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A tét Magyarország függetlensége
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel
Az április nyolcadiki választás egyben egy időszak lezárását is jelenti. Az elmúlt
négy évről beszélgettünk Manninger Jenővel, a térség országgyűlési képviselőjével.
– Az elmúlt ciklusban milyen fejlesztések valósultak meg
a térségben és mire lehet számítani a következő években?

– Zalaszentgrót az elmúlt
években 362 millió forint állami támogatást kapott utak, járdák, építésére, kultúrházak, házasságkötő terem és temetők
felújítására, ez nagy előrelépés
volt. Ezenkívül az európai uniós
területi programból – melynek
előkészítése az én feladatom
(Folytatás a 2. oldalon)
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RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR
Csirke farhát......................259 Ft/kg
Sertés fehércsont.......................5 Ft/kg Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Sertés láb hátsó........................99 Ft/kg Csirke egészben................669 Ft/kg
Sertés máj...............................319 Ft/kg Csirke comb.......................669 Ft/kg
Apróhús 70%...........................899 Ft/kg
Tarja csont nélkül.................1279 Ft/kg
EXTRATOP ÁR
Hosszú Karaj csontos.........1099 Ft/kg
Zsír 1 kg....................................699 Ft/kg
Cserkészkolbász.................949 Ft/kg Lecsókolbász...........................799 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig..........899 Ft/kg
Virsli műbeles.....................999 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs.....999 Ft/kg
Parasztmájas.....................1039 Ft/kg Tepertő krém
Soproni-Olasz-Löncs........1049 Ft/kg 250 g/dob........429,-/db...........1716 Ft/kg
TOP ÁR
Sajtos virsli........................1199 Ft/kg
Parasztkolbász..................1599 Ft/kg Főtt comb vcs.........................1699 Ft/kg
Füstölt darabolt comb...........1699 Ft/kg
Körmendi extra Sonka.....1799 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna..1699 Ft/kg
Érvényes: 2018. április 03 - április 15-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

A felújított Zalaszentgróti Járási Hivatal avatásán. Balról Rétvári Róbert, a hivatal vezetője, Manninger Jenő, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott és dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség
területi közigazgatásért felelős államtitkára.
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A tét Magyarország függetlensége
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

Manninger Jenő: – Miután az ország gazdasági működését
rendbe tettük, elindulhattak az érezhető pozitív változások.

(Folytatás az 1. oldalról)
volt – 190 milliót kap agrár
logisztikai központ építésére.
Épül egy nagy hűtőház, 90
milliós beruházással a déli
iparterület kerül fejlesztésre, 34
millió forintos uniós támogatásból a fürdőhöz vezető kerékpárút épül. 100 milliós támogatás
jut a zöldterület megújítására,
és aláírás előtt van a bölcsőde,
óvoda felújításának támogatása
is. Megújult a járási hivatal, az
iskolára, szociális intézményekre korábban volt már uniós
támogatás, most pedig a művelődési ház felújítására is lehet
majd pályázni. Úgy gondolom,

hogy itt is először a gazdaságfejlesztést kellett támogatni, nem
állunk rosszul, eddig összesen
780 milliónál tartunk. Türjén és
Batykon 108 milliós támogatással óvoda, bölcsőde fejlesztés valósul meg, hamarosan
kész a hivatal 40 millió forintos
energetikai korszerűsítése és az
iskola tornaterme is 271 millióból lesz bővítve és felújítva.
– Melyek azok a kormányzati eredmények, amelyek leginkább érintik az itt lakókat?
– 2010 után, miután az ország gazdasági működését rendbe tettük, elindulhattak az érezhető pozitív változások. Úgy

gondolom, hogy legelsőként a
rezsicsökkentést kell kiemelni,
hiszen az minden háztartásban
számszerűsíthető. A Fidesz-KDNP
kormány nagyon határozottan
kiállt a magyar családokért a
nagy szolgáltatókkal, multikkal
szemben. A munkanélküliség
nagy arányban csökkent, és
végre a bérek is emelkedni
kezdtek. Ahogy a gazdasági
eredmények nőttek, úgy tudtunk nyugdíjakat is emelni,
nyugdíjprémiumokat is adni,
melyet most már egy évben többször is lehet. Kiszélesítettük a
családtámogatásokat, adókedvezményekkel, a CSOK-kal pedig az új otthonok építése
mellett a gyermekvállalást is
ösztönöztük. Ezeket a programokat tovább kell folytatni,
hiszen a magyar családok megbecsülése, anyagi támogatása a
kormány legfontosabb feladata.
– Hogyan látja, mi a tétje az
országgyűlési választásoknak?
– Sajnos van egy olyan külső veszély is, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül. Az,
hogy Zalaszentgróton, Keszthelyen, Pacsán, vagy Hévízen
még nyugodt, biztonságos az
élet, az annak köszönhető, hogy
a kormány határozottan kiállt a
betelepítési kvótával szemben.
Védjük a határokat, és nem engedjük, hogy városainkat, falvainkat élhetetlenné tegyék a

bevándorlók ezrei, ahogyan ezt
tették már a nyugat-európai országokban. A tét tehát az, hogy
Magyarország magyar ország
marad-e, vagy engedünk a
brüsszeli nyomásnak, és itt is
fel kell készülni a terrorcselekményekre, az erőszakoskodásra, vagy éppen a no-go zónák kialakulására egy-egy városon belül.
– Tavaly nyáron nagy port
kavart amikor egy civil szervezet Keszthely környékén akart
migránsokat táboroztatni. Akkor Ön kiállt a térség biztonságának védelmében, hogyan
zárult végül az ügy?
– Egy bevándorláspárti civil
szervezet, a Migration Aid
szervezte volna a tábort, akinek
a vezetője azóta azt is elmondta, hogy a migránsügy
egy nagy üzlet része. Természetesen felemeltem ez ellen a
szavam, és szerencsére ebben
támogatott néhány helyi, fideszes polgármester is, de a többi
párt képviselői ezt nem tartották fontosnak. Sőt, a Jobbikot
támogató Hír TV nyíltan a
lejáratásomba kezdett az ügy
kapcsán. A tábor végül nem
valósult meg, de legalább a
térség lakói világosan látják,
hogy ha az ellenzéken múlna,
akkor bizony akár migráns
tábor is működhetne a zalai
falvakban.

