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Állampolgársági eskü Tekenyén

Dan Alexandru Ioan immár magyar állampolgárként tevékenykedik Tekenyéért.
Tekenyén június 10-én került sor az elsõ állampolgári
eskütételre. A várakozás napjai
adminisztrációs elõkészületekkel és az ünnepi készülõdéssel
teltek. A teremdíszítés, a zenei
aláfestés mind a pillanat szép-

ségét, különlegességét szolgálta. Szavakkal nehezen kifejezhetõ, amit a visszafogott könynyek palástoltak. Hosszú út
után, több évi kitartó munkával jutott el az Erdélybõl
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Cégünk a nagykereskedelmi eladást,
viszonteladók részére, központi raktárunkból
2016. 07. 01-én megkezdi.
Garázskapu panelek, vasalatok, motorok, sínek és
minden alkatrész a garázskapu építésre
viszonteladók részére.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Gyurcsány és szelleme Zalaszentgróton
Gyurcsány Ferenc szelleme
kísértett Zalaszentgróton –
mondta Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ június
harmadiki sajtótájékoztatóján.
Sajnálatos, hogy Baracskai József polgármestersége idején
szinte már fõhadiszállásává válik a város Gyurcsány Ferenc
pártjának – folytatta a képviselõ.
Korábban Baracskai József
polgármester Vadai Ágnes alelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az egészségügy és az oktatás területére
megfogalmazott
ígéreteiket
mondták el. Gyurcsány idején,
2005-ben – még a válság elõtt
is – 12.461 fõ volt az álláskeresõk száma Zala megyében,
2009 szeptemberében 18.614
fõ, napjainkban 8.856 fõ.
Gyurcsány idején az egészségügyben és oktatásban dolgozóknak félniük kellett az ál-

lásuk elvesztésétõl, kórházakat, iskolákat akartak bezárni
vagy ellehetetleníteni!
Manninger Jenõ hozzátette: a pedagógusokét követõen
már idén jelentõsen emelkedik az egészségügyben dolgozók bére. A legkritikusabb helyzet a szakápolók
terén van, itt 2019-ig kétszeresére emelkedik a fizetésük,
és ez már az idei évben elkezdõdik.
Sajnálatos, hogy Baracskai
József szinte az egyetlen polgármester Zala megyében, aki
támogatja a bevándorlást.
Kétszínûnek tartja Zalaszentgrót polgármesterének,
Baracskai Józsefnek viselkedését ifj. Veress János helyi
önkormányzati képviselõ. Baracskai, egykori MSZP-s képviselõ az önkormányzati választásokon civil indulóként kampányolt, s most sorozatos há-

Manninger Jenõ (jobbról) és ifj. Veress János a sajtótájékoztatón.

Bormustra és búcsú a kápolnánál
Idén Antal nap elõtti szombaton, június 11-én rendezték
meg a térség öt településének
hagyományos búcsúnapját a
már 219 éves Szent Antal kápolnánál. Az összejövetel ezúttal is kiegészült az önkormányzatok, civil szervezetek
és baráti társaságok közös piknikjével és fõzésével.
– A héten már megkezdtük
a készülõdést, ilyenkor elõtte
tartjuk a borversenyt, csütörtökön 27 mintából választottuk ki az év borait. Idén Németh Károly 2015-ös zalabéri
olaszrizlingje és Petõfi József
szintén ugyanazon részen ter-

mett 2015-ös Syrah bora kapta
a legtöbb pontot. A mustrát a
Szent Antal Fogadóban vacsorával zártuk. Itt a hegyen idén
17 csapat jelezte fõzési szándékát, délután a misét követõen kiosztottuk a borverseny
elismeréseit és a települések
mûvészeti csoportjai is bemutatták mûsorukat – számolt be
a programról Zsuppán József
zalabéri polgármester, aki
hozzátette, hogy a forgalmat az
újjáalakult zalabéri polgárõrség irányította és a települések
kisbuszai is segítették a programra eljutást.
Pataki Balázs

Egy éve Zalaszentgróton tartotta elnökségi ülését a Demokratikus Koalíció. A tanácskozás egyik szünetében készült a felvétel a pártelnök Gyurcsány Ferencrõl és az elnökség néhány
tagjáról.
zigazdája Gyurcsány pártjának,
nem szavazta meg a testületi
ülésen a Magyarországra való
kényszerbetelepítés elítélését
sem. Ifj. Veress János reméli,

