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Az idõseket köszöntötték Batykon

Adorján Péter köszöntötte a 84 esztendõs Tóth Vincét.
A hagyományoknak megfelelõen egy õszi napon, október
22-én köszöntötték Batykon a
település szép kort megélt lakosait. Az ünnepségen a helyi
iskolások mellett a zalabéri
Búzavirág Dalkör, a türjei
TSZCS táncos lábú hölgyei és

Csontos Marianna szórakoztatta a vendégeket.
– A színpadon a legnagyobb tapsot az iskolásaink
kapták, örülnénk nekik, ha legalább annyian lennének, mint
a nyugdíjasaink. Az idõseinket
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Itt és most akciónkban
szekcionált garázskapuját

térítésmentesen
beépítjük az év végéig.
Keresse fel magyar nyelvû weblapunkat.

Információ, árajánlat:
elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Tájház, hagyományõrzõ udvar és füvészkert
Turisztikai látványosságok Kehidakustányban
Nyáron több turisztikai
elemmel gazdagodott Kehidakustány, így az erre járók, vagy
a pihenésüket itt töltõk akár
egy egész napra is elmerülhetnek a látványosságokban. Júniusban hivatalosan is átadták
a tájházat, ami egy család rendkívüli hagyatékaként maradt
fenn és évekkel ezelõtt vette
meg az önkormányzat. Gellért
Erzsébet a szomszédban született és nõtt fel, mindent tud a
környék múltjáról, így a tájházat is az õ útmutatása alapján
fedezhettem fel.
– Amikor az önkormányzat
átvette, ez a ház belülrõl
ugyanúgy állt, mint ahogy 116
évvel ezelõtt Tarlukács Károly
megépíttette. Örökösként tovább lakott benne a Kelemencsalád, tagjai nem nagyon voltak hívei a modernizációnak.
Ez a falu szerencséje, hiszen így
teljesen korhû berendezés maradt itt, amit csak kisebb dolgokkal egészítettünk ki. A villanyt is csak egy helyiségbe vezették be 1974-ben, amikor már
nem hoztak több petróleumot

a boltba. Az egyetlen luxus a
családban talán a hetvenes
években vásárolt Sokol rádió
volt, amit Mariska néni még
nyolcvan évesen is hallgatott –
meséli a házikóról Erzsébet.
A tisztaszobában mindenkinek megakad a szeme a bölcsõn, vagy a nagy feliratokkal
ellátott katonaládán, megcsodálják a régi bilit, vagy a több
mint száz éves kiterített nõi
bugyogót és az 1850-es években használt csíkos fõkötõt. A
helyiség ékessége az 1700-as
évekbõl fennmaradt Szûzanya
szobor, melynek Szent Antalról megformált párja sajnos
tönkrement. A konyhában lévõ
mászó kéményben hajdanán a
kolbász mellett kõrözött túrópogácsákat is füstöltek, az aljába vízmelegítõ katlant építettek. Mellette a kemencében
mai napig is sütnek kenyeret
és megmaradt a csikótûzhely, a
fagylaltkészítõ gép, aratótálak,
cserépedények is. A lakószobában sokan végigmérik a rövidnek tûnõ ágyat, melyben az
akár két méteres ember is

A konyha látványossága a mászó kémény és a csikótûzhely.

Az idõseket köszöntötték Batykon
A gyógy- és fûszernövények mellett most a sarkantyú virága
színesedik.

A helyi iskolás gyerekek is elõadták mûsorukat.
(Folytatás az 1. oldalról)
év közben a gondozóink és a
falugondnokunk segítik. Járdafelújításokkal próbáljuk a közlekedési lehetõségeket is javítani, tavaly a vasútállomáshoz
vezetõ járdát, most éppen a
Dózsa utca elsõ szakaszát újítjuk fel – mondta Adorján
Péter polgármester.
A településvezetõ az önkormányzat nevében felköszöntötte a legidõsebb hölgyet és
urat. A 89 éves Molnár Rudolfné és a 84 esztendõs Tóth
Vince, kora ellenére is máig
rendben tartja háza környékét

és kertjét. Az ünnepség a belül
nemrégiben már felújított kultúrházban zajlott, aminek a
külsejét is szeretnék megszépíteni. A kultúrháznál a további
nedvesedés megakadályozására lemezes szigetelést raktak
be és felújításra vár a polgármesteri hivatal épülete is. A
Csapói és a Petõfi utcákat az
adósságkonszolidáció nyomán
kiírt pályázati támogatással
szeretnék befejezni.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
P.B.