Húsvétváró foglalkozás Zalacsányban
Március 24-én délután a
zalacsányi közösségi ház megtelt lelkes, csillogó szemű gyerekekkel. A Zalacsányi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésben mindent megtett azért,
hogy a község ifjú nemzedéke
a húsvétváró foglalkozásokon
remekül érezze magát.
A rendezvény kezdéseként
Nagy Lászlóné polgármester
köszöntötte a kicsiket és a nagyokat, megköszönte a szülők
lelkesedését is a húsvétváró
délután iránt, hiszen szép számban összegyűltek a közösségi
ház rendezvénytermében. A
műsor folytatásaként Fodor
Zsuzsanna táncos foglalkozást
tartott, az első zenés produkció

előtt felkérte a szülőket, hogy
csatlakozzanak gyermekeikhez
és együtt járják a táncot.
A táncos foglalkozás után a
lurkók összegyűltek a közösségi ház kertjében és tojásvadászatot tartottak, együtt keresték a nyuszi által eldugott színes tojásokat a fűben.
Amikor már minden színes
tojás gazdára talált, „Ügyes kezek” címmel kézműves program vette kezdetét, a felnőttek
bekapcsolódásával Csiszár Tiborné perecsütő, mézeskalács
készítő (aki már évek óta vesz
részt ilyen jellegű műsorokon
és adja át tudását gyermekeknek és családoknak is) a
húsvéthoz kapcsolódó mézeskalács figurákat készített és

Táncos foglalkozás Fodor Zsuzsannával.

együtt díszítették ki a faluban
élő gyermekekkel.
A délután folyamán a szervezőknek köszönhetően minden-

ki jól érezte magát és az önkormányzat a műsor zárásaként
vendégül látta a résztvevőket.
Farkas Ildikó
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Méltó megemlékezés Zalacsányban
Március 15.-én 18 órakor
Zalacsányban a Hősök terén
fáklyák sokasága gyulladt fel a
nemzeti ünnep tiszteletére. A
térről indult fáklyás menet a
Batthyány-kastélyig rendőri felvezetéssel vonult fel, majd a
kastély előtt ünnepi műsorral
várták a jelenlévőket.
Nagy Lászlóné polgármester megemlékező beszédével
kezdődött a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára
szervezett program. Beszédében elmondta: az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc a
nemzeti identitás egyik alapköve. A forradalmi eszméket
olyan erők tüzelték, olyan erős
nemzeti érzés, olyan hatalmas
szabadság utáni vágy, melyek

nem tántorították el a forradalmárokat a már első látásra is
túlerőben lévő császári ellenséggel szemben. Tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek, a legdrágábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg, a haza és a magyarság előremozdítása érdekében. A kezdetben elért alkotmányos sikerek jogosan táplálták a reményt, hogy Magyarország független lehet nagyobb
véráldozat nélkül, de ez hamar
illúzióvá vált. Harc és csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és a magyarság felvette a
harcot az elnyomó csapatokkal
és küzdött függetlenségéért,
küzdött szabadságáért, egységesen. A forradalmi eszmék

A Zalacsányi Általános Iskola diákjainak 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról megemlékező ünnepi műsora.

A polgármester és a helyi önkormányzat tagjai megkoszorúzták Csány László emléktábláját.

szerzői a márciusi ifjak, akik
közül igen meghatározó személy volt Petőfi Sándor, Irinyi
József, Jókai Mór, Vajda János,
Vasvári Pál és Vidats János. A
márciusi ifjak 20-30 éves fiatalok, akik között volt még náluk is ifjabb, a 16 éves Hatala
Péter. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti
függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. Ezek ma is aktuális
elvárások. Az ő változásra kiéhezett szemléletük és sokuk
véráldozata kellett ahhoz, hogy
kimozduljon az ország szekere
a gödréből. Jelenleg is nagyon
fontos lenne számunkra az
összefogás, az egység, sajnálatos módon nem ez tapasztalható, hanem a széthúzás és

az ellenségeskedés. Úgy tudunk eredményeket elérni, ha
közös erővel összefogunk és
együttműködünk. Tanulnunk
kell elődeinktől, meggyőződésem, hogy Magyarországnak
stabil a jövője, érdemes itt élni,
jó magyarnak lenni – mondta a
polgármester.
Az ünnepi beszéd után a
Zalacsányi Csány László Általános Iskola diákjainak műsorát
láthatták a megjelentek, amelyet Gergely János és Kalauz
Júlia állított össze.
A műsor zárásaként a szózat
eléneklése közben a helyi önkormányzat tagjai és az intézmények vezetői megkoszorúzták Csány László emléktábláját.
Farkas Ildikó

Hagyománynak számító oltónap Sümegcsehin
Sümegcsehi Község Önkormányzata és a Vadkörte Gyümölcsész Kör közös szervezésében az idén harmadik alkalommal oltónapnak adott helyet
az önkormányzati hivatal udvara 2018. március 17-jén. Alma, körte, cseresznye, mirabolán vadalanyokat az önkormányzat biztosított, melyekhez
választhattak a jelenlévők nemes ágakat. Három szakember
a jelenlévők minden kérdésére
igyekezett választ adni, mialatt
bemutatták az oltás technikáját,
illetve folyamatosan készítették

kérésre az oltványokat. Régi
magyar fajta gyümölcsfákról
ők is hoztak ágakat – népszerűsítve ezzel a betegségekkel
szemben ellenállóbb fajtákat.
Az érdeklődők is nagy
számban hoztak ágakat, mert a
nagyszülők által ültetett, mára
már elöregedett fákat kívánják
így „megmenteni”.
A legtöbben ki is próbálták
az oltás technikáját, maguk oltottak be néhány csemetét. Reméljük, pár éven belül már a
gyümölcsét élvezhetik ennek a
napnak.

