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Adventi forgatag Zalabérben
Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök
decemberi és januári ajánlata
Multifokális lencsék 25% engedménnyel
Egyfókuszú lencsék 1.5 + 6-2-ig FÉLÁRON
(Kivéve fényre sötétedõ)
Szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel kaphatók
Cooper-Vision kontaktlencse diákigazolványra

20%- kal olcsóbban
Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás
0 0
minden csütörtökön 14 órától
Idõpont-egyeztetés személyesen vagy telefonon.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Vérnyomásmérõk, vércukormérõk, otthonápolási termékek.
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely
Kellemes ünnepeket kívánunk!
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
Tel.-Fax: 06-83/361-544
Mobil: 06-30/9936-967

Hagyományosan és immáron hatodik alkalommal került
sor advent elsõ vasárnapján a
Zalabéri forgatagra és az adventi várakozás elsõ gyertyájának meggyújtására. A rendezvényt életre hívó ZalabÉrték
Egyesület mellett a Kastélykert
Óvoda és a Zalabéri Általános
Iskola Szülõi Munkaközössége, az önkormányzat és a Katolikus Egyházközség közösen
szervezte. Ebben az évben is
sikerült bõvíteni a résztvevõk
körét, hiszen az újjászervezõ-

dött Zalabéri Polgárõr Egyesület mellett az év elején alakult Nyugi Kör is bekapcsolódott az elõkészületetekbe és
a lebonyolításba.
A délután a karácsonyi vásárra készített koszorúk asztalés ajtódíszek, apró ajándékok,
különféle sütemények és mézeskalácsok árusításával indult, melyek ebben az évben az Adventváró Kézmûves
Ház elnevezésû program keretein belül készültek. Míg a
(Folytatás a 2. oldalon)

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!

Szekcionált garázskapuk
Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
Asztalos szakmunkást
valamint

garázskapu szerelõket
januári belépéssel felveszünk.

Információ, árajánlat:
elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Adventi forgatag Zalabérben Ünnepi hangulat Türjén
November 25-én pénteken
délután Türjén is kezdetét
vette az adventi készülõdés. A
mûvelõdési házban a község
fiataljai és a plébánián a
ministránsok is adventi koszorút készítettek.
Vasárnap a település központi helyén meggyújtották az
elsõ adventi gyertyát, a falu

koszorúját Száraz Krisztián Dávid OPraem plébános áldotta
meg és Nagy Ferenc László
polgármester mondott ünnepi
beszédet. Az ünnepi hangulatot az általános iskola második
osztályos tanulóinak, valamint
a Hétszínvirág Énekegyüttesnek
karácsonyi mûsora fokozta.
jszj

Az elsõ adventi gyertya fényénél ért véget a program.
(Folytatás az 1. oldalról)
gyermekek forró teával, addig
a felnõttek forralt borral melegíthették magukat a kissé
hideg és szürke idõben. Az
itókák mellé tepertõs, tökmagolajos, májas, körözöttes, kenyeret és lila hagymát lehetett
fogyasztani. Aki édességre vágyott, az pedig csokoládés falatokat és sült gesztenyét kóstolgathatott. A karácsonyi bazárt folyamatosan „Télapó lányok” járták szaloncukros kosaraikkal, a legkisebbek nagy
örömére. Közben a Káposztás
kõnél már felállításra került
mindenki karácsonyfáját nagy
örömmel díszíttették kicsik és

nagyok egyaránt. Az idõjárás
ugyan nem a karácsonyi arcát
mutatta, de ennek ellenére
sok-sok gyermeket, szülõt és
nagyszülõt kicsalogatott a szabadba, a zalabéri forgatagra.
A program része volt még a
négy órakor kezdõdõ szentmise, amit az Énekmondó Együttes karácsonyváró mûsora követett a templomban. Sötétedés után a templom melletti
parkban, Kiss János atya köszöntõ szavai után és a Búzavirág Népdalkör adventi énekei közben az elsõ gyertya
fényénél zárult a délután.
Körmendy Marianna
közösségi munkás és szervezõ

Találkozás Tunkel Nándorral
November 18-án
egy rendhagyó délutáni foglalkozáson
vehettek részt a sümegcsehi iskolások,
hiszen látogatóba érkezett hozzájuk Tunkel Nándor paralimpikon. A 28 éves zalai sportoló erõemelõként szerzett bronzérmet a riói paralimTunkel Nándor a gyerekek körében.
pián.
Nándor örömmel fogadta átélt élmények is. A beszélgemeghívásunkat és a felkérést, tés közben videofelvételehogy az iskola diákönkormány- ket láthattunk a paralimpiára
zatának elnöke – Adorján Sza- való felkészülésérõl, a riói
bolcs – egy interjút készítsen versenyrõl, valamint az éremvele. Szóba került többek kö- átadásról. Ezután a jelenlézött, hogy hol és mennyit edz, võ gyerekek kérdéseket tehogyan készült fel a versenyre hettek fel.
Dormánné Kovács Erika
és természetesen a Rióban

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

A ministránsok Száraz Krisztián Dávid OPraem plébános segítségével díszítettek.