megaludt. Akkoriban ugyanis
úgy tartották, hogy csak a halott ember terül ki az ágyban,
így mindig felülve aludtak. A
kamra is megannyi kincset
rejt, az átmenetileg itt tárolt
szerszámok a jövõben a felújított istállóban kapnak majd helyet. Akkoriban semmit sem
dobtak ki, így a lyukas lapátot
cipõtalppal összedrótozva „foltozták” meg.
Szemben a szintén nyáron
átadott Hagyományõrzõ Mariska udvarban gyakorta szerveznek programokat, ahol a
látogatók Németh Zoltánné
finomságai után nyalhatják
meg mind a tíz ujjukat. Itt
szintén egy kis idõutazást
ejthet az érdeklõdõ, amikor
belemerül a régi kort idézõ
fényképekbe, szõttesekbe, vagy
leül a szalmakockás ülõhelyekkel bíró tágas pajtában. Mögötte pedig még mindig
zöldell az új gyógynövénykert
és az októberi idõben is csodás látványt nyújt. A citromfû,
kakukkfû, levendula, macskamenta, padlizsán, lestyán, édeskömény, orbáncfû és még szá-

mos növény megtalálható itt,
melyeket a boltokban is megtalálni, de mennyivel másabb
természetes módon fellelni!
Girdán Józsefné az augusztusban átadott udvar és a kert házigazdájaként vezetett körbe:
– Ez egy igazi parasztporta,
ahol olyan dolgokat csinálunk,
ami a régmúltban is mûködött.
Az Alföldön nõttem fel, ahol
minden növényt ismertünk.
Ezt szeretnénk átadni a mai
gyerekeknek is, akik be tudják
azonosítani például, hogy milyen teát isznak. Ízek, illatok,
színek harmóniája ez a kert! Jó
dolog, hogy amikor az emberek itt elmélyednek, akkor
megszûnik körülöttük a (digitális) külvilág. Itt márciusban
még akácerdõ volt, nagy örömmel hoztam létre itt hátul egy
gyógy- és fûszernövénykertet.
Ha harmóniában élünk a természettel, akkor nagy bajunk
már nem lehet! – mutatja Ibolya a szõlõ venyigébõl fonott
kerítéssel határolt növényeket,
melyek mögé pihenõkertet is
szeretnének kialakítani.
Pataki Balázs
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Ünnepi megemlékezések Zalacsányban
Hagyományosan az önkormányzat épületében emlékeztek meg Zalacsányban az
aradi vértanúkról. Az ünnepi
mûsort az iskola 4. és 7. osztálya adta és beszédet mondott
Kerékgyártó László. Az intézmény névadójának, Csány Lászlónak az emléktábláját is megkoszorúzták, az emlékezés jelképét Nagy Lászlóné polgármester és a Csány László Általános Iskola mb. intézményvezetõje, Tóth Istvánné helyezte el.

A településen október 23-án
felidézték az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Az ünnepségen Nagy
Lászlóné polgármester Mindszenty József gondolataival köszöntötte a részvevõket és az
otthon maradtakat, majd viszszaemlékezett az akkor történtekre:
– 1956. október 23-a a magyarság egyik legnagyobb és
legbátrabb
szabadságharcaként írta be magát a világtörténelembe. A forradalom köFotó: Rétiné Végh Katalin
A diákok gyertyát gyújtottak a hõsök emlékére.

Az akció a megjelenéstõl 2016. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

zös élménye a mindenekfelett
álló nemzeti egység volt, a
felszabadulás, az önállóság eufórikus öröme. Az, hogy együtt
van az ország, együtt dobban
minden szív, és együtt kiáltja a
világba: szabadságot akarunk!
Le az önkényuralommal, le a
szolgasággal! Mert mit is akartak 1956 októberének nagyjai?
Szabad és független Magyarországot, ahol nincs elnyomás és
hazugság. Ahol minden ember
annyit ér el, amennyi energiát,
munkát belefektet az életébe.
Ahol lehetõsége van arra, hogy
önmaga és gyermekei számára
megteremtse a jobb életet, és a
jobb élet lehetõségét. Az 1956os forradalom szó szerint vérbe lett fojtva. Sokáig kellett
várnunk arra, hogy a magyar
nép elképzelései megvalósuljanak. Az 1989-es rendszerváltáskor lett október 23. nemzeti
ünnepünk, s csak ezután volt

szabad büszkének lennünk '56
hõseire. Emlékezzünk azokra
az emberekre, akik elismerést,
megbecsülést és dicsõséget
szereztek a magyar népnek az
egész világon. Nemzeti ünnepeink attól válnak ünneppé, ha
mi, utódok, az emlékezetünkbe és a szívünkbe zárjuk. Ha
beivódik zsigereinkbe, beépül
értékrendünkbe, megértjük és
átérezzük nagyszerûségét. Az
emlékezésnek nemcsak az a
lényege, hogy együtt hajtsunk
fejet õseink elõtt, hanem az,
hogy megpróbáljunk közösen
gondolkodni, együtt értelmezni, megérteni és végrehajtani
üzenetüket.
A községi ünnepi mûsort
az iskola felsõ tagozatos tanulói adták elõ, akik a hatvan
évvel ezelõtti egyetemisták és
az országot elhagyók történetét tárták a hallgatóság elé.
RVK-PB