Állampolgársági eskü Tekenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
érkezett fiatalember eddig, a
számára rendkívül fontos ünnepig.
Az állampolgársági eskü
letétele és a Himnusz elhangzása utána Sinka Imréné polgármester a köszöntõjét az
alábbi Berzsenyi idézettel kezdte: „Bízzál, s virágzóbb századokat remélj! Elõdeidnek szép
kora visszatér!” Majd megkö-

Halek László vegyes fehér 2015-ös borával arany minõsítést
ért el.

hogy Baracskai József Gyurcsány pártja után nem akarja
nyakunkra hozni az illegális
bevándorlókat is.
z.t.

szönte azt az építõ munkát,
amit Dan Alexandru Ioan az
elmúlt években a településen
végzett, és átadta a hivatalos
dokumentumok az immár magyar állampolgárnak. Legvégül
pedig a Szózat hangzott el Szabó Gyula elõadásában. Felemelõ és megható volt az állampolgársági eskü letételének
ünnepsége.
h.zs.

www.zalatajkiado.hu
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Dolgos, programokkal teli tanévet zártak Zalacsányban
A zalacsányi Csány László
Általános Iskola õsszel 97 tanulóval kezdte az évet, a létszám év végére egy fõvel nõtt.
Az intézmény évzáró ünnepségét és ballagását június 17én, pénteken tartották. Idén
tizenhárom nyolcadikos intett
búcsút az iskolának, akiknek
többsége szakközépiskolában
folytatja tanulmányait. Beszédében Tóth Istvánné, az intézményvezetõ emlékeztette a végzõsöket a tanév eleji intelmekre és azt kívánta, hogy mindannyian érjék el kitûzött céljukat.
– Az iskola egy nagyon dolgos, programokkal teli évet
zárt, melyekbõl kiemelkedtek
a házi versenyek, a Zöld Hét
programjai, az opera nagykövetének elõadása, a hüllõbemutató, a partneriskolai összejövetelek is. Tavaly szeptemberben voltak a gyerekek 3 napos Erzsébet-táborban, idén
augusztusban, 14-19. között
Zánkára utazhatnak. Márciusban és áprilisban húsz-húsz
alsó és felsõ tagozatos gyerek

volt erdei táborban Szentjakabfán, ami
még az iskola
életében nem
fordult elõ.
Nagy örülünk
a mûfüves pálya létrejöttének és a fitnesz gépek is
népszerûek a
gyerekek körében. A progFotó: Rétiné Végh Katalin
ramok az órák
során is visszak ö s z ö n n e k , Alsósoknál a negyedikes Kiss Szimonetta, felsõ tagozatban a végzõs Laki Domert nem csak minik kapta a Csány László díjat.
a könyvekbõl lehet tanulni, ha- kok jutalomkönyveket, a kitû- mester egész évben nyújtott
nem ezeken az alkalmakon is – nõ diákok ráadásként a Fõvá- segítségét.
Nyáron július 9-11. között a
rosi Nagycirkusz belépõjegyét
foglalta össze Tóth Istvánné.
kerékpártáborAz eseményen elhangzott, kapták ajándékba. A tantestü- háromnapos
hogy az iskola magatartási át- let idén két tanulót terjesztett ban a gyerekek a Velencei-talaga közelít a négyes osztály- fel Csány László díjra, alsósok- vat fogják körbetekerni, melyzathoz, melytõl a szorgalmi át- nál a negyedikes Kiss Szimo- nek teljesítéséhez már kisebb
lag sem sokkal marad el. Idén netta, felsõ tagozatban a vég- távokon gyakoroltak. Az iskolai
kevesebb tanulónak kell nyá- zõs Laki Dominik kapta az el- csengõ a megszokottak szerint
ron a könyveket bújni a javí- ismerést. Az évzárón polgárrá szeptember elsején szólal meg
tóvizsga miatt, tíz diák kitûnõ, avatták az iskola elsõs diákjait, újra, akkor az elsõ órában
hét tanuló jeles bizonyítvány- és virágcsokorral köszönték tartják a tanévnyitót.
nyal zárta az évet. A jeles diá- meg Nagy Lászlóné polgárPataki Balázs

Hónaptól hónapig… SzentgrótésVidéke
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!