Immár harmadszor tartottak oltónapot.
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A valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program

Fotó: Zalatáj
Kósa Lajos (középen) Vigh László és Balaicz Zoltán társaságában a zalaegerszegi megbeszélésen.

Március 7-én a zalai megyeszékhelyre látogatott Kósa Lajos, a
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter,
aki kollégáival részletesen áttekintette a Modern Városok Program zalaegerszegi elemeinek helyzetét. A megbeszélésen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság
elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila megyegyűlési elnök, dr. Kovács Gábor városi főjegyző, Tolvaj Márta,
Gecse Péter és dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, valamint Bali
Zoltán gazdasági bizottsági elnök.
A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Kósa Lajos miniszter
hangsúlyozta: a Modern Városok Program Magyarország 23 megyei jogú városát érinti, ez a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program, amely 2 millió városlakót, az agglomerációkban
élőkkel együtt pedig összesen 6,5 millió embert érint, és 2022-ig
valósul meg, országosan mintegy 3500 milliárd forintból.
Zalaegerszeghez kapcsolódóan 230 milliárd forint összegű beruházást terveznek a program keretében, mely összeg nem tartalmazza a járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos fejlesztési
összegét. A miniszter kiemelte: a 230 milliárdos összeg legnagyobb részét a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
kétszer kétsávos, M76-os gyorsforgalmi út megépítése teszi ki, de
ugyancsak fontos a Zalaegerszeg és az M8-as út közötti kétszer
kétsávos kapcsolat létrehozása is. A miniszter hozzátette: a szerződéskötés óta felmerült újabb terveket minden várossal megtárgyalják, ezért érkezett most Zalaegerszegre.
A Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében 15
milliárd forintot különítettek el egy intermodális közlekedési
csomópont (IMCS) létrehozására, azonban a tárgyalások során
világossá vált, hogy a közúti útkapcsolatok kiépítése és a belső
úthálózat bővítése fontosabb cél, így az eredeti összeget célszerű
átcsoportosítani. A belváros turisztikai megújítása (Mindszenty
program), az uszodaberuházás, valamint az alsóerdei sport- és
rekreációs központ létrehozása a terveknek megfelelően halad,
jegyezte meg Kósa Lajos.
Az iparfejlesztések között a logisztikai központ és konténerterminál létrehozását említette, kiemelve: a beruházás második
ütemeként az északi ipari parkhoz iparvágányt építenek. A miniszter elmondta: a kormány stratégiai elképzelése, hogy minden
színházat felújítanak Magyarországon, köztük a zalaegerszegit is,
a beruházási döntéshez azonban szükséges az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, melyre 200 millió forintot biztosít a
kormány.
Ennek kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arról
beszélt: a 35 éves épületben teljes nyílászárócserére lenne szükség, továbbá az elektromos hálózat és a fűtési rendszer rekonstrukciójára. Mindez a becslések szerint 1,5-2 milliárd forintos
ráfordítást igényel.

Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: ilyen léptékű fejlesztésre Zalaegerszeg történetében még nem volt példa. A szerződés egyes elemeiről részletesen is szólt:
– M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: a 170 milliárd
forintos beruházással megépülő új út Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával, a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével
(ahol 6,6 milliárdos fejlesztés indul). Az előkészítés, nyomvonal
kijelölés, környezetvédelmi engedélyeztetés, kiviteli tervkészítés
után lezajlott a közbeszerzés, a február 23-i ünnepélyes alapkőletétellel pedig elindult a 2022-ig tartó munka.
– M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: ez
elsősorban az Ausztriával való közvetlen kapcsolat kiépítése miatt
fontos, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a tervező céget,
jelenleg zajlik a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi
engedélyezés, a kiviteli terveknek 2019 nyarára kell elkészülni.
– Iparfejlesztés: sikerült az északi ipari parkban, a járműipari
tesztpálya mellett újabb befektetési területeket kialakítani, jelenleg is több üzemcsarnok épül. A logisztikai központ és konténerterminál kiépítésére az állami cég megalakult, a kormány 300
millió forintot biztosított az előkészítésre és a tervezésre. Az önkormányzat 1,1 milliárd forintot fordíthat a közművesítésre.
– Iparvágány: nagyon kevés olyan város van, amelynek iparterülete közvetlen iparvágány kapcsolattal rendelkezik. A cél az,
hogy mind az északi ipari park, mind a járműipari tesztpálya,
mind pedig a logisztikai központ és konténerterminál közvetlen
iparvágány kapcsolattal rendelkezzen a nemzetközi vasúti korridorhoz. A nyomvonal kijelölésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tanulmánytervet készít.
– Uszoda: az új 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a tanmedence, és a külső medence engedélyei és kiviteli tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést
kiírta a BMSK, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az
ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ: a térségben egyedülálló sport és turisztikai létesítmény engedélyei és kiviteli
tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést kiírták, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– A belváros turisztikai célú megújítása: elemei a plébánia
épületének felújítása (elkészült), a Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása és orgona beszerzése, a Kvártélyház és a levéltár homlokzatának felújítása, új nagy belvárosi parkoló építése,
a Göcseji Múzeum teljes felújítása, a botfai Erdődy-Hüvös Kastély felújítása, valamint egy új múzeum létrehozása, amely emléket állít Mindszenty József bíborosnak (1919-1944 között Zalaegerszeg apát-plébánosa), és a kommunista diktatúra egyházüldözésének. A kiviteli tervek elkészültek, indulhat a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés.
A Modern Városok Programtól függetlenül megvalósuló beruházások:
– A 2018-ban 50 éves Göcseji Falumúzeum fejlesztése.
– Új mentőállomás építése (nem önkormányzati intézmény Országos Mentőszolgálat): az előkészítésre és a tervezésre 40
millió forint áll rendelkezésre, a határidő a tervek leadására június
30., a szükséges támogatás 700 millió forint.
Az intermodális közlekedési csomópont (IMCS) programból
való kikerülése miatt a tárgyaláson a kormánynak javasolt új zalaegerszegi programelemek:
– A Zóna épületének megmentése és felújítása után a Kazinczy
téren a volt KISZÖV székház megmentése és felújítása.
– A város északi és déli része közötti gyorsabb és hatékonyabb
kapcsolat érdekében megvalósuló Kosztolányi utcai kétirányúsításhoz kötődve a belső tehermentesítő út folytatása a Jákum utcától a Balatoni útig.
– A városban 2018-ban induló kerékpárút építések során kimaradó szakaszok megvalósítása.
– A Hevesi Sándor Színház felújítása.
– Valamint a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok teljes
felújítása, vagy kellő forrás rendelkezésre állása esetén egy új
multifunkciós sport és rendezvényterem megépítése.