„Az Én Fám - az Én Városom”
3. közösség- és park(sz)építés, faültetés
Zalaszentgrót
2016. november 12. - Béke liget
Program:
14.00 Megnyitó - az Én Fám program története
14.15 Technikai információk
14.30 Fák, cserjék ültetése és a park ápolása
16.30 Bogácsos vacsora a munkában résztvevõknek.
Desszert batyus alapon! Free Wifi kizárólag a munka
végeztével!
Várjuk új faültetõinket és a már elültetett fák kis gazdáit,
akik gondozni kívánják csemetéjüket, továbbá mindenkit, aki
a két kezével tenni akar egészséges környezetünkért!
Kerti szerszámot mindenki hozzon magával!
A parkfelújítás a 20 éves Zalaszentgróti Fitness Klub
ajándéka Zalaszentgrót városának a MOL Zöldövezet program
és az Ökotárs Alapítvány támogatásával.
További info: Facebook/Az Én Fám v. Béke liget
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Jó volt együtt lenni!
Dalkörtalálkozó és hálaadás Pakodon
kiemelte Pálné Vas Orsolya
muskátli dekorációját, amivel
igazán élõvé vált a színpad.
A dalkörök bemutatója
után Katona Tibor és társai

látták vendégül a csoportokat,
a tagok süteményei és a bortermelõk nedûi édesítették
meg az együtt töltött órákat.
Pataki Balázs

Vidám szüreti mulatság Zalacsányban
Fotó: Ács Anna
Muskátli dekorációban a házigazda Margaréta Dalkör.
A Margaréta Kulturális
Egyesület és a pakodi önkormányzat szervezésében október nyolcadikán már hetedik
alkalommal rendezték meg Pakodon a dalkörök baráti találkozóját, amit ezúttal is együtt
tartottak a hálaadás ünnepével. A térség dalkörei az év
során több helyen is találkoznak egymással, Pakodon
viszont már kezdettõl fogva
bemutatják a helyi terményeket is. A megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket idén is
ökumenikus szertartás keretében áldotta meg Horváth
Zsolt atya és Koczor György
lelkész.
– Nagyon örülünk neki,
hogy az egyesületi tagjaink
mellett a közmunkások is szorgoskodtak, így tavalyhoz hasonlóan idén is bemutattuk a
közkert terményeit. Nagy se-

gítséget kaptunk tõlük a terem
berendezésében és a terménykiállítás összeállításában is. A
tavaszi fagyok miatt észrevehetõ volt egy kis gyümölcshiány, de a zöldségeskert és a
szántóföld idén is sok terményt hozott. A hagyományoknak megfelelõen a házigazda
Margaréta Dalkör mellett velünk ünnepelt a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a zalabéri Búzavirág Népdalkör, a
pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar, a zalaistvándi Evangélikus
Énekkar. Színes mûsorral szerepeltek a helyi Szivárvány
Óvoda gyerekei és pakodi
iskolások, akik az egyesület és
a település minden programjába bekapcsolódnak. Minden
nemzedék képviseltette magát
és jó volt együtt lenni! – foglalta össze Vízvári Ottóné, a
szervezõ egyesület elnöke, aki

Szép õszi idõben, sok traktorral és népes haddal, kicsikkel és nagyokkal az idei évben
október elsõ napján rendezték
meg a szüreti felvonulást Zalacsányban. Délben már nekiláttak a traktorok feldíszítésének, majd verõfényes napsütésben, biciklis felvezetõvel
indult el a település utcáin a
közel kétórás mulatozás. A
rendõrség és a polgárõrség
segítette a menet közlekedését. Sok helyen finom borral,
pogácsával, cukorkával vendégelték meg a menetet, a kisbíró pedig a délutáni programokra invitálta a község

lakosságát. Késõbb az iskola
udvarán ügyességi játékokkal,
kötélhúzással várták az érdeklõdõket, majd a megvendégelés után a tornateremben
operett mûsort rendeztek.
– Az eddigiek közül ez a
felvonulás sikerült a legjobban, a falu apraja-nagyja részt
vett rajta. Nagyon sokan öltöztek be és vonultak fel, a
településen is számos helyen
várták a menetet. Nagyon elégedettek vagyunk, hogy ebben a
szép idõben ennyien vettek
részt a programon – összegzett
Nagy Lászlóné polgármester.
pb

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

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

Fotó: Rétiné Végh Katalin
Sokan beöltöztek és számos helyen várták õket.

2016. október

5

Szentgrót és Vidéke

Felcsendültek az operett hangjai Tekenyén
Különleges produkciók az idõsek napján

A megjelenteket Sinka Imréné polgármester köszöntötte.
„Vajon az út végén, mi fog
engem várni? Kérdésre a választ, meg fogom találni? S addig vajon engem majd milyen
út vezet? ...Keresem a választ,
utamon, míg élek! Visszanézni
nem kell, nem segít a múltam,
ami lényeges volt, talán megtanultam. Magam mögött hagyom, szívbõl megbocsátok,
mert a múlt súlyával csak
magamnak ártok…” – szólt a tekenyei idõsek napjára szóló
meghívó borítóján elhelyezett
Aranyosi Ervin vers néhány sora. Október 13-án szép idõben,
feldíszített teremmel várták a
település szép kort megélt
lakosait egy kis együttlétre,
beszélgetésre.
– Mindenkinek köszönöm,
hogy az idõsek napja alkalmá-

ból elfogadta az önkormányzat
meghívását. Elõször pár percben szeretnénk megemlékezni
azokról, akik már nem lehetnek köztünk, majd a Hideg
Gyuláné és Dézsenyi Melinda
által elõadott verseket hallhatják – szólt a megjelentekhez
Sinka Imréné polgármester,
aki minden segítõnek megköszönte a közremûködést.
A megjelentek közül többen a települési rendezvényeknek rendszeres résztvevõi, így
Nagy Károlyné is, aki szilveszterkor ünnepli 71. életévét, de
szép kora ellenére pörgõs életmódot él.
– Általában minden programon részt veszek, akkor már
problémának kell történnie,
ha nem tudok itt lenni. Gyak-