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz
Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett
át a Zalavíz Zrt. október 24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pályázat célja
a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a jó gyakorlatok bemutatása
és elismerése.
A pályázatot mikro- és kisvállalkozások, közép- és nagy- A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.
vállalkozások, illetve a köz- rendezvények és üzemlátogaszféra szervezetei számára ír- tások szervezésével, valamint
ták ki. Az értékelésnél fi- a közép-és felsõfokú tanulgyelembe vették azt is, hogy a mányokat folytató fiatalok
felelõsen gondolkodó válla- szakmai gyakorlatát és képzélatoknál a képzés és a szak- sét tesszük lehetõvé.
képzés is kiemelt fókuszban
A társaság nagy hangsúlyt
van, ezzel hozzájárul a mun- fektet munkatársainak képzékavállaló tudásának növelé- sére, munka- és egészségvéséhez és ahhoz, hogy a válla- delmére, a munkahelyi léglatnál karrierút álljon elõtte.
kör fejlesztésére. A munkatárA Zalavíz Zrt. pályázatá- si stabilitás jelenti a biztoban azt értékelték, hogy már sítékot arra, hogy a jövõben
az óvodás kortól részt vesz- is a társaságra háruló feladanek a gyermekek szemlélet- tokat sikeresen megvalósítformálásában, Víz Világnap-i sák. (x)

www.zalatajkiado.hu
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Szépül Zalacsány, de csökken a lakosságszám
Zalacsányban ebben az
évben november 24-én tartották a közmeghallgatást, ahol
Nagy Lászlóné polgármester a
képviselõk jelenlétében tartott
beszámolót az önkormányzat
2016. évi gazdálkodásáról, tevékenységérõl. A megjelenteket tájékoztatták arról, hogy a
település lakosságszáma csökkenõ tendenciát mutat, így
hosszú idõ után elõször csökken 1000 fõ alá. A csökkenõ
gyermeklétszámok és a törvényi elõírások miatt az óvoda
2017 szeptemberétõl várhatóan egy csoporttal mûködik
tovább.
Az önkormányzat erre az
évre 259 millió forint bevétellel számolhat, 129,6 milliós
állami támogatást kapott, in-

tézményi mûködési bevétele
majd' 9,5 millió forint lesz. Az
elmúlt négy év adóbevételeit
vizsgálva megállapítható, hogy
a helyi és az iparûzési adókból
befolyó összegek csökkentek,
utóbbi apadása a községben
folyó nagyberuházások tavalyelõtti befejezésének köszönhetõ. Az elõzõ évi pénzmaradvány 90 millió forint volt. Az
önkormányzat idén október
31-ig 20 millió forintot fizetett
ki segélyezés címén, a rászorulóknak húsvéti csomagot juttatott, illetve karácsonyi csomaggal segíti õket. A korábbi
évekhez hasonlóan az iskola
tanulói ingyen jutottak tankönyvhöz, valamint idén elsõ
alkalommal a zalacsányi lakóhelyû középiskolások és a he-

Új diagnosztikus eszköz

A sümegcsehi háziorvosi,
nõgyógyászati praxis decemberben új diagnosztikus eszközzel bõvül. Idáig a rendelések keretében elektrokardiográfia, (EKG), végtagi áramlásmérõ (doppler), INR, vércukor, koleszterin, húgysav mérés mellett akár kismedencei
nõgyógyászati ultrahang vizsgálat is elérhetõ volt. A most
beszerzett Holter hordozható
eszközzel lehetõség nyílik ambuláns 24 órás EKG vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére is. Ezzel a fejlesztéssel
tovább szélesedik a rendelés
során igénybe vehetõ eszközös
vizsgálatok köre.
A háziorvosi és nõgyógyászati praxis továbbra is nagy
hangsúlyt fektet a betegségmegelõzés és korai felismerés
népegészségügyi jelentõségére. Tekintettel hazánkban tapasztalt korai daganatos halá-

lozásra a rendelés évek óta
biztosítja páciensei számára a
vastag és végbélrák korai szûrésére alkalmas székletvér
tesztet, illetve évente két alkalommal ingyenes nõgyógyászati rákszûrést is a praxisba
bejelentkezett hölgyek számára. Fontos, hogy a prevenciós
tevékenység ne csak a rendelõbe korlátozódjék, ezért a Sümegcsehi Óvoda és Általános
Iskola oktatási tematikájába
illesztve felvilágosító, egészségtudatosságra nevelõ elõadásokat is tartanak.
Az orvos és asszisztensének
– dr. Juhász Sándor és Balogh
Éva (képünkön) – munkáját
jellemzõ elkötelezettség szellemében a praxis részt vesz a
ÁNTSZ szervezésében várhatóan 2017-tõl induló „Komplex
népegészségügyi szûrések” elnevezésû prevenciós program
sikeres megvalósításában is.

