
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Akik a tanórákon kívül is kutakodnak

mxm lakberendezés rovata

Kutató Gyerekek Konferenciája Zalabérben

Zalabérben a nyolcadikas Szalay Milán az erõtípusok, energiafajták megismerése mellett készüléket is épített.
Már 15. alkalommal rendezték meg a Kutató Gyerekek
Tudományos Konferenciáját, a
versengés regionális fordulójának április 22-én hagyományosan a Zalabéri Általános Iskola adott helyet.
– Az elõzõ évekhez viszonyítva megállapítható, hogy
szerteágazóbb a gyerekek érdeklõdése, hozzá mernek nyúlni olyan témákhoz is, amik
nincsenek benne a tananyagban. Eredményesen tudják ezeket a témákat a tudomány különbözõ területeihez besorolni, az elõadásmód kommunikációs szempontból egyre magasabb szintet üt meg. A zsûri egyre nehezebb helyzetben van, hogy kit juttasson a
döntõbe, ahova idén már a
határon túli tehetségpontokról is érkeztek pályamunkák.
Az országban öt régióban
rendeznek regionális fordulót, ahonnan évfolyamonként
ketten jutnak tovább a budapesti május 9-iki országos
versenyre – mutatott elõre

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

Kiss Albert iskolaigazgató, a
KGYTK Tehetségsegítõ Tanács
elnöke.
A házigazda intézmény
mellett Tapolcáról, Gelsérõl,
Nagykanizsáról,
Dorogról,
Várpalotáról és Zalaegerszegrõl is érkeztek 10-14 éves gyerekek, akik számos területen
bemutatták kutatásuk eredményét. A legkisebbek foglalkoztak a hidegen sajtolt növényi
olajok készítésével, a dorogi
szénbányászat hatásával és a
hatodikosoknál megvizsgálták,

hogy milyen összefüggés van a
talajtípusok összetétele és a
kukorica gyökérzetének kapaszkodóereje között. A nagyobbaknál érdekességet tartogatott a mitológia és a tradíciók mai japán kultúrára
gyakorolt hatása, vagy a Zala
folyót szennyezõ anyagok
mennyiségének vizsgálata. Természetesen a különbözõ történelmi idõszakok, elveszett
szavaink, valamint a tudomány és technika különbözõ
terû fejlõdése is felmerült témaként.
– A verseny weblapján közzétesszük az elõzõ évek bemutatóit, ami alapján a diákok
eldönthetik, hogy van-e kedvük ilyen megmérettetésen
elindulni. A felkészítõ tanárok
házi versenyeken döntik el,
hogy mely tanulóknak érdemes a regionális fordulóra nevezni. Zalabérben 1998-tól rendezzük ezeket a versenyeket,
szép számmal voltak olyan tanulók, akik negyedik osztályos
koruktól végig elõadtak és a
gimnáziumban, egyetemen is
sikerük volt – tette hozzá Kiss
Albert.
Pataki Balázs

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke

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!

Fõzni jó!
Azok az évek…
Izabell együtt él szüleivel, korábban nem érdekelte a fõzés, de az utóbbi hónapokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg ennek az is az oka, hogy édesanyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és árgus szemekkel figyeli a fõzés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges eszközöket már nyújtja is. Izabell a profi séfek útmutatása alapján a fõzéshez használt eszközök használatának
megtanulását tartja fontosnak. Nap, mint nap gyakorol. Az ehhez szükséges edényeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy teherbírású, extra méretû fiókokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a következõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bármit megtalál, amire szüksége lehet. Azért nem mindenki örül Izabell konyhahasználatának. Ez akkor derült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemekkel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõle a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.
Eközben apa majd szívrohamot kapott, mert észrevette, hogy a 18 hónapos
Izabell kezét most bizony
keményen be fogja csípni a
fiók.
Mert apa elfejtette, hogy
ez a fiók az utolsó 5 cm-en
megáll, és szépen lassan
hangtalanul bezárja magát.
Így Izabellnek bõven maradt ideje, hogy elvegye a kezét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Osztrák diákok ismerkedtek zalacsányi golfpályával

A vendégek lelkesen próbálgatták a golfozást.
Harmadik éve tart az osztrák-magyar kapcsolat, az ismeretségnek köszönhetõen idén
is érkeztek diákok Alsó-Ausztriából, Winzendorfból Zalacsányba. Minap Zalaszentgróton jártak üzemlátogatáson,
majd megismerkedtek a zalacsányi golfpályával is.