2018. március
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Ünnepi megemlékezés Tekenyén
Március 14-én, délután Tekenyén az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek 170. évfordulójára emlékeztek. Az ünnepélyes műsor
előtt a Hőskertbe invitálták a
résztvevőket, ahol közösen elénekelték a Kossuth Lajos táborában című katonadalt, majd
Györkös Dezsőné, Hideg Gyuláné és Horváth Jánosné megkoszorúzták az emlékművet és
a kopjafát.
A Himnusz közös éneklése
után átsétáltak a kultúrházba,
ahol az ünnepi műsort tekinthették meg. Hideg Gyuláné rövid műsort állított össze Petőfi
Sándor verseinek idézeteiből és
a szabadságharchoz kapcsolódó
költemények megzenésítéséből.

A műsor zárásaként Sárközi
Bence Márczius Idusa című
művéből idézett az előadó,
majd a Szózat közös éneklésével zárták az ünnepi műsort.
Sinka Imréné polgármester
az ünnepi műsor után a község
közeli eseményeiről tájékoztatta a lakosságot. Fontos a falu
számára a béke és a nyugalom
megőrzése az elkövetkezendő
időszakban – hívta fel figyelmüket, majd a tervezett munkákról és tervekről adott tájékoztatást. A játszótér átalakítási munkálatai elkezdődtek,
pünkösdhétfőig szeretnék befejezni a felújítást, amelyben
egy mászó vár és egy drótkötélpálya kiépítése is szerepel.
A gyereknapi ünnepi átadóra a

www.zalatajkiado.hu

Hideg Gyuláné szervezte az ünnepi műsort.

szekszárdi Holló Együttest hívták el a gyermekek nagy örömére. A kültéri munkálatok
ezzel nem zárulnak le, a kis
focipálya körüli elavult kerítést
lebontják és a pálya mögé egy
kosárlabda-pálya kiépítését tervezik. A beadott pályázatok között ehhez kapcsolódóan egy
kültéri kondi-park építése sze-

repel, a cél közel 2000 m2-es
mozgásra alkalmas terület kialakítása - lehatárolása új kerítéssel.
A polgármester beszéde
után az időskorú lakosokat
megvendégelte az önkormányzat és baráti beszélgetéssel zárult az este.
Farkas Ildikó
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Iskolakukucskáló Sümegcsehin
Élményekkel teli programmal várták a leendő első osztályos tanulókat és szüleiket a
sümegcsehi Fazekas József Általános Iskolában.
Iskolába készülő gyerekek
vették birtokukba az intézmény
zsibongóját Sümegcsehin március 7-én délután. A gyerekek
arcán nyoma sem volt a megszeppenésnek, már az első percekben önfeledten játszottak,
szaladgáltak, ismerkedtek a tanító nénikkel, egymással, az iskolával, leendő tantermükkel.
A Közösen könnyebb! óvoda-iskola átmenetet segítő jó
gyakorlatnak köszönhetően a
helyi Lurkó Óvoda nagycsoportosai már ismerősként köszöntötték leendő tanító nénijeiket,
és a helyszín sem volt ismeretlen számukra. A helyi gyerekek mellett a környező településekről is érkeztek érdeklődők,
és talán a barátságos, befogadó,
családias légkörnek köszönhetően néhány perc elteltével már
ők is elengedték szüleik kezét

és együtt játszottak majdani
osztálytársaikkal.
A program kezdéseként az
iskola igazgatónője, Szabóné
Nagy Erzsébet bemutatta az
iskolát, kiemelve az intézmény
erősségeit: a tehetséggondozást
és a sajátos nevelési igényű
tanulók felzárkóztatását segítő
tevékenységeket. Megismertette a szülőkkel az iskola alapvető oktatási-nevelési elveit, a
tanórán kívüli szabadidős tevékenységek lehetőségeit, majd
bemutatta a leendő tanító néniket, végül az iskola épületének
és a közelgő felújítási munkák
ismertetésével zárta szavait.
Ezután a tanító nénik vették
át a szót, maguk mellé szólítva
a gyerekeket egy kis ismerkedésre, játékra. A leendő elsősök
hamar megtanulták és büszkén
énekelték együtt a Hívogat az iskola című dalt, bátran bemutatkoztak, elmondták, mit szeretnek
csinálni, vidáman utánozták a
mozgásos játék feladatait, felszabadultan játszottak együtt.