A budapesti Operett Színház mûvészei is elhozták mûsorukat.
ran sütök pogácsát, ha megkérnek, beálltam cserepet mosni is, ha tudok, bármiben nagyon szívesen segítek. Éppen számolgattuk, hogy milyen kevés
férfi van közöttünk, erre mondtuk tréfaként, hogy a többit biztos az asszonyok tették tönkre,
azért nem élnek már. Elõbb a
türjei tsz-ben, majd a szentgróti gazdaságban és a hûtõházban dolgoztam, 2002-ben
mentem nyugdíjba. Most is állandóan izgek-mozgok, telefonon csak akkor lehet elérni,
amikor nem dolgozom. Az
otthoni kerten kívül van egy
hegyi birtok, amin szinte
minden napra megvan a tennivaló. Ez a fajta ösztönzés
szerintem az életet is meghosszabbítja – mesélte Rózsi

néni, aki büszkén sorolta fel öt
unokáját is.
Bensõséges hangulatban ünnepelték Tekenyén az idõsek napját, amihez vidám mûsorukkal járultak hozzá a budapesti Operett Színház mûvészei,
Fekete Kovács Veronika és Petróczi Gábor. Extra produkcióként Hans-Jörg Bock, a lipcsei
operaház tenorja és Fekete Kovács Veronika Csárdáskirálynõbõl elõadott németmagyar duettjét is hallhatták a vendégek.
Zárásként amolyan esti tornaként
mindenki megmozgatta az ízületeit és többen is táncra perdültek a kultúrház termében.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Az Imakilenced 6. állomása
Mint ismeretes, a Pázmáneum Társulás 2005 óta tevékenykedik a magyar nemzet
lelki megújulásáért. Az általuk szervezett imakilenced
küldetése, hogy papok és
hívek közösen imádkozzanak
nemzetünk lelki megújulásáért, a keresztény családokért
és a papi hivatásokért. A
legutóbbi imaalkalomra 2016.
október 9-én vasárnap került
sor a sümegcsehi plébániatemplomban, a Regnum Marianum Imakilenced 6. állomásaként.
A lelki program a rózsafüzér imádkozásával kezdõdött,
majd 15 óra 30 perces kezdettel az összegyûlt hívek a Ma-

gyarok Nagyasszonyához fohászkodtak. 16 órai kezdettel ünnepi szentmisére került sor, melynek fõcelebránsa Andruskó
Gyula érsekújvári káplán volt.
A szentmise után a hívek leróhatták tiszteletüket Boldog IV.
Károly király ereklyéje elõtt. A
templomot teljesen megtöltötték (képünkön) a helyi és környékbeli hívek és a Sopronkövesdrõl, Nagycenkrõl, Mesterházáról, Lócsról és Iklanberénybõl érkezett zarándokok.
Utóbbiak szívélyes szeretetlakomában részesültek a sümegcsehi kultúrházban. Isten fizesse meg a házigazdák, a szervezõk és segítõk áldozatos
munkáját!
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Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin
A község lakói a búcsú után
már felfokozott érdeklõdéssel,
készülõdéssel várták a szüreti
mulatságot.
A feldíszített kultúrház elõtti terület elõre jelezte a faluba
látogatóknak is a felvonulást. A
legtöbb szõlõhegyen vége lett
a szüretnek, így a munka után
a mulatozásé volt a fõszerep.
Az egész héten borongós,
hideg idõt verõfényes napsütéses, kora õszi meleg váltotta vasárnap délután, így segítve a jó
hangulatot. A feldíszített kultúrháznál gyülekeztek a vidám
ünneplõk, felvonulók, lovasok, kocsisok, hintók, fellépõk.
A beöltözés, mulatságos jelmezek idén is elengedhetetlen kellékei voltak a felvonulóknak. Borral, pálinkával és helyben sütött pogácsával kínálta
az önkormányzat a megjelenteket.
A rendezvényt megtisztelték a borlovag rend tagjai valamint Rétvári Róbert, a járási
hivatal vezetõje is.
Sziva Erika polgármester
asszony felvezetõjét követve
Östör Dániel, a település ifjú
plébánosa megáldotta az újbort. A ceremónia után a kisbíró, Novák Ferenc következett, akit minden évben nagy
várakozás elõz meg. Talán csak
a helyiek értik a rímekbe szedett baklövéseket – az biztos,
hogy az „elkövetõ” ráismer magára. Köszöntötte továbbá a rendezvény idejére választott bírót
és bírónét – akik hagyomány sze-