– Õk tavasszal jönnek hozzánk, mi õsszel szoktuk viszonozni a látogatást. Sok gyerek
ismeri már egymást és közben
új diákok is csatlakoznak a
programhoz. Tavaly már kisebbek is eljöttek hozzánk, Zalacsányba. A gyerekek kint heti
egy órában tanulják a magyar

46 családot érint

2015-ben évben a SZOCAP-15 elnevezésû programban
kisállatok kihelyezésére pályázott Sümegcsehi önkormányzata, mely projekt benyújtására és lebonyolítására a Foglalkoztató ZalA-KAR Kft-t bízta meg.
– Az önkormányzat támogatást nyert, melynek keretében természetbeni juttatás-

ként elõnevelt csirke és táp
kerül kihelyezésre a támogatásban részesülõknek. 46 családot tudtunk ilyen típusú támogatással segíteni – nyilatkozta Sziva Erika polgármester asszony, aki fontosnak tartja, hogy az embereknek legyen
kedvük háztáji állatok tartásával foglalkozni.

nyelvet. Nálunk a nagyobb
gyerekek már bátran megszólnak németül, így az õ családjaiknál is tudnak aludni az
osztrák gyerekek. Így gyakorolják a nyelvet, az ügyesebbek
már e-mail-ben is levelezgetnek, így kölcsönösen tanítgatják egymást. Tavaly sajnos az
esõs idõ miatt nem tudtuk
megmutatni a golfpályát, ami
idén nagyon tetszett a gyerekeknek. A golfozás kicsit nekünk is újdonság, így sokan
most próbálták ki elõször ezt a
sportot – összegezett Tóth Istvánné iskolaigazgató.
Az osztrák település iskolájába 280 diák jár, ahol alsó tagozattól a magyar nyelv választható tárgyként szerepel. A
kinti iskola igazgatója idén is
örömmel beszélt a tapasztalatokról:
– Nagyon jól érezzük magunkat, szívesen jövünk ide,
mert mindig szívélyesen fogadnak bennünket. Tegnap gyárlátogatáson voltunk, nálunk
drága program lenne, így nagyon örültünk, hogy eljöhettünk erre a szép golfpályára.
Ma végre szép idõ fogadott
bennünket, bár fontosabb,
hogy együtt töltsük az idõt. A
törvényi szabályozás szerint
heti egy órában tanulhatják a
diákok a magyar nyelvet. A gyerekek mindig várják az utazást,

nagyon szívesen jönnek Zalacsányba, a magyar tanulók nagyon jól tudnak németül. A
következõ tanévben mi látjuk
vendégül a zalacsányiakat –
jegyezte meg Monika Wachlhofer, a Winzendorfban mûködõ általános és középiskola
vezetõje.
Zalacsányba harmadszorra
látogatott el Winzendorf-Muthmannsdorf polgármestere is,
aki kérésünkre bemutatta települését és beszélt a két nemzet
különbségérõl is:
– Alsó-Ausztria déli részében
két településen 16,2 négyzetkilométeren 1853-an élünk. Mûködik nálunk óvoda, általános
és középiskola, gimnázium,
mellette sok étterem és panzió
látogatható. Nálunk is hasonlóan dombos a környék, de
sajnos Magyarországon sok az
elhanyagolt, romos ház. A magyar emberek nehezebben
nyílnak meg, Ausztriában könynyebb barátságot kötni – válaszolta kérdéseinkre Ernestine Sochurek, a település vezetõje.
Zalacsányban május 23-án
már megújult környezetben
játssza búcsúi meccsét a focicsapat, a Csány László Általános Iskola tanévzáró ünnepségét június 17-én tartják, a falunapra július 23-án kerül sor.
Pataki Balázs