Élményekkel teli nap volt a gyermekeknek.

A program kézműves foglalkozással folytatódott, a gyerekek szüleik és majdani tanítóik segítségével kedves állatfigurákat, zacskóbábokat, tavaszi virágdíszeket készíthettek.
Búcsúzásként minden résztvevő gyermek az iskola negyedik osztályos tanulói által készített könyvjelzőt és egy íráskészséget fejlesztő útkereső
feladatlapot kapott ajándékba.
Az ajándékokon túl sok élményt vihettek haza a gyere-

kek, és azt az érzést, hogy az
iskola szeretettel, barátságos
légkörrel, és immár ismerős
arcokkal várja őket.
A közös programoknak ezzel még nincs vége, április 11én nyílt nap lesz az iskolában,
ahol a szülők tanítási órákat
tekinthetnek meg. A leendő
elsősök egy játékos délelőttöt tölthetnek el a tanító nénikkel és a negyedik osztályosokkal a beiratkozás utáni
hetekben.

Borverseny Pakodon
Három évvel ezelőtt a Pakod-hegyi gazdák összefogására elindult egy új kezdeményezés a faluban, borversenyt
szerveztek, eljöttek a helyi gazdák, megmutatták boraikat és
egy 3 tagból álló zsűri értékelte
az egész éves nehéz munkájukat. A borversenyből egy
újabb lehetőség adódott, ha már
kora tavasszal versenyeztetik
boraikat, ősszel tartsanak bormustrát, ahol kiértékelik, nyíltan megbeszélik a borok állapotát, tanácsokat kérhetnek
egymástól és a zsűriben
helyt foglaló borászoktól, így
a borversenyre felkészíthetik
boraikat.

Március 9-én a Margaréta
Kulturális Egyesület szervezésében immár harmadik alkalommal nevezhettek a faluban
termelő borászok a borversenyre. 17 gazda 41 helyi termelésű
borával nevezett a megmérettetésre, melyből 29 fehér- és 12
vörösbor került a zsűri elé. A
borok minősítését Vízvári Sándor borász, Németh Károly borász és Farkas Ildikó sommelier végezték, míg Simon Lajos
helyi termelő kóstoltatta az
ítészekkel a helyi nedűket.
– A tavalyi év szőlészetileg
szép volt, de borászatilag nehéz, a kevés csapadék miatt
gyorsan érett meg a szőlő. Sok

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Vízvári Sándor borász, Németh Károly borász és Farkas Ildikó
sommelier bírálja a 2017-es borokat.

borhibával találkozhatunk, de
ezek javíthatóak – mondta el
Vízvári Sándor borász.
A bormustra eredménye
visszatükröződött a borokon,
ha időben tartják meg, sokat
lehet változtatni és javítani a
borokon. Ez Pakodon sem történhetett másképp novemberben, a bormustrán felmerülő

hibákból tanultak a gazdák,
megfogadták a tanácsokat és
egy színvonalas borversenyen
mutatták be boraikat.
Az eredmények is azt tükrözik, hogy nagyon fontos a novemberi találkozó, hiszen egyetlen egy oklevél, 1 bronz, 32 ezüst
és 7 arany minősítés született.
F.I.
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Gyógyhelyfejlesztési projekt Kehidakustányban

Az információs épület látványterve.

A 2016-ban történt gyógyhellyé minősítés egyik legfőbb
célja volt, hogy Kehidakustány
a turisztikailag kiemelt települések közé kerülhessen, és a
településfejlesztéshez további
külső forrásokhoz jusson, legyen az befektetői vagy pályázati. A település számára a
gyógyhellyé minősítés olyan
rangot jelent, amit marketing
tevékenysége során felhasználhat. További előnyt jelent az is,
hogy egyes nyugat-európai országok egészségbiztosítói is
előnyben részesítik a gyógyhelyi minősítéssel rendelkező
fogadóhelyeket.
A minősítéssel megnyílt az
út az infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztések előtt. A jelenleg zajló projektről már olvashattak beharangozót. A fejlesztési folyamatban a következő állomásához érve szeretnék tájékoztatást adni. A projekt bő 2 éves előkészítése hamarosan a megvalósítási szakaszához ér, melyben az alábbiak valósulnak meg:
– Gyógyhelysétány kialakítása, a dr. Kovács Lajos út gyógyhelysétánnyá fejlesztésével.
– A gyógyhelysétányhoz
kapcsolódóan egy közterületi
park kialakítása, játszó, pihenő
és rekreációs funkciókkal, köztérvilágítással
– A Kossuth Lajos utca
nyugati oldalán lévő járda felújítása
– Információs központ, szolgáltatóház és játszóház épület
építése
– E-töltőállomás elektromos
járművek részére
A projekt keretében megvalósuló gyógyhelyfejlesztési projekt közvetlen céljai:
– a gyógyhely településképének minőségi fejlesztése,