Nagy Lászlóné: – Jobban oda kellene figyelni a környezetünkre!

lyi, a zalacsányi általános iskolában tanulók részére beiskolázási támogatást nyújtottak.
Az önkormányzatok számára meghirdetett pályázati lehetõségeknek köszönhetõen a
zártkerti, hegyi utak karbantartása és kitisztítása, a közpark
és körforgalom karbantartása,
a közterületek kaszálása, parkosítás, intézményi karbantartói-takarítói feladatok ellátása
valósul(t) meg. Az óvoda udvarán pályázati támogatással ovi
focipályát alakítottak ki, melyhez a település 2,5 millió forinttal járult hozzá. A benyújtott, de még nem bírált pályázatok között szerepel a volt
idõsek klubja épület energetikai korszerûsítése, külsõ felújítása, az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése.
Az önkormányzat önerõbõl
valósította meg a Dózsa
György, a József Attila és a
Vasút utcák megújítását, valamint temetõi járda és urnafal
épült. Az iskola udvarán megújultak a játszótéri eszközök,
kátyúzás történt Örvényeshegyi úton és a belterületi utakon. Felújították a Csány László utcában a kastéllyal szembeni hidat, restaurálással szépült meg a Hõsök terén található második világháborús
emlékmû és felújították a légvédelmi szirénát is.
Az önkormányzat jövõre
adóemelést, illetve újabb adó
bevezetését nem tervezi. A
hulladékszállítási díj számlázása idén megváltozott, a jövõ
évi kedvezményekre vonatkozó kérelmeket 2017. január 31ig kell benyújtani. Pályáztak a
szociális célú tûzifa támogatásra, ismertették a lakossági
igénylés feltételeit is.
Jövõre önerõbõl szeretnék
befejezni az orvosi rendelõ
felújítását és a Szabadság utca
járdájának megújítását. Pályá-

zatból valósulna meg a csapadékvíz elvezetés a Vasút utcában, lenne rendezvény épület,
helyi piac az iskola udvarán és
megújulna a Köleshegyi út.
Lakossági kérdésként merült fel a szemétgyûjtõ helyek
állapota, a nyesedék elhelyezése, a tüzelés és a lomtalanítás
módja, melyre vonatkozóan a
település polgármestere figyelmeztetett, hogy mindenkinek
oda kellene figyelni a környezetére és akkor kevesebb boszszúságot okoznának egymásnak. Végül dr. Horváth István
ezredes, a Keszthelyi Rendõrkapitányság vezetõje tartott
beszámolót az eltelt idõszakról, ismertette a helyi, térségi
és országos tendenciákat is.
Felhívta a figyelmet az idõskorúak megtévesztésére és az
internetes vásárlások veszélyeire is.
Pataki Balázs

INDULÓ
KÉPZÉSEK
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
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„Önök építették számunkra ezt a jelent”
Idõseket köszöntöttek Türjén

Nagy Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Az óvodások is mûsorral készültek az ünnepségre

Idén szokatlan helyen, de
annál szebb dekorációval ünnepelték november 11-én Türje szép kort megélt lakosait. Az
iskolában megszervezett rendezvényen a falu minden korosztálya kedveskedett mûsorával a megjelenteknek, akik
mindenkit tapssal jutalmaztak.
A közel ezerhétszáz lakosú település majd' egyharmada
nyugdíjas, akiket Nagy Ferenc
polgármester is köszöntött:
– Ismét eltelt egy év és közösen tekintünk vissza az elmúlt évtizedekre. Minden idõszaknak megvolt a saját csodája. Nem volt könnyû az életkezdés, a családalapítás, a gyermekek nevelése, iskoláztatása.
Nem egyszerûek a mai hétköznapok sem, küzdeni a betegséggel, a nyugdíjjal, a magány-

ségekkel segítik a nyugdíjasokat, hogy mindennapjaik kényelmesebben teljenek. Ennek
érdekében figyelemmel kísérik a lakosság körében felmerülõ gondozási igényeket, segítik a mindennapi gondozást és
a szabadidõ hasznos eltöltését.
Az idõsek ellátását a térség tíz
településének közös társulása
végzi, amellyel hetven fõnek
segítenek a napi dolgokban. A
társulásban átlagosan 100-110
ebédet igényelnek naponta,
melynek többségét türjeiek
kérik. A türjei idõsek aktívan
élik mindennapjaikat: a településrõl többen is részt vettek az
idõsek soproni nemzetközi találkozóján, a megyei idõsügyi
tanácsba is delegálnak tagokat
és a járási tanács munkájában
is részt kívánnak venni.

nyal vagy a szorongással. Ám
mégis vannak barátok, rokonok, gyerekek és unokák, akik
tisztelik és becsülik az elmúlt
évek erõfeszítéseit. A mi feladatunk, hogy idõs embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, melyek
lehetõvé teszik számukra az
öregkorhoz méltó derûs életet.
Vigyáznunk kell rájuk, segíteni
õket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi
támogatást, amellyel örömteli
életet élhetnek. Önök építették számunkra ezt a jelent,
megteremtették azokat a kiváló feltételeket, melyekre alapozva a jövõnket tovább építhetjük.
A településvezetõ elmondta azt is, hogy újabb lehetõ-