rint minden évben az utoljára
házasodó pár.
Majd elkezdõdött a felvonulás, az idei évben a szüreti
koszorút követõen mazsorettesek táncoltak a fúvós zenekar
irányításával, utána felsorakoztak a lovasok, hintók, szekerek,
traktorok, a végén pedig a gyalogosan felvonulók kísérték a
hosszú sort – a kínálók megkóstoltatták a kíváncsiskodókkal a borokat, pálinkákat. A falu több utcáján végigvonulva,
meg-megállva a kisbíró kidobolta intelmeit, a kocsikon koccintgatással ünnepeltek. Három óra környékén indult a
kulturális mûsor a szõlõvel, tökökkel, kukoricával feldíszített
kocsmadombi színpadon, elsõként a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekart hallhattuk
vidám dalaikkal, ezt követõen
Sziva Erika polgármester aszszony köszöntötte a már-már
egész teret betöltõ látogatósereget. Beszédében külön kiemelte: „Köszönöm, hogy többen vállalták, hogy beöltöznek,
így vonulva a menettel, gondoskodva ez által a jó hangulatról. Örülök, hogy a fiatalság
is aktívan részt vett a felvonuláson, a beöltözöttek vidámságot, mosolyt fakasztva az emberekbõl.” Õt követte újra a
kisbíró, apró vicces történeteivel ismét hangos nevetést kicsalogatva a közönségbõl. A
Kid Dance tánccsoport lendületes, pörgõs kánkán, modern
tánc és csárdás produkciói

Az újbor megáldása.

Sokan beöltöztek a felvonulásra.
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• 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

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

ssen
Hirde k !
nálun

Kulturális program színesítette a szüreti mulatságot.
következtek, majd a sümegcsehi
Lurkó óvoda kicsinyei és a Fazekas József Általános Iskola kisdiákjai mutatták be produkciójukat. A közönség nagy tapssal díjazta a produkciókat. Ezután a felnõtt korosztály fellépõi következtek, elsõként a Sümegcsehi Népdalkör dalcsokrait hallhattuk,
majd a Gógánfai Csak Csajok
csapata és a Sümegi Néptánccsoport táncosait nézhette a nagy-

érdemû. A kulturális mûsor zárásaként a Mihályfai Daloskör
népszerû operetteket énekelt.
A produkciók alatt megkóstolhatták a helyiek által készített 1600
szilvás gombócot, a sült gesztenyét, illetve az önkormányzat által készített két kondér babgulyást. Ezt követõen a mulatozás vette át a szerepet a helyi
kocsmában, méltó zárást adva
az idei szüretnek.
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Ujjaikkal olvastak és láttak Megemlékezés Sümegcsehin
Iskolánkban október 15-én
megemlékeztünk a Fehér Bot
Napjáról, ahol érdekes, interaktív elõadást hallgathattak a
tanulók. Megtudták, hogy mikor és hol alakult ki a fehér
bot és hogyan élnek, tanulnak
a gyengén vagy egyáltalán nem
látó emberek. Megismerkedtek tanulási eszközeikkel és a
Braille ábécével is.
A diákok egy láthatatlan kiállítást is „megnéztek”, melyet
a hatodik osztályosok és az
osztályfõnökük, Hermanné Jávor Gabriella prezentált. A
vaksötétté tett terem közepén
több asztalon is különbözõ
dolgokat helyeztek el, a tanulóknak a kezük segítségével
kellett „látniuk”.
Iskolánk tanulója, Beleznay Levente most negyedikes,
sajnos már négy éve nem lát.
Minden nap jár iskolába, osz-

tálya mindenben segíti, de sok
minden önállóan csinál. Hetente kétszer jön hozzá logopédus és fejlesztõ tanár és
idén elkezdett gépírást is tanulni. Volt osztálya pedig éppen az a hatodik osztály, amely
a napot kitalálta a többieknek.
Levente világosban hibátlanul
teljesítette a pályát, eredményét osztálya tapssal jutalmazta. Az egész iskola elõtt is olvasott, melyet döbbent csend fogadott. Sokan csak most szembesültek azzal, hogy a vakok az
ujjukkal olvasnak. A diákok
megnézték és ki is próbálták a
Braille írógépet, valamint a vakoknak készült Ki nevet a végén társasjátékot is.
A Fehér Bot napja így még
közelebb került a tanulóinkhoz,
és a jövõben talán jobban odafigyelnek a „más” emberekre is.
Rétiné Végh Katalin

Fotó: Rétiné Végh Katalin
Levente (jobbról) hibátlanul teljesítette a pályát.

A megemlékezés résztvevõi.
Az idén is, mint minden évben, Sümegcsehin megemlékezést tartott az önkormányzat,
tiszteletét fejezvén ki az 1956os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére.
A Himnusz eléneklése után
Sziva Erika polgármester aszszony beszédét azzal kezdte,
hogy: „Nemzeti ünnepünk megemlékezés népünk 60 évvel ezelõtti hõsies szabadságharcáról. Egy magára hagyott nemzet egyenlõtlen harca a kor legerõsebb szárazföldi hadseregével rendelkezõ Szovjetunióval
és a ránk kényszerített nemzetellenes kommunista rendszerével szemben.” Majd beszédét
az alábbi gondolattal zárta: „A
világ ezen részén hit, bátorság,
összefogás és tettek nélkül nincs
megmaradás. Ma a bátrakért szól
a dal. De nemzeti ünnepeink

szólamai mögött a háttérbõl halk,
visszatérõ motívumként mindig
megjelenik közös sorsunk alapdallama: Minden magyar felelõs minden magyarért.”
A mûsor folytatásaként a
Fazekas József Általános Iskola két tanulója verset mondott, majd az egybegyûltek közösen elénekelték a Szózatot. A
megemlékezés korábbi menetét módosítva az idén többen
is vállalkoztak egy-egy ünnepi
ének elõadására. Östör Dániel
plébános vezetésével az egybegyûltek elénekelték a Boldogasszony Anyánk egyházi himnuszt, majd a helyi Rózsafûzér
társulat két tagja adott elõ egy
nemzetet dicsõítõ dalt.
A program zárásaként a megjelentek mécseseket helyeztek
el az emlékmûnél tiszteletük
jeleként.