– vendéginformációs tevékenység fejlesztése,
– komplex turisztikai kínálat kialakításának elősegítése
termékfejlesztéssel (rendezvények, garanatált programok,
ajándéktárgy-portfólió)
– összehangolt, integrált
marketingtevékenység megvalósítása
– a helyi és regionális agrárés kézműves hagyomány termékeinek bemutatása, értékesítése, tematizált események szervezése.
Ezeknek a céloknak a megvalósításán keresztül olyan
közvetetten értelmezhető eredmények várhatók a projekttől,
mint a meglévő fő attrakciók
látogatottságának növelése, a
vendégéjszaka-szám tartós növekedésének a fenntartása, a növekedési ütem lassulásának ellensúlyozása, a szezonalitás csökkentése és a helyi és térségi turisztikai szereplők és egyéb vállalkozások közötti kapcsolatrendszer erősítése, kiterjesztése.
Hosszútávon meg kell valósítani a turisztikai kínálat
komplexitásának erősítését, turizmus fenntartható fejlesztését
gazdasági, természeti és társadalmi értelemben egyaránt.
Erősíteni szükséges Kehidakustány gyógyhely jellegét, valamint a desztináció országos és
nemzetközi jelentőségét és piaci pozícióját, nem utolsó sorban
pedig növelni kell Kehidakustány ismertségét, imázsát és
vonzerejét.
A fejlesztések összefoglalása:
Aktív közösségi tér, információs pont épületének megépítése
Fejlesztési terület lehatárolása: közvetlenül a gyógyhely
legjelentősebb turisztikai kínálati elemét jelentő fürdő nyári

bejárati épülete mellett épül
meg a dr. Kovács Lajos sétányon, a Kehida Family Resorttal szemben az önkormányzat saját tulajdonában lévő területen. Az épület mellé települ
az e-töltőállomás.
Gyógyhelyi sétány és rekreációs park kialakítása
Fejlesztési terület lehatárolása: a dr. Kovács Lajos sétányt
érinti, amely a fürdő területét
nyugati irányban határolja, így
a sétány közvetlenül a fürdő
mellett halad el. A jelenlegi
kerítés beljebb kerül, így a
gyógyhelyi sétány a jelenleginél szélesebb lesz, hogy az
utcabútorok és más közterületi
installációk megfelelő elhelyezése biztosított legyen. A gyógyhelyi területnek a dr. Kovács
Lajos sétány végéhez kapcsolódó nyitott területen, a fürdő déli
oldalához illeszkedve lesz kialakítva a multifunkcionális
park Kneipp száraztaposóval, a

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

terület körül mintegy 2 km
futópályával, szabadtéri fitneszparkkal és a minden korosztályt kiszolgáló élményjátszótérrel, továbbá szabadtéri
jógaparkkal és a gyerekekre
részére egy természetes bokorlabirintussal.
Aktív turisztikai útvonalak
fejlesztése
Fejlesztési terület lehatárolása: az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében található főbb látványosságokat,
tájkép elemeket és többféle
módban (gyalog, segway, kerékpár), különböző nehézségi
szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni.
Belterületi közlekedési infrastruktúra minőségi fejlesztése
Fejlesztési terület lehatárolása: a dr. Kovács Lajos sétány
északi folytatásában a Kossuth
Lajos utca járdaszelvényének
gyalogos és kerékpáros forgalom számára alkalmas átalakítása a gyógyhely északi határáig kb. 800 m hosszúságban.
E-töltőállomás elektromos
járművek részére
Fejlesztési terület lehatárolása: az információs pont épülete mellé lesz telepítve, járművek számára könnyen hozzáférhető helyen.
A fejlesztések jelen szakaszában az infrastrukturális elemek kerülnek előtérbe, de bevezetésre kerülő garatált programok mellett több a szolgáltatási elem is megvalósul majd.
A projekt sikeres megvalósulásában konzorciumi partnerként
együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. A fejlesztés további részleteiről folyamatosan adok majd tájékoztatást.
Lázár István
polgármester,
Kehidakustány
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Nők hete Kehidakustányban
Kehidakustányban hagyományteremtő céllal (2018.03.
05-09. között) idén is közel egy
héten keresztül ünnepelték a
Nők napját. A Deák Ferenc
Kulturális - Rendezvény és Közösségi házban mind az 5 nap
különböző programokkal várták a szervezők az érdeklődőket. Hétfőn Baján János tar-

tott táncoktatást óvodásoknak,
majd az est további részében
lehetőségük nyílt a mozogni
vágyó hölgyeknek zumbázni.
A Nők hete rendezvénysorozat folytatásaképp a művelődési ház emeletén található
Babamúzeum területén, az állandó kiállítást kiegészítve, erre
a hétre helyi asszonyok kéz-

Oltónap Dötkön
A hagyományokhoz híven
március 11-én délután oltónapot
tartottak a dötki Noé Borház udvarán. Az önkormányzat szervezésében a hagyományos gyümölcsfajták megőrzése érdekében 3 éve szervezik meg a gyümölcsoltó napot. Az időjárás kedvező feltételei mellett sok érdeklődő vett részt a programon.
– A résztvevők nem csak
megjelentek a rendezvényen,
hanem Simon Lajossal közösen
megpróbálták a saját gyümölcsfájukat oltani. Az önkormányzat biztosította a vadalanyt:
alma, cseresznye, körte, szilva,
ezekbe lehetett oltani. A programra sokan oltógallyal érkeztek, így olyan fát oltottak maguknak, amelyet már ismernek
vagy próbálták a termését. A
legkedveltebb a kajszibarack
volt. A látogatók többféle őshonos gyümölcsfajta közül választhattak, mint például tüskés
körte, téli piros pogácsa alma;
ezek a fajták évtizedekkel ezelőtt Dötkön is teremtek.
– A vadalanyt megfelelő helyen kell elvágni, lehetőleg az

oltóág vastagságával azonos átmérőnél. Az ékoltás az oltások
legegyszerűbb módja, az alanyt
hosszában félbevágjuk, majd
ebbe a résbe helyezzük az ék
alakra vágott nemes hajtást.
Amennyiben nem egyezik az
alany és az oltógally átmérője,
akkor az oltóágat úgy helyezzük az alanyba, hogy a kéreg
egyik oldalt síkban legyen. Szigetelő szalaggal szorosan áttekerjük elmozdulás ellen, majd
oltóviasszal lezárjuk a sebeket,
amely méhviasz tartalmú fasebkezelőként ismert – avatott be
az oltási módszerbe Simon
Lajos.
A Tündérkertből megmaradt kétéves oltványok csemetévé nőttek és ezeket is meg
lehetett vásárolni: mosánszki
alma, csíkos ranett alma, szentiványi alma, téli piros pogácsa
alma, pogácsa körte.
Az oltónap délutánján a
Zalai Borút Egyesület helyi
termelésű borait kóstolhatták
meg a látogatók, majd közös
nótázással zárult az este.
Farkas Ildikó

Simon Lajos mutatja be az ékoltás lépéseit.