A helyi fellépõ csoportok
Türjén már olyan minõséget
és létszámot tesznek ki, hogy
egyrészt egy teljes mûsort
össze lehetett velük állítani,
másrészt volt, aki ki is maradt
az összeállításból. A kulturális mûsort követõen vacsorával és tánczenével lepték
meg a szép számmal megjelent nyugdíjasokat, akik számára számos ismerõs nóta is felcsendült.
Az év végéhez közeledve
Türjén december 6-án este járja végig a Mikulás a települést,
a karácsonyi rendezvényt az iskolával közösen december 23án délután tartják.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Bormustrát tartottak Pakodon
A tavaszi pakodi borversenyen igényként merült fel,
hogy õsszel az újbor fejlõdésekor tartsanak a gazdák részére
bormustrát. A Margaréta Kulturális Egyesület és Pakod Község Önkormányzata így november 18-án mustrára hívta a
termelõket, ahol lehetõség nyílt
arra, hogy képzett borászoktól
kapjanak szakmai tanácsot a
bor további kezelésére vonatkozóan.
A szervezõk hatvan meghívót küldtek ki és erre az
alkalomra 16 gazda hozta el a
borát. A Vízvári Sándor, Németh Károly és Simon Lajos
alkotta zsûri így 37 mintát,

köztük hét vörösbort vizsgált meg. A gazdák megfogadták a korábbi tanácsokat és
csak négy esetben kellett azt
mondani, hogy az újbor minõsége már nem igazán javítható. A borok így még a
tavaszi borverseny elõtt javíthatók, melyen újfent megvizsgálják, hogy mennyire javult a
minõségük.
Az idei év értékelésekor elhangzott, hogy bár sokat esett
az esõ, de pont akkor nem volt
csapadék, amikor igazán kellett volna. A Dunántúlon számos helyen befolyásolta a termést az áprilisi fagy, ugyanakkor Pakodon csak a faluban

Fotó: Vízvári Ottó
A szakértõk szerint a borok többségén még lehet javítani.
termelõket érintette hátrányosan a komoly lehûlés, a hegyen gazdálkodóknak nem
volt okuk panaszra. Azonban
az elmúlt négy évben nézve

egyre nagyobb mértékû a vadak okozta kár, ami a gazdáknak idén is komoly gondot
okozott.
- pb -
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Nyílt nap a kehidakustányi múzeumokban
Deák Ferenc, a falu büszkesége 1803. október 17-én
született, ezért ezen a hétvégén a falu minden múzeuma
ingyenesen volt látogatható.
A Zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola úgy ünnepelte ezt a napot, hogy minden osztály maga dönthette el,
miként emlékezik meg a haza
bölcsérõl. A Köllõ házaspár 2.
osztálya úgy döntött, hogy Kehidakustányban tölti el az
egész napot. Délelõtt a gyerekek Gellért Erzsi segítségével
ismerkedtek a Tájházzal, a régmúltat idézõ környezettel. A
Hagyományõrzõ Mariska-udvarban a fûszer-és gyógynövénykertet Girdán Józsefné,
Ibolyával tekintették meg,
ahol próbára tehették érzékszerveiket, tapinthatták, szagolhatták, kóstolhatták a kert
különlegességeit. A pajtában

Németh Zoltánné, Kati kínálta
õket levendulás, sütõtökös finom házi süteményekkel és
mentás szörpökkel. A gyerekek hamar otthon érezték magukat, a pajta-színházba lépve
kedvet kaptak egy kis szerepléshez. Gyuri bácsinak bíztatni
sem kellett õket, nagy örömünkre elõ is adták a tavalyi
évben tanult „Sakk” címû produkciójukat. A következõ állomásuk a Deák-kúria volt, ahol
Kertészné, Marika a tárlatvezetés után bemutatta a kehidai
mûvelõdési házban található baba-múzeumot is. A falu nevezetességeinek megtekintése után
a nap zárásaként egy nagyot
fürödtek a Kehida-Termálban.
A Mariska-udvarban alighogy búcsút intettünk az iskolásoknak, hamarosan megérkezett a helyi óvoda Tulipán csoportja. Õk is kíváncsian nézték

„Világ gyalogló nap” Sümegcsehin

A sümegcsehiek is csatlakoztak a rendezvényhez.
2016. október 12-én csatlakoztunk a Magyar Szabadidõsport Szövetség által megrendezett gyaloglást népszerûsítõ rendezvényéhez. Örömmel
tettük ezt, hiszen – úgy gondolom – mindenki boldogan
megy a szabadba, friss levegõre, a színes õszi világba a
megszokott hétköznapi hajtásból.
Úti célunknak John Henry
Newman Kápolnát választottuk, hiszen mind az oda vezetõ
út, maga a kápolna és a környéke is ámulatba ejt mindenkit, aki elõször (másodszor,
harmadszor…) jár ott. Mi, kísérõ pedagógusok meséltünk
a kápolna építésérõl, felszentelésérõl, Udvardi Erzsébetrõl,
aki a kápolnában található képeket festette, és Barsi Balázs
atyáról, aki mindennek a csodának a megálmodója.

Az úton kis meglepetés feladatok várták a túrázókat. Fordítottunk ékírást, ástunk elõ
régi kincseket, meglestük az
erdõ állatait, tyúklépéseket
számoltunk, színskálát állítottunk össze falevelekbõl. A sok
játékos feladatot terepnaplóban rögzítették az osztályok,
hogy emlékeiket felfrissítve késõbb is fel tudják lapozni.
Iskolánk már a túrát és a jó
idõt is ajándékként élte meg,
mégis örömmel vettük tudomásul, hogy az egész ország
területérõl pályázó „gyalogló
iskolák” közül elsõ helyezést
érte el programunk, és ezért
50.000 Ft értékû sportszer
utalványt nyertünk. Jövõre még
nagyobb lendülettel vágunk
majd neki a túrának és reméljük, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzánk.
Kovácsné Mörk Gyöngyi