Sikeres volt a rajzpályázat
Szabóné Gombos Viktória
könyvtáros és Sziva Erika polgármester asszony a Sümegcsehi Könyvtár szervezésében
idén is lebonyolította rajzpályázatát az állatok világnapja alkalmából. A második alkalommal megrendezett verseny célja a gyerekek fantáziájának megmozgatása mellett a könyvtár
népszerûsítése volt. Örömmel
tapasztalták, hogy a tavalyi lelkesedés nem csökkent, sokan
készítettek rajzot kedvenc állatukról vagy egy mesebeli
lényrõl.
Komoly feladatot jelentett
azonban az összesen 66 rajz
közül kiválasztani a legszebbeket, legjobbakat. Ez tulajdonképpen nem is sikerült, hiszen
mindegyik rajz más-más szem-

pontok alapján volt különleges, egyedi. Több gyerek készített rendkívül részletgazdag,
mozgalmas képet, mások a különösen szép és precíz színezésre figyeltek, sokan pedig
igazán kedves, szerethetõ figurákat teremtettek.
– Éppen ezért, sem az óvodások, sem pedig az általános
iskolások kategóriájában nem
választottuk ki a három legjobbat, hanem mindenkit megjutalmaztunk valahogy. Így került kiosztásra 16 darab, kisebb-nagyobb mesekönyv, és
50 ív matrica. A gyerekek
örültek a döntésnek, hiszen
senki sem ment haza üres
kézzel, csalódottan. A verseny
eredményességét mi sem jelzi
jobban, mint az, hogy sok

Az óvodai csoport a nyereményekkel.
gyerek megkérdezte, jövõre is
lesz-e a pályázat? Természetesen igen, jövõre is várjuk a
szebbnél szebb rajzokat a rajz-

pályázatra, ahol minden résztvevõ nyer – értékelt Szabóné
Gombos Viktória és Sziva
Erika.
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Sajtóközlemény
Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.
A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).
A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.
Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.
A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.
2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.
Zalaegerszeg, 2016. október 20.
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„Mindenki egy irányba húz, jó így dolgozni!”
Új vezetéssel kezdték a tanévet Türjén
Enyhítve a szombati tanítási nap „kötelezõ” jellegén október 15-én tehetség bemutatóval egybekötött teadélutánt tartottak a Türjei Szent László Általános Iskolában. Az intézményben egyaránt fontosnak
tartják az esélyegyenlõséget, az
önmegvalósítást és a képességek kibontakoztatását, amire
ezúttal is lehetõség nyílt. A
programon a székhelyiskola és
a tagiskola diákjai, illetve a türjei óvodások mutatták meg,
hogy miben, milyen mûvészeti
ágakban tehetségesek. A színes mûsorszámokat (modern
tánc, aerobik, mese, ének, népdal, bûvészprodukció, zongora, fúvósok, színdarabok) két
„felvonásban” láthatták a nézõk. Az elõadások közti szünetben az SZM jóvoltából teával
és sütikkel várták a vendégeket, továbbá táncházba is bekapcsolódhattak a vállalkozó
szellemûek.
Az intézményben idén vezetõváltás történt: a pályázat
kiírását még januárban megelõzte egy bizalmi szavazás,
mely alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy a tantestület változást
szeretne. Az arculatváltás további lépése, hogy az igazgatóhelyettesi pozícióban is megújulás történt. Az esemény
közben lehetõségünk nyílt megszólaltatni az iskola új vezetõit,
Pacsi Krisztián igazgatót és
Dézsenyi Melinda igazgatóhelyettest.
– Ide jártam iskolába és a
pályámat is itt kezdtem 1999ben. Közben kipróbáltam magam más területeken is, de az
élet mindig „visszasodort” az
oktatáshoz. A keszthelyi VSZK