2016. április

11

Szentgrót és Vidéke

TeSzedd és májusfaállítás Batykon
Idén elsõ alkalommal Batyk
is csatlakozott a TeSzedd!Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. A mozgalmat
azzal céllal szervezik meg
minden évben, hogy közösen
megtisztítsák szûkebb-tágabb
környezetüket.
Batykon április 30-án reggel 9 órára várták az önkénteseket a polgármesteri hivatal
udvarába. Itt Iszály Tünde koordinátor köszöntötte a megjelenteket, röviden ismertette a
részvételi és munkavédelmi
szabályzatot. Ezután minden
megjelent aláírta a jelenléti
ívet, szétosztásra kerültek a
szemeteszsákok és kesztyûk,

majd elkezdõdött a tényleges
munka. 3 óra alatt közel 20
zsákot sikerült megtölteni szeméttel. Sõt, sikerült egy illegális szemétkupacot is felszámolni, a Batykot Türjével összekötõ úton. Sajnos a megjelentek száma elmaradt a várttól,
sokkal több önkéntesre lenne
szükség, akik magukénak érzik
a problémát. Bízunk benne,
hogy jövõre több tenni vágyó
falubelivel találkozunk, és elmondhatjuk, hogy igen, mi
egy szeméttõl mentes, tiszta
faluban élünk!
Ugyanezen a napon délután 15 órától a polgármesteri
hivatal mögötti térre gyüle-

Könyvtári programok Batykon

A több mint 15 méteres fát létrák és kötelek segítségével állították a helyére.
kezett a batyki fiatalok egy
csoportja, hogy felállítsák a
község májusfáját. A több mint
15 méteres fát szalagokkal,
lufikkal díszítették, majd létrák
és kötelek segítségével állítot-

ták a helyére. A szombat délután igazán kellemes hangulatban telt, a májusfa kidöntésére, kitáncolására, május végén, június elején kerül sor.
I.T.

Hónaptól hónapig…

Szentgrót és Vidéke
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!

Szentgrót és Vidéke
A Batyki Könyvtárban egy
alapszintû számítógépes tanfolyammal indult a tavaszi
rendezvénysorozat, melynek
keretében hat alkalommal tartottak foglalkozást az érdeklõdõknek.
Március közepén húsvéti
kézmûves foglalkozásra várták
a kisebbeket és a nagyobbakat is. A programot Horváthné
Jóna Marika zalaegerszegi
könyvtáros tartotta, akinek se-

gítségével gyönyörû húsvéti
díszek készültek.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár az év elején
rajzpályázatot hirdetett „Kedvenc irodalmi hõsöm” címmel,
melyre Batykról is többen
neveztek. Az eredményhirdetésre április 23-án került sor. A
2-4. osztályosok kategóriájában 2. helyezést ért el Ács
Szilárd 3. osztályos tanuló
Batykról. Gratulálunk neki!

Közéleti havilap
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
ISSN 2063-0026
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
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Édesanyákat, nagymamákat köszöntöttek

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Az óvodástól az iskolásig mindenki köszöntötte az ünnepelteket.
Az ünnepek sajátos egybeesése miatt az idén egy héttel
elõbb, április 24-én köszöntöttük Tekenyén az édesanyákat
és a nagymamákat. A különbözõ – óvodástól az iskolásig –
korú gyerekek csapata Dézsenyi Melinda felkészítésével
lelkesen készült versekkel, zenékkel és táncokkal. Az ünnepeltek örömmel fogadták a
mûsort és a virágot is.
A program kézmûves foglalkozással folytatódott. Hidegné Ilike és Schmelzer Zsuzsa vezetésével szép papírvirágok készültek ragasztva és
hajtogatva is. Köszönjük nekik
is az aktivitást, a fiatalos len-

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!

dületet, amivel segítették a délutáni rendezvényt. Az elkészült remekmûveket a gyerkõcök boldogan vitték haza.
A vendégeknek még egyszer lehetõségük volt megtekinteni a festmény és fotó kiállítást. A portréképeket szívesen fogadták el a lakosok, többen egynyári és évelõ virágokat hoztak viszonzásul cserébe, így kifejezve azt, hogy
õk is adni szeretnének valamit. Ezekkel a növényekkel
pedig a településünk szépül,
hangulatosabbá válik az újonnan épült járda és a szekér
környéke.
h.zs.

Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

Gyermek belépõ: 1 000 Ft
(3-14 éves korig)

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

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

www.zalatajkiado.hu