Délelõtt a Tájházzal ismerkedtek.
meg a Tájházat. Amelyik gyerek nem elõször járt itt, ügyesen válaszolt a kérdésekre, felismertek régi tárgyakat. A
napsütéses délelõttön jókedvû
gyerekekkel telt meg a falusi
porta. Kellemes hangulatban
nézték meg a fûszer-kertünket,

végül õket is megvendégeltük
a pajta-színházban. Falun belül
akár vissza is sétálhattak volna,
de kihasználták az alkalmat arra, hogy az autóbuszon történõ utazás kultúrájával ismerkedjenek.
Lorencsicsné Horváth Csilla

„Település, ahol átélik a múltat…”
60 éve annak, hogy a bilincsbe vert Magyarország felemelte szavát a szabadságért,
fellázadt egy olyan hatalommal
szemben, amely önmagát csakis félelemmel és erõszakkal
volt képes fenntartani. Kehidakustány település lakói október 21-én méltóképpen róhatták le tiszteletüket a hõsök
elõtt. A jobbára helyi kötõdésû
fiatalokra épülõ amatõr színjátszó csoport Gergely János
vezetésével készült Sánta Ferenc 1964-ben megjelent mûvébõl. A 20 óra címû filmdráma egyik legtragikusabb
jelenetét elevenítették fel a
nagyérdemû közönség elõtt.
A színdarab széleskörû betekintést nyújtott a szocialista kor szörnyûségeibe és rá-

Koszorúzás az emlékmûnél.

világított a rendszer nagy hibáira.
Az elõadás végére az idõsebb korosztály szívében fájdalmas emlékképek elevenedtek fel. Köszönet a szereplõknek (Gergely János, Kiss Bianka, Bozzai Viktória, Dóczi
Evelin, Horváth Milán, Horváth Károly, ifj. Lázár István,
Morácz László), hogy idejüket
nem sajnálva hozzájárultak ahhoz, falunk méltó módon ünnepelhesse meg az évfordulót.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként a település nevében Lázár István polgármester és a
község jegyzõje, Futácsi Lászlóné koszorút helyezett el,
mécsest gyújtott az Öt-kereszt
háborús emlékmûnél.
Lorencsicsné Horváth Csilla
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Útfejlesztés, tûzifaigénylés, jótékonysági koncert
Mozgalmas az év vége Tekenyén

Az újjáépült a Kenderköz utca.
Tekenyén ebben az évben
több pályázati anyag készült el,
néhány esetben még várjuk a
döntést. Így a településképet
meghatározó épületek felújítása, az Egészségház, a Nemzeti
Szabadidõs - Egészség Sportpark Programban való részvétel és a Köztársaság út - Móri
út káresemény miatti vis
maior pályázatra nem érkezett
eddig válasz.
A nyár elejei esõk alámosták, majd elvitték a Kenderköz
útról az aszfaltot, a Bádony útról a padkát, az árkok megtel-

tek hordalékkal. A helyreállítás
költsége meghaladta az önkormányzat anyagi erõforrásait.
Az újjáépítés vis maior támogatással valósult meg, a Belügyminisztérium a támogatói
döntéssel 2.698.000 forintot
biztosított számunkra. Az épített út állagának megóvása érdekében tervezzük a mezõgazdasági jármûvek kitiltását
az útszakaszról. A Kender telekben lévõ szántóföldek megközelíthetõek lesznek a Tölgyvári út felõl kiszélesített feljárón.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek kiírt pályázatunk is pozitív elbírálást kapott, melynek
keretén belül 6.5 millió forint
támogatás kerül településünkre. Ezt az összeget a Gesztenyés út aszfaltozási munkáira
fordítjuk 2017 évben. A Gesztenyés útra elõzõleg már két
alkalommal nyújtottunk be pályázatot, eddig sajnos eredménytelenül. A hosszú évek
óta indokolt útépítési munkát
most már lehetõségünk lesz
megvalósítani, addig is az
érintett lakók türelmét kérjük.
A BM által támogatott tûzifa pályázattal a rászorulóknak 50 köbméter fát tudunk
biztosítani, amelynek kiosztására 2017. január végén, február elején, szigorúan a pályázati feltételeknek megfelelõen
kerül sor. A tûzifa igényeket
december 5-ig fogadja be az
önkormányzat. Jelenleg felesleges saját tûzifa készlettel
nem rendelkezünk, a meglévõ
fa a közösségi helyiségek fûtéséhez szükséges.
A START közmunka program által biztosított fedezettel
igyekszünk minden évben valami maradandót létrehozni.
Tavasszal elkészült egy újabb
110 méteres járdaszakasz, amivel a településközpont arculata nagyon jó irányba változott

meg. A pozitív településképhez hozzájárulnak a programon belül elkészült kültéri
bútorok is. 34 egységgel megépült az urnafal és még egy
kevés utómunka maradt tavaszra. Újabb két pihenõpad
került elhelyezésre a ravatalozó mellett. A temetõ bõvítési
munkái 2017 évben kezdõdhetnek el, az új terület átminõsítése már megtörtént.
Ugyancsak a START programon belül megkezdõdött egy
21 négyzetméteres pince építése: itt szeretnénk egy aszalót
kialakítani, így a telepített gyümölcsösök termésének hasznosítására is lesz lehetõség.
Az elõzõ évekhez hasonlóan készülünk a karácsony
ünnepére. Az advent közös
gyertyagyújtásai közül kiemelkedõ lesz advent harmadik vasárnapja, december 11-én délután 15 órától jótékonysági
koncertet készítünk elõ a
templomban. A program kezdeményezõje településünk lakója, prof. dr. Hans-Jörg Bock,
akinek tenorhangja fogja betölteni a teret. A befolyt adományokat az egyházközséggel
közösen a Szt. Anna Kápolna
melletti kõkereszt állagának
megóvására tervezzük fordítani. Tartsanak velünk az ünneplés és az építés programjain!
s.i.