után a zalaszentgróti gimnáziumban is dolgoztam, majd Sümegcsehire kerültem állományba, miközben Türjén is
tanítottam. Ezer szállal kötõdöm ide, mindig kapcsolódtam az intézményhez, akár
képviselõ-testületi tagként is.
Egyedüli pályázóként jelentkeztem igazgatónak, de csak a
tankerületi változások közepén, augusztusban tudtam meg,
hogy elfogadták a pályázatomat. Alapvetõen érdekes helyzet, hogy a volt tanáraim mellé
elõször kollégaként, majd vezetõként érkeztem vissza és
jólesõ érzés, hogy támogatnak
az elképzeléseimben. Meggyõzõdésem, hogy egy felkészült,
jó összetételû pedagógus gárdánk van, mindezt bizonyítják
a megyei és országos versenyeken elért helyezések és a nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztatásában elért eredmények. Az intézményünk által
kínált változatos tevékenységformák a tanulók sokoldalú érdeklõdési köréhez igazodnak,
és segítik a képességeik eredményes kibontakoztatását. A mai
rendezvénnyel az is a célunk,
hogy még többen megismerjék a 2010-ben felújított intézményünket – taglalta Pacsi
Krisztián igazgató, aki hozzátette, hogy egy már beadott pályázat sikere esetén a tornatermet és annak kiszolgálóhelyiségeit, öltözõit is felújítják.
Türjén büszkék arra, hogy
a rendszerváltást követõen elõször náluk jött létre diákönkormányzat, ami azóta is sikeresen mûködik. Szeptemberben
például az elsõ osztályosok
„Diákpolgárrá avatása” mellett

Pacsi Krisztián egykori tanárai mellett lehet igazgató a
türjei iskolában.

Dézsenyi Melinda: – Nálunk
minden gyerek megtalálhatja
a számítását.

DÖK választást és népmese napot tartottak. A gyerekek számára logó pályázatot hirdettek, aminek eredményeképp
minden osztály a saját és az iskola logójával díszített pólót kap.
– A mai nap célja, hogy egy
kis ízelítõt adjon az iskolai életbõl. A tanórai tevékenységeken kívül számos lehetõség közül választhatnak diákjaink,
például modern tánc, honismeret, fotó, origami vagy néptánc szakkör. Az intézményben kihelyezett zeneiskolai tagozat mûködik. További terveink közé tartozik a helyi civil
szervezetek bevonása az iskolai életbe (fazekas szakkör, fotóklub, népdalkör). Nagyon
sok segítséget kapunk az önkormányzattól, az iskolai alapítványtól és a szülõi munkaközösségtõl, az anyagiak mellett erkölcsileg is támogatnak
bennünket. Mindenki egy
irányba húz, jó így dolgozni! tette hozzá Dézsenyi Melinda
igazgatóhelyettes.
– Akik látogatóba jönnek
hozzánk, mindig megállapítják, hogy infrastrukturálisan az
egyik legjobban felszerelt iskola vagyunk. Tovább szeretnénk
erõsíteni központi szerepünket a térségben, ezért az iskolában több nyílt napot is szervezünk, melyek közül az elsõt
novemberben tartjuk: az óvo-

dások és szüleik megismerhetik az intézményt, a tanítókat,
így jövõre már ismerõs környezet fogadja õket – mondta
az intézményvezetõ, aki kiemelte, hogy az iskolabusszal
szinte „háztól-házig” szállítják a
gyerekeket.
Pacsi Krisztián igazi lokálpatriótaként tevékenykedik Türjén, hiszen a sportklub elnöki
feladatait is ellátja. Azonban a
két szerepkör korántsem áll távol egymástól:
– A két feladat sok helyen
átszövi egymást, hiszen a labdarúgás utánpótlás nevelésében a gyerekek nagy része
érintett. Több éves munkával
sikerült felépíteni az új klubmodellt, amiben a gyerekeknek helyben biztosítunk sportolási lehetõséget. A gyermekek jellemformálásában is nagy
segítség a sportegyesülettel való kapcsolat.
A türjei iskolába 155 gyerek jár, az alsó tagozattal mûködõ batyki tagintézményben
13 fõs létszámmal dolgoznak.
A diákoknak próbálnak minden lehetõséget megadni, így
õsszel hatvan gyereket sikerült
eljuttatni Erzsébet-táborba Zánkára. Az intézmény híreit, eseményeinek beszámolóit most
már a Facebookon létrehozott
oldalon is követhetik a szülõk.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
A nyolcadikosokat sokan megtapsolták.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
r
Hi k !
nálun
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Díjjal ismerték el önzetlen tevékenységét
„Másokért” emlékplakettet kapott Kiss János
– Elõdöm elõdje, Szabó Imre, amikor Auschwitz felé járt,
akkor mindig megkereste a
Zalabérbõl elhurcoltak névsorát. Fõiskolai tanáraim megszerettették velem az Ószövetség
tanításait, amikor megtanultuk
a zsidók írását is. A zsidókéval
majdhogynem közös a keresztény Ószövetségünk. Melbourne-ben is jó kapcsolatot alakítottam ki az ottani fõrabbival. Az emlékmû állításával szerettem volna adózni a tele-

pülésért sokat tevõ Guttmann-család emlékének is. Ez
az elismerés nem csak az
enyém, hanem a híveké is –
mondta a díj kapcsán a négy
faluban misézõ atya, aki elégedettséggel sorolta fel a települések értékeinek védelmében elvégzett kápolna,
templom felújításokat, folytatásként a jövõben rámpát
szeretnének zalabéri templomhoz.
Pataki Balázs

Kiss János atya az elismeréssel.
Zalabérben tíz éve szolgálatot teljesítõ Kiss János plébános közel 18 évig Ausztráliában tevékenykedett, ahol az
üressé váló plébániai iskola kihasználásában az ottani zsidókkal sikerült együttmûködnie.
Korábban lapunkban is beszámoltunk a Kiss János kezdeményezésére a zalabéri templomkertben az elhurcolt zsidók elõtt tisztelgõ emlékmû

avatásáról, mellyel a hajdanán
meghatározó szerepet betöltõ
Guttmann-családra is tisztelettel gondolnak.
Szeptember 29-én a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a
„Remény” Támogatási Közalapítvány Kiss János zalabéri
plébániai kormányzó számára
az emberi kapcsolatok erõsítéséért „Másokért” emlékplakettet adományozott.