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!

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és Vidéke
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Tájház és Tündérkert avatóünnepség Kehidakustányban

Kiss András, a Tündérkert mozgalom térségi képviselõje.
Június 4-én, szombaton délután nagy ünnepség színhelye
volt a falu tájháza. Megtelt az
udvar, összegyûltek kicsik és
nagyok, fiatalok és idõsek.
Gergely János gyönyörû verssel indította a programot. A
falu óvodásai körjátékkal kedveskedtek, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium Deák Ferenc
Általános Iskolájának diákjai
alkalomhoz illõ verset adtak

elõ. Ezt követte a szomszédos
Zalaszentlászló Mákvirág citera és népdalkörének vidám
mûsora. Lázár István polgármester ünnepi avatóbeszédet
mondott, az ünnepség ezt követõ részében a Tündérkert
megnyitása következett. A tájház kertjébe a faluban õshonos gyümölcsfák oltványaiból
kialakított Tündérkertet Kiss
András, a Tündérkert mozgalom térségi képviselõje avatta
fel. Mesélt az õshonos gyü-

Gondot okozott a csapadék

A Bádony út és Kenderköz utcák keresztezõdését is ellepte a
sár.
Többször hozta kellemetlen helyzetbe a mezõrõl lezúduló csapadékvíz és sárlavina
Tekenyén a Bádony településrész lakosait. A vízelvezetõ árkok, átereszek elteltek a hordalékkal, nem tudták betölteni a funkciójukat, többször

meg kellett ismételni a tisztításukat.
A visszatérõ probléma
megoldására tartósabb megoldást kell keresnünk. Reméljük
lesz pályázati lehetõség ebben
a témakörben is!
Tekenye Község Önkormányzata

mölcsfák megmentésének fontosságáról, majd a hivatalos
avatóbeszéde után átvágta a
szalagot. A fák egy-egy táblát
kaptak, melyen a fa és az õt
örökbe fogadó két-két gyerek
neve szerepel.
Gergely János „Zalaiul mesélt”, majd felkérte a polgármestert a Tájház ünnepélyes átadására. Néhány gondolatot követõen a tájház bejáratánál került sor a szalag átvágására.
A nap további részében
még sok érdekesség, látnivaló
várta a vendégeket: megtekinthették a Tündérkertet, a tájházat Gellért Erzsébet tárlatvezetésével. A szemközti Hagyományõrzõ Mariska udvarban
16 féle népi kelt tészta (rétesek, pogácsák, laskák, prószák) várta a vendégeket a
helyi asszonyok ügyes kezei-

nek köszönhetõen, melyhez
saját készítésû bodzaszörpöt
kínáltak. A bort és a pálinkát
helyben lakó gazdák ajánlották
fel. A vén diófa alatt rotyogott
a csülökpörkölt, melyet Szabó
Imre és segítõ csapata készített. Mindenki választhatott,
hogy a lombos fák alatt, vagy a
hangulatos
pajtaszínházban
megterített asztaloknál foglaljon helyet. A kínálók és segítõk
népi öltözete emelte a délután
hangulatát. Az udvar végében
létrehozott kertben Girdán
Józsefné, Ibolya vezetésével
megtekinthették a gyógy-és
fûszernövényeket.
A tájház már egy ideje mûködik, a Hagyományõrzõ Mariska udvarban voltak kisebb
programok, ezzel a nappal
azonban a helyi közösség
igazán birtokába vehette a
régmúltat idézõ világot.

Megvilágítva…
Régi tervet sikerült megvalósítani Sümegcsehin. Többen
felkeresték Sziva Erika polgármester asszonyt, hogy szeretnék, ha a sümegcsehi templom tornya meg lenne világítva.

A képviselõ-testület és az
egyházközség közös munkája
révén sikerült ezt megoldani,
így este a Zalaszentgrót és
felõl
érkezõk
is
Sümeg
láthatják
a
szépen
megvilágított templomtornyot.