Õszi könyvtári napok Batykon
Az idei évben megrendezett Országos Könyvtári Napok eseménysorozata a Nagy
Könyvtári Beavatás összefoglaló címet kapta.

Batyk is bekapcsolódott intézményével a Könyvtári Információs és Közösségi Hellyel a
népszerûsítésnek ebbe az újszerû módjába. A rendezvé-
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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

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Kézmûves foglalkozást is rendeztek.
nyekre október 3-tól 9-ig tartó
héten került sor.
Október 3-án, hétfõn a KisHétrét Együttes, Ádám bátyám
címû zenés mûsora nyitotta a
sort. A rendezvényre a helyi
óvodások és iskolások érkeztek a délelõtti órában. A rendhagyó zenés foglalkozás keretében népi hangszerekkel ismerkedhettek, vidám dalokat
hallgathattak és tanulhattak meg.
Október 4-én, kedden délután õszi kézmûves foglalkozást tartott a falu könyvtárosa.

A rendezvény sikerét mutatja,
hogy közel harminc gyerek és
felnõtt vett részt a jó hangulatú programban. Készítettek
õszi leveleket, csipeszbõl gombát, fonalból szellemet és zseníliából pókot, ceruzadíszt.
A rendezvénysorozat részeként új fotókiállítás is nyílt a
helyszínen. A falu régi életébõl
gyûjtött képek emlékezésre
hívnak minden látogatót. A fotók nyitva tartási idõben megtekinthetõk.
T.G.H.
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nemzetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.
Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat képviselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.
A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizottság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, amelyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.
A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transznacionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének javítása, 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 célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek bevonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat megszólító, speciális igényekhez szabott marketing kommunikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, találkozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.
A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógytényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megismertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs 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.
(Folytatás a 9. oldalon)

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Giliga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit
(Folytatás a 8. oldalról)
A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneológiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-specifikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vágyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.
A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nemzetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anyagokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturizmushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szolgáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredményeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kialakítására.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános életkedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magányosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kapcsolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

Egészséghét az olimpia jegyében
Zalaszentgróton a Deák
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola alsó tagozatosai
november 13-18. között a tanulás mellett részt vehettek az
immár több éves hagyományokra visszatekintõ Egészséghét programjain. Idén a rendezvény mottójának a „Ez a mi
Riónk, ez a mi olimpiánk!”
szlogent választottuk.
Ezért a legtöbb program a
mozgásról, sportról szólt. Kis
kiállításon emlékeztünk meg a
Rióban szereplõ magyar sportolókról, paralimpikonokról. A
hét nyitányaként elmondtuk
az olimpiai esküt, majd az
olimpiai lángot imitáló fáklyával minden tanuló futhatott a
pálya körül. Reggelenként
olimpiai indulók szóltak és
egy TOTÓ kérdésein törhette
a fejét mindenki. Volt akadályverseny, izzó hangulatú, osztályok közötti labdajáték. Egy
felhívást követõen a szülõk
elmondhatták miért büszkék

sportoló gyermekeikre és milyen szerepet játszik a sport a
család életében. A gyerekek
elhozták érmeiket, okleveleiket és néhány mondatban leírták, miért szeretik azt a sportágat, amelyet választottak. Az
egyszerû, õszinte szavak példát mutathatnak a még nem
aktívan sportoló iskolatársak
számára. „Egészséges akarok
lenni.”, „Önbizalmat ad a jó
közösség.”, „Szeretek küzdeni.”, „Olyan eredményes szeretnék lenni, mint az anyukám.” – mondták büszkén.
Ezekbõl az értékekbõl kiállítást rendeztünk, ami az adventi ünnepekig megtekinthetõ az
aulánkban.
Az egészséghét szombaton
a Városi Sportcsarnokban egy
családi sportnappal zárult. A
tréfás sorversenyekben együtt
küzdött szülõ és gyermek.
Majd a program egy izgalmas
tanító néni – anyuka meccsel
fejezõdött be. Az osztályok
sportszereket kaptak ajándék-