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

A mártír emlékmûvet május 5-én avatták Zalabérben.

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!

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

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

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke

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!
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Szentgróti karate-sikerek
Az elmúlt hetekben több
jelentõs versenyen is szerepeltek a zalaszentgróti Karate
Egyesület tagjai.
2016. szeptember 17-én Budapesten a SYMA csarnokban
került megrendezésre a 2016.
évi BUDO és Küzdõsport Gála
a Terror elhárítási központ
szervezésében, ahol a rendészeti szervek dolgozói mérték
össze tudásukat karatéban,
földharcban, cselgáncsban, és
a K-1 szabályai szerint. A Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
8 fõs csapatában 4 zalaszentgróti karatés indult. Felkészítõjük Komáromy József, a helyi egyesület vezetõje, aki különdíjat vehetett át az Országgyûlési Õrség parancsnokától.
Összesítésben a zalai csapat a
legjobb megyei fõkapitányságként az elõkelõ 5. helyet szerezte meg.
A karate WKF szabályrendszerében induló zalaszentgróti
karatésok eredményei:

Formagyakorlat: 2. hely –
Komáromy József, 3. hely –
Sági Dávid, 5. hely – Balázs
Bianka.
Küzdelem: 2. hely – Kozma
István, 3. hely – Sági Dávid, 5.
hely – Balázs Bianka.
A Norio Kawasoe KUPA
emlékverseny 2016. szeptember 24-én Zalaegerszegen került megrendezésre. Ezen az
országos Ippon Shobu Kupán
több nemzetközi versenyen is
eredményesen szereplõ karatés is indult, köztük számos
zalai egyesület versenyzõi. A
Zalaszentgróti Karate Egyesület egy kisebb csapattal vett
részt a versenyen, de mindegyik karatésuk vagy érmet
nyert, vagy az elsõ négyben
végzett ezen a rangos kupán.
Zalaszentgróti
eredmények:
Formagyakorlat: 1. hely –
Horváth-Buti Richárd, 2. hely –
Ács Anna Anikó, Busznyák
Adél, Kapocsi Bence, 3. hely –

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

Több versenyen is sikeresen szerepeltek.
Kövér Benedek, 4. hely – Ács
Szilárd, Komlósi Dominik.
Küzdelem: 2. hely – HorváthButi Richárd, Kapocsi Bence,
3. hely – Ács Anna Anikó, Busznyák Adél, Molnár Ádám.
2016. október 8-án a Budo
Karate Of Hungary Szövetség
a Hévízi Sportcsarnokban rendezte meg I. HÉVÍZ EURÓPA
KUPA Ippon Shobu Bajnokságot. A versenyen 20 hazai és
külföldi egyesület közel 200
gyermek és felnõtt karatésa
nevezett.
A karatésok életkor és tudásszint szerinti csoportban
mérték össze karatéban meg-

szerzett ismereteiket, a karate
versenyen már megszokott számokban, küzdelemben és formagyakorlatban. A rendkívül
erõs mezõnyben a zalaszentgróti versenyzõk kíváló teljesítményt nyújtottak.
A legjobb zalaszentgróti versenyzõk eredményei:
Formagyakorlat: 2. hely –
Komlósi Dominik, Tarsoly Milán, 4. hely – Molnár Ádám,
Ács Anna Anikó, Molnár Kata,
De Francesco Giovanni.
Küzdelem: 2. hely – Molnár Kata, Kurucz Botond, 3.
hely – Ács Anna Anikó, 4. hely
– Molnár Ádám.

Szentgrót és Vidéke
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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Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

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

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

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

TOP ÁR!
Kocsonya 3dl/db....... 599/db 199,5 Ft/dl
Tepertõkrém 250g/dob... 399/db 1596/kg

Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Disznósajt................... 1199 Ft/kg
Véres-májas hurka....... 699 Ft/kg
Füstölt csülök.............. 999 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Szafaládé...................... 899 Ft/kg
--------------------------------------------Lecsókolbász............... 779 Ft/kg
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Parasztmájas................999 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi extra sonka.... 1699 Ft/kg

Várja Önöket

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

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.angolszalonna... 1799 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................625 Ft/kg
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg
---------------------------------------------

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

TOP ÁR!

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Csülök hátsó................ 829 Ft/kg
Tarja csont nélkül.......1219 Ft/kg
Körmendi csülök sonka... 1399 Ft/kg Tarja csontos................999 Ft/kg
--------------------------------------------- Lapocka........................ 999 Ft/kg

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

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN
kínáljuk minden kedves vendégünknek.

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

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

Érvényes: 2016. november 07 - november 20-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! • Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

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

A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.
Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.
Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a Balance Burger mellé most a
kiváló minõségû Apátsági sört adjuk

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

www.zalatajkiado.hu

Szombatonként élõ zenei mûsor!
Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