2016. június
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Nagy alkotások egy kis iskolában
(Képzõ)mûvészeti bemutató Zalabérben
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és
hogy ezt a valamit bármi áron
el kell érnünk.” – szól Marie
Curie idézete. A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola példamutatóan követi a példáját, így a
tanév végén rendszerint mûvészeti bemutatót tartanak, ahol
minden diák megmutathatja
magát.
– Egy kis iskolában is lehet
nagyot alkotni! Ha ez az iskola

nem foglalkozna képzõmûvészeti alkotásokkal, akkor talán
soha nem derülne ki, hogy
milyen tehetségek rejtõznek
itt. Ahhoz, hogy ilyen kisebb
csodákkal találkozhassunk, a
lehetõség biztosítása mellett
szükséges az a gondoskodó
kéz, szakmai segítség, amit egy
pedagógus adhat. Legyenek
büszkék ezekre a gyerekekre,
lehetõségükhöz mérten segítség továbbra is az iskolát –
mondta június 10-én délután

A színpadi bemutató fináléja.
az idei rendezvény nyitányán a
Zalaszentgróti Tankerület igazgatója, Németh Béla.
Az érdeklõdõk „Az alapképességtõl a kifejezésig” címû
projekt keretében színpadi
produkciókat: színjáték, népi
játék és ének bemutatókat, valamint a tanulók alkotásaiból
összeállított képzõmûvészeti
kiállítást is megtekinthettek.
– Ez a program valamikor a
kilencvenes évek közepén Ki
mit tud!-ként indult, aztán egy
színpadi bemutatóvá és egy
mûvészeti tárlattá alakult át. A
tudomány területei mellett ez
is egy lehetõség, hogy a gye-

rekek megmutathassák magukat. Többen mindkét rendezvényen kipróbálják magukat,
ezek a programok segítik a
szocializációjukat, kommunikációjukat, együttmûködõ képességüket. Idén pályázati kiírásnak köszönhetõen különlegességként koronkénti tárgyformálás is megjelent az alkotások között – összegezte
Cseh Németh Zsuzsanna szervezõ, az intézmény igazgatóhelyettese.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Szent Iván éji túra
Türje Község Önkormányzata
június
23-án második alkalommal rendezte meg a
Szent Iván éji túrát,
melyre kiküldött térkép segítségével a
sportpályától közel százan indultak útnak
megkerülni a türjei
hegyet.
– Tavaly voltunk elõször, idén picit változtattunk az útvonalon,
hogy lehessen rövidebb távot is teljesíteni.
A teljes túra 8,1 kilométer hosszú volt, köz- Közel százan vágtak neki a túrának.
ben két pincénél, majd végül a pincéjénél is vendégül látta a
premontrei présháznál pihen- túrázókat.
Türjén a falunapot augusztünk meg. Két tüzet raktunk,
az egyiknél szalonnát is sütöt- tus második hétvégéjén rendetünk, a harmonikaszó mellett zik, augusztus 19-én pályázat kesokan a tûzugrást is kipró- retében utaznak Erdélybe ápolbálták. Idén nagyon sok gyer- ni a testvértelepülési kapcsolamek is részt vett túrán – tokat, a szüreti felvonulás várszámolt be a programról Nagy hatóan szeptember 24-én lesz.
-pbFerenc polgármester, aki a
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Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sikerült megbirkózni a többletfeladatokból adódó kihívásokkal.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. június 16-i ülésén dr.
Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke adott
tájékoztatást az intézmény mûködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a migráció miatt felmerült többletfel-

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az elmúlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mindeközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, melyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek magasabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” program keretében számos intézkedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsítése érdekében, így belsõ fejlesztések, vizsgálatok és képzések zajlottak, valamint lépéseket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmintákat jelentettek meg honlapjukon, a társadalmi felelõsségvállalás jótékonysági kezdeményezések formájában jelent
meg tevékenységükben.
Folytatódott és egyre szélesebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megjelentek a felnõtt csoportok is,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kívánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.
Dr. Paizs Teréz megyei tisztifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pedig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társadalom számára.
Jóváhagyta a közgyûlés az
Interreg V-A MagyarországHorvátország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében a Zala Megyei Önkormányzat által benyújtott projekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvátmagyar szakaszának fejlesztése, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

2016. június
tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyképességének javítása érdekében. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partnersége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az
Interreg Europe program keretében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetekkel közösen megvalósítandó
„People&Nature” projekt benyújtását, melyben a Zala Megyei Önkormányzat partnerként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának javítása.
Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 második félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által alapított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A kitüntetések átadására a szeptemberben tartandó megyenapi ünnepségen kerül sor.
Forrás: Zala Megyei Közgyûlés