A hét nyitányaként az olimpiai esküt is elmondták.
ba, amit a KLIK biztosított.
További meglepetésként hétfõn az iskola folyosóira felfestett játékok várták a gyerekeket, amiket várhatóan több
is követ majd. Ezek is a mozgásra ösztönzik a nebulókat
még a szürke téli napokon is.
Szeretnénk köszönetet mondani Zalaszentgrót Város Ön-

kormányzatának, Bõdi Ivánné, Gabi néninek az aerobik
bemelegítésért, Kovács Béla
bácsinak és tanítványainak a
hangosításért, valamint a résztvevõ kollégáknak, szülõknek
és tanulóknak.
Gécsek Róbertné és
Kovácsné Kovács Katalin
tanító nénik
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Márton-napi vigasságok Ahogy nagyanyáink készítették…
November 11-én, pénteken
délután a zuhogó esõ ellenére
zsúfolásig telt Kehidakustányban a pajta. Gyerek és felnõtt
kíváncsian várta, vajon mit tartogat a faluban hagyományõrzõ szándékkal, elsõ alkalommal megrendezett Márton-nap.
Az eseménynek két fõszereplõje volt, Gergely János
„pajtagazda” és Gyöngyi néni
libája. A helyi óvoda Tulipán
csoportja ide illõ libás, vicces
körjátékot mutatott be, amivel
megalapozta az est végéig kitartó jó hangulatot. János gazda ezután a gyerekek nyelvén
mesélt Márton püspök történetérõl. Ezt követte egy fergeteges bábelõadás a közönség
bevonásával. A Grimm-testvérek Libák és a róka címû
meséjét saját verziója alapján
adta elõ Gergely János (képünkön).
A kacagást követõen jött a
számonkérés, egy-egy marék
cukorért a pajtagazda visszakérdezett, mennyire emlékeznek Márton történetére. Persze, hogy elfogyott a sok-sok
cukor, mindenre tudták a választ. A rendezõk által készített
temérdek lámpással a gyerekek izgatottan kezdték keresni
Mártont, de hiába: „ha sehol
nincs, akkor csak köztünk
lehet”. Itt kapott nagy szerepet
az élõ liba, aki biztosan tudja,
ki Márton. A gyerekek sorban
haladtak el a libaketrec elõtt,
de a szelíd liba nem gágogott,
ezért János gazda hóna alá
fogta. Végül neki súgta meg,

melyik gyerek bújt bele a püspök bõrébe.
Csillogó szemek várták, kire
kerül Márton süvege és köpenye. Lukács Rebeka nevét súgta
a liba, a kislány annyira örült a
megtisztelõ szerepnek, hogy hazaindulásig le nem vette volna
a jelmezét. Õ invitálta a vendégeket libazsíros kenyérre, amire mindenki kedvére tehetett
lilahagymát, snidlinget vagy libatepertõt. A Kovács Lászlóné,
Anikó által kemencében sütött
7 kerek kenyér is nagy sikert
aratott. Gyerekeknek meleg tea,
felnõtteknek forralt bor készült
hozzá. A kinti zord idõ senkit
nem zavart az evés-ivásban, baráti beszélgetésben. Elköszönve a vendégek már a következõ
programról érdeklõdtek.
F.L.-né

Advent Zalacsányban

A karácsonyvárás jegyében telt a délután.
Zalacsányban a hagyományos advent elsõ vasárnapi
gyertyagyújtására november
27-én, 16 órakor került sor.
Nagy Lászlóné polgármesteri
köszöntõje után a Nyugdíjas
Klub tagjai énekeltek, majd a
helyi alsós kisdiákok vers- és
furulyacsokra következett. A

mûsor végére a karácsonyi fények is kigyúltak, melyek gyönyörûvé varázsolták az utcát,
az udvart és a betlehemet.
Az óvónõk és a pedagógusok segítségével a karácsonyvárás jegyében gyönyörû díszeket készíthettek az érdeklõdõk.
rvk

Helyi asszonyoktól tanulhattuk meg
a dödölle készítés
fortélyát. A kehidakustányi Hagyományõrzõ Mariska-udvarban 2016.
október 14-én a kora esti órákban zalai ételkülönlegességet készíthettünk
és kóstolhattunk. A
régi parasztház kicsi
konyhájában
hangulatos fõzés
közben kedves falusi
történeteket
idéztünk fel. Finom illatok, ízek,
kellemes társaság,
meleg kályha, mi
más kellhet egy falusi házban töltött
hûvös õszi estén?
A programon Készül a dödölle…
helybeliek és a faluban pihenõ forró lisztet öntjük a krumpvendégek vettek részt. A dö- lira, akkor már nem kell a tûdölle elkészítésének többféle zön tovább fõzni a dödöllét,
titka van, mi mindenki meg- ami nagy könnyebbséget jeelégedésére azt a változatot ké- lent és az íze is finomabb. Ha
szítettük, amit 100 évvel ez- maradna a forró lisztbõl, kéelõtt a mi falunk parasztasszo- sõbb rántáshoz el lehet hasznyai az asztalra tettek. A titka nálni. Az asszonyokkal élvezetaz, hogy a sós vízben fõtt, tel készítettük, és a férfiakkal
megtört krumplihoz úgyneve- közösen fogyasztottuk el. Bizzett száraz rántást teszünk. Ez tosan jól sikerült, ha egy
azt jelenti, hogy azt a liszt- morzsa sem maradt.
mennyiséget, amit kb. a
A népi ételek készítését,
krumpli fölvesz, szárazon egy tanítását folytatni kívánjuk. A
lábosban állandó keverés mel- Mariska-udvarban a jövõ év
lett megforrósítjuk. A forró folyamán is tervezünk hasonliszt hõfoka akkor jó, amikor a ló programokat, rendezvébeledugott ujjunk már nem nyeket.
viseli el a forróságát. Ha ezt a
Lorencsicsné Horváth Csilla
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Adventi hétvége Pakodon „Évadzáró Vigasság”
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját
megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Pakod Község Önkormányzata hagyományaihoz híven adventi kézmûves délutánnal nyitotta meg ünnepségsorozatát. November 25-én a felnõttek Kovács Mónika virágkötõ segítségével koszorúkat
és asztali díszeket kötöttek, míg
a kisebbek karácsonyfadíszeket készítettek. A karácsonyi
készülõdés elengedhetetlen része a mézeskalácssütés, a programon mindenki kipróbálhatta ötleteit és kézügyességét a
mézeskalács díszítésben. Ünnepi hangulatú délutánt töltöttek
el együtt a résztvevõk.