A közel egy hét a nőkről szólt.

műves termékeiből készült bemutató (Beledi Henriett, Subák
Erika patchwork, Benkő Lászlóné hímzés, Németh Zoltánné
hímzés, Schulcz Béláné gyöngy
ékszerek, Bitai Zoltánné horgolás, Szaló Árpádné horgolás,
Gellért Erzsébet kerámiák,
Gellért Jenőné hímzés, horgolás, Zala Megyei Fagyöngy
Egyesített Szociális Intézmény
Olajág Otthona kerámiák,
szőttes). A kiállítást Lázár István polgármester nyitotta meg.
Ezt követően „Időutazás” címmel mutatott be verses-zenés
összeállítást Johanné Székely
Júlia és Gergely János. A műsorban a világ- és magyar irodalom gyöngyszemein, a népzene és a megzenésített versek
dallamain keresztül jelent meg
a női sors és szerepvállalás a
születéstől az elmúlásig. A
bemutató hangulatában – akár a
valós életben – megjelent a derű és a szomorúság, a komoly
hangvétel és a határtalan vidámság, a pajzánság és a tragikus sors egyaránt. A szép
szavak és dallamok csaltak kacagást a nézők arcára, és meghatottságot a szemükbe. A műsor végén a nézők tapsa jelezte,
hogy az este kellemes hangulatban telt. A nap zárásaként
Lázár István polgármester minden résztvevő hölgynek egyegy szál tulipánt adott át.
A programsorozat harmadik
napjának első előadója Rajky
Izabella és Horváth Mónika
„Táplálék testnek és léleknek a
mindennapokban” címmel tartott előadást az egészségmegőrzésről, majd „Aromaterápia
nőknek, avagy miként segítenek
az illóolajok egészségmegőrzésben, gyógyításban, női minőségek megélésében” Borbély
Renáta színvonalas bemutatóján vehettek részt.

Az előadáson a jelenlévőknek az aromaterapeuta beszélt a
populáris és tudományos aromaterápia közötti különbségekről, a francia aromaterápia alkalmazási területeiről és a
használható, bevizsgált kémiai
típusú, 100% természetes illóolajokról. Az aromaterápia az
élet számos helyzetében nyújthat segítséget, enyhülést és
gyógyulást. Önálló és kiegészítő terápiaként egyaránt eredményes, teljes mértékben öszszeegyeztethető mind az alternatív gyógymódokkal, mind a
hagyományos orvoslással. Az
aromaterápia kiváló egészségmegőrző lehetőség, nem elhanyagolható az immunrendszerre gyakorolt erősítő hatása sem.
Segítséget nyújthat szív- és érrendszeri, idegrendszeri, légzőrendszeri, emésztőrendszeri, nőgyógyászati, mozgásszervi és
lelki eredetű panaszok esetén.
Csütörtök este szinte teljesen megtelt a művelődési ház
ebédlője Fülöp Csenge lélekgyógyász „Mindennapi játszmáink” című előadására. Szabad előadói stílusával kötetlen
beszélgetést alakított ki az est
folyamán, és a hozzá intézett
számos kérdést a legjobb szaktudása szerint igyekezett megválaszolni.
A Nők hete rendezvénysorozat utolsó napján Aszódi
Andrea tartott zenebölcsi és
kézműves foglalkozást a településen élő legkisebbek gyermekeknek és a Katica csoport
óvodásainak. A program eseménydúsan telt közös éneklés,
gyurmázás, festés jellemezte a
vidám délelőttöt.
A programsorozat nagy sikerrel zárult, minden érdeklődő
a változatos előadásokkal találhatott számára érdekes programot.
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Közös ügyeink - Zalabér

Zalabér Község Önkormányzata, a ZalabÉrték Egyesület és a Zalai Falvakért
Egyesület pályázati együttműködésének keretében, az elmúlt
évben indult közösségfejlesztési folyamat kezdeteként, került sor a közösségi felmérésre.
A Zalai Falvakért Egyesület
önkéntesei 32 családot kerestek
föl és beszélgettek el velük a
falu dolgairól. A vélemények
összegzése is megtörtént egy
közösségi beszélgetés formájában, ahova a megkérdezetteken kívül a község minden
lakója meghívást kapott. A
résztvevők képet kaphattak
arról, hogy az itt élők miként

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

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!

látják a településüket, hogyan
élik meg „zalabériségüket”, a
felmerülő problémák megoldására mit javasolnak, és ebbe
milyen módon tudnak részt
venni. Itt azonban nem ért
véget a folyamat, hiszen az est

zárasaként abban mindenki
egyetértett, hogy a következő
alkalommal (2018. január 20án szombaton délután) idevárják az intézmények, a civil
szervezetek, a kis közösségek,
az amatőr művészeti csoportok
képviselőit, és mindazokat,
akik önkéntes munkájukkal
részesei és alakítói szeretnének
lenni lakóhelyük mindennapjainak.
A januári tavaszban megtartott szombati találkozón, a
résztvevők fontos, mindenki
számára elfogadható és betartandó alapelvekben tudtak
megállapodni, amelyeket a rendezvények, események tervezése, előkészítése során, valamint a külső és belső kommunikáció, a kapcsolattartás, az
önkéntesség, a saját erőforrásaink felhasználása mentén alkalmazni tudnak. Pontosításra
kerültek az együttműködések

Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

formái, és összeállításra került
Zalabér község 2018. évi közösségi rendezvényeinek és
eseményeinek sora (felelősökkel, szervezőkkel). Az időpontok pontos meghatározásával –
Zalabérben már több éves hagyomány – február 20-án az
Eseménynaptár el is készült.
„Régi-új elemként” a közösségi beszélgetések és az
együtt tervezés eredményeként
került be a programok sorába a
Civil szervetek Workshopja,
melyet a ZalabÉrték Egyesület
Közösségek Délutánja elnevezéssel szervez meg április 14re. A program célja, hogy a
helyi közösségek és generációk
településen belüli kapcsolatait,
egymás közti kommunikációját, együttműködéseiket a közösen eltöltött együttlétek erősítsék meg.
Körmendy Marianna
ZalabÉrték Egyesület elnöke

2018. március
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Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
Hagyományőrző rendezvény Türjén
A Zala Megyei Gyümölcsészek éves hagyományőrző rendezvényét tartották Türjén március 24-én, szombaton. Manninger Jenő miniszteri biztos,
országgyűlési képviselő nyitotta meg az oltónapot, beszédében kiemelte, hogy kellenek a
jó példák, a továbbélés reménye a legfontosabb dolog. Zala
megyében nagyon kevés pénz
jutott ezekre a programokra, de
a zártkerti revitalizációs támogatás célja, hogy a gazdátlan,
elaprózott területek önkormányzati tulajdonba kerülve
szolgálják a helyi közösségépítést, a hagyományos gyümölcsfajták megőrzését és a tájvédelmet egyaránt. Az önkormányzatok a gyümölcsültetvények
korszerűsítése mellett a zártkertekben található építmények,

présházak és pincék felújítására, közösségi terek kialakítására is kérhettek támogatást.
Nagy Ferenc, Türje polgármestere köszöntötte a látogatókat, akik szép számban érkeztek. A község jövőbeni terveiről
hallhattunk a beszédében, melyben tündérkert megvalósítását
tűzte ki a vezetés céljául. A
zártkerti tanyaprogram keretein
belül őshonos gyümölcsfajták
telepítése, génbank, fajtagyűjtemény kialakítása, utak, árkok
építése a cél. Végül Halász
Elemér gyümölcsész mondta el
megnyitó beszédét.
A köszöntők után Senkó
Balázs, Tilaj polgármestere bemutatta a falu gyümölcsfeldolgozását, fejlődését ebben az
ágazatban és tanácsokat adott a
sikeres kezdéshez a türjei ve-

Oltónapot tartottak Tekenyén

Manninger Jenő miniszteri biztos, országgyűlési képviselő
nyitotta meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony oltónapot.

zetésnek. Kiemelte Kiss András
szerepét a fajta feltérképezésnél, s hogy több ősi fajta náluk
került megmentésre, így a telepítésből könnyebb az oltóág,
oltógally begyűjtés. Halász Elemér a magyar „gyümölcsészet”
történetéről és az oltási módokról tartott rövid előadást, ezután
a Hétszínvirág Énekegyüttes
műsora következett.
Száraz Kristian Dávid atya
megáldotta az oltványokat,
majd elkezdődött a gyümölcsfaoltás, közben türjei készítésű
pálinkából kóstolhattak az érdeklődök. A rendezvény nem

csak a felnőtt vendégeknek készült programokkal. Az oltónap
műsora közben a gyerekeknek
húsvétváró foglalkozást tartottak, Szakné Bor Tímea kosárfonással és csuhé nyuszi készítéssel várta a lurkókat.
A község önkormányzata
vendégül látta az érdeklődőket
egy ebédre és borkóstolásra és
a gyermekeknek palacsinta partival készült. A délutáni órákban az ifj. Horváth Károly tanítványaiból álló Phánt Zenekar koncertjével és táncházzal
zárult a rendezvény.
Farkas Ildikó

Kálmán Árpád, Jenei József és Farkas Zoltán mutatják be az
oltási módszereket.

Több éves hagyomány Tekenyén, hogy Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján tartják
az oltónapot, hiszen a népi
hiedelem szerint ezen a napon
kell a fákat oltani. A kultúrházban a délutáni órákban
megismerkedhettünk több oltási móddal: az angolnyelves párosítással, lapolással és az ékoltással. A faluban élő férfiak
közül Kálmán Árpád, Tarsoly
Ernő, Farkas Zoltán és Jenei
József avatta be a látogatókat
az oltás rejtelmeibe.
A vadalanyok közül meggyet,
vadalmát és vadcseresznyét
használtak fel. Oltógallyban is
bővelkedett a repertoár: mosánszki alma, berkenye, hólyagos dunsztba való cseresznye,
piros pogácsa alma, vilmos
körte, rózsa kajszi és magyar

kajszi közül választhattak az
érdeklődök.
Kálmán Árpád elmondta,
hogy az oltónapot több éve rendezik meg, célja a régi fajták
megmentése, valamint felhívni
arra a figyelmet, hogy a mindennapokban előnyben részesítsük a hazai fajtákat, a saját
termesztésű gyümölcsök felhasználását a külföldi gyümölcsökkel szemben.
Sinka Imréné polgármester
kiemelte, hogy tavaly ősszel
elkészült a községben az aszaló
berendezés, fontos a jó kihasználása és az együttműködés a
település lakosságával. A gyümölcsök, zöldségek tartósítása
a fő szempont. Alma, szilva,
barack, sütőtök aszalása is lehetséges a közösségi aszalóban.
F.I.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2018.04.07.-én,
szombaton 10.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

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

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,
22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Családoknak kedvezmények!
Hétvégéken szauna szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