Az adventi rendezvénysorozatra hatalmas koszorút kötöttek és elsõ alkalommal
betlehemet készítettek a falu
közfoglalkoztatottjai, amelyet
a hõsi halottak emlékmûve
mellett helyeztek el. Az elsõ
vasárnapon Halek László,
Pakod polgármestere köszöntötte a megjelenteket, az
adventi koszorúnál Horváth
Zsolt plébános ünnepi gondolatok után gyújtotta meg az
elsõ gyertyát. Az eseményt a
Margaréta Dalkör ünnepi
dalcsokra színesítette, a baráti hangulatú délutánról
természetesen a forralt bor
és a meleg tea sem hiányozhatott.
Ács Anna
A program hagyományõrzõ módon kerül megrendezésre.

A résztvevõk mézeskalácsot díszítettek, koszorút kötöttek.

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

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

A Zalai Borút Egyesület és
Dötk Község Önkormányzata
„Évadzáró Vígasság” címmel
bor kulturális programot szervezett 2016. november 11-én
Dötkön a Noé Borháznál.
A programot a pakodi
Margaréta dalkör vidám bordalcsokorral nyitotta meg.
Takácsné Martincsevics Veronika, Dötk község polgármestere és Varga Eszter, a
Zalai Borút Egyesület elnöke
köszöntõikben elmondták, hogy
a rendezvény 2007 óta hagyományõrzõ módon a civil szervezet és az önkormányzat
együttmûködésében kerül megrendezésre. Köszönetüket fejezték ki Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának, Zalabér
Község Önkormányzatának és
Pakod Község Önkormányzatának, hogy a településeiken
termelt helyi alapanyagokkal
támogatták a vigasságot, így
hagyományos gasztronómiai
élmény is párosult a Mártonnapi borkóstolóhoz.
Vízvári Sándor borász évértékelõ beszédében elmondta, hogy a kedvezõtlen idõjárási viszonyok és a szõlõk
gombabetegségeinek nagy nyomása miatt, az elmúlt évtizedek legkedvezõtlenebb évét
tudják maguk után a borászok

és a szõlõtermesztõk. A borok
minõsége változatlanul jó, de a
fagykárok következtében a
borok mennyisége kb. 60 %-a
lett az elõzõ évekhez képest.
A Noé Borház állandó kiállítása mellett ideiglenesen
megtekinthetõ volt Csontos
Marianna kézmûves kiállítása,
amely különbözõ festett üvegmécsesekbõl és fûzött gyöngy
ékszerekbõl állt. A 200 éves
zsuppos pince mellett Tõke
Imre (1927-1996) fafaragó,
naiv szobrász családja által felajánlott pásztorszobor került
elhelyezésre, amely a továbbiakban az állandó kiállítás
részeként lesz megtekinthetõ.
Ezt követõen a dötki kultúrházban a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szervezésében
Kovács Gyula gyümölcsész,
erdész az õshonos gyümölcsfajták megmentésére Kárpátmedence szerte létrehozott
Tündérkert-hálózat életre hívója tartott elõadást.
A program kötetlen beszélgetéssel, kemencében és üstben készült hagyományos ételek elfogyasztásával zárult.
Dötk település decemberben mikulásváró ünnepséggel
és adventi kézmûves házzal
várja az érdeklõdõket.
Simon Zsófia
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Lenti új kulináris központja
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

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!!!

Várja Önöket

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!

Disznósajt...................1249 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
--------------------------------------------Füst.köröm................... 699 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.angolszalonna... 1799 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
---------------------------------------------

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
Oldalas........................ 1069 Ft/kg
Dagadó........................1069 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
SZILVESZTERI
Csirke szárny................625 Ft/kg
TOP ÁRAINK:
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
dec. 12-dec. 31-ig
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg Virsli mûbeles...............599 Ft/kg
--------------------------------------------- Virsli Balaton................ 599 Ft/kg
Tepertõkrém 250g/dob... 399/db 1596/kg Virsli em.beles..............999 Ft/kg
Kocsonya 3dl/db......... 599/db 199,5 Ft/dl Sajtos virlsi...................999 Ft/kg
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg Virsli juhbeles(roppanos)..1299 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg Cserkészkolbász.......... 899 Ft/kg
Lecsókolbász............... 779 Ft/kg Debreceni..................... 999 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg Csípõs cserkész...........999 Ft/kg

Malac eleje,- hátulja. Bõrõs húsokra rendeléseket veszünk fel!

földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé exkluzív borokat ajánlunk

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy
nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás

családi és céges rendezvényekre egyaránt!
Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

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

Dolce Vita - Édes élet Lentiben

Érvényes: 2016. december 05 - december 18-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! • Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

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.

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.
Tel.: 0692/630-590