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
S A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
S Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
S A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
S Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

2016. június
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Elszármazottak találkozója és búcsú Dötkön
Idén is megtartották a dötki búcsút, melyet már ötödik
alkalommal rendeztek együtt a
településrõl elszármazottak találkozójával. Június 5-én a program a Horváth Zsolt plébános
által bemutatott misével kezdõdött, majd közös ebédre vártak mindenkit, ahol katonakáposzta és babgulyás került a
tányérakba. A szakács Németh
Károly volt.
– Nagyon örülök neki, hogy
ismét ennyien összejöttünk és
annak különösen, hogy egykori dötkiek is visszatértek hozzánk. Remélem, hogy évrõl évre többen leszünk! Az utóbbi
egy évben a falu életében rengeteg változás történt, többek
között ismét gyarapodtunk gyerekekkel és augusztusban ismét növekszik a lélekszám. A
környéken azon kevés települések közé tartozunk, ahol nem
fogynak, hanem gyarapodnak.
Így a korábbi képviselõ-testület ideje alatt elkészült játszó-

tér lassan kicsi lesz. Örülünk,
hogy egyre többen vannak
a rendezvényeinken, legutóbbi
fellépõnk, Berecz András is
megígérte, hogy visszatér hozzánk – köszöntötte a megjelenteket Takácsné Martincsevics
Veronika polgármester, aki
elmondta, hogy Boda Istvánnéval közösen kétszáz fõt
hívnak meg évente a programra.
Az eseményen külön köszönetet mondtak a településre gyakran visszatérõ Tarsoly
Albertnének, aki idén új terítõket adományozott a dötki Jézus Szíve templomnak.
– Sok emlék köt ehhez a faluhoz, fiatalként szüreti bálba
jártunk, színdarabokat játszottunk a falvakban. Régen háromszázan is laktak Dötkön, a
szüleim tízen voltak testvérek.
Itt születettem és nevelkedtem
1981-ig, aztán Pakodra költöztünk, hogy közelebb legyünk a
vonathoz. Minden évben itt va-

A vendégeket Takácsné Martincsevics Veronika köszöntötte.
gyok a búcsún, már lánykoromban is sokat jártunk templomba. Nagyon régi volt a terítõ,
így gondoltam, hogy megajándékozom a templomot egy
újjal. Mindenki itt van eltemetve, így gyakran visszajárunk
Dötkre – mesélte a 73 éves
Annus néni.

A hangulatról Szabó Lajos
harmonikás gondoskodott, melyhez Simon Lajos kóstoltatta a
borokat. Simon Zsófia összegyûjtötte a régi képeket, melyeket egy „pincemozi” keretén belül tekintettek meg az
egykori és jelenlegi falubeliek.
Pataki Balázs

Több fronton is hasznos a közmunka
tet, amibõl megfelelõ zöldségmennyiséget termeltünk a közétkeztetésre és eladásra is. A településen élõk számára így lehetõség nyílt, hogy helyben vásárolhassanak friss zöldséget. Hiába élünk vidéken, kevesebb idõ
jut a kerti munkákra, így nagy
igény mutatkozik a terményeinkre. Az uborkát keresik legjobban, a vevõk már idén is
elõre jelezték az igényüket –
tette hozzá a településvezetõ.
Hasznosították az ablakokat és üvegházat építettek belõle.
A településeken most egy
pályázatmentes idõszakot „kell”
átvészelni, így több helyen
önerõbõl oldják meg a már
halaszthatatlan fejlesztéseket.
Pakodon régóta tervezték az
Ady utca járdájának felújítását,
aminek idén nyáron vágtak
neki.
– Megpróbáljuk más módon, költségtakarékosan áthidalni ezt az idõszakot. Régóta
készültünk arra, hogy a település látképét tovább fejlesszük.
A központi részen megtörtént
a hivatal udvarának térkövezése, a temetõben is hasonló
munkák zajlottak, most az Ady
utcában lévõ járdaszakasz következik. Pályázati forrás híján
önerõbõl és a közfoglalkoztatottak bevonásával folyik a munka. A felújításhoz a zalabéri
közmunkaprogramban gyártott térkövet használunk fel,
melyet a piaci árnál kedvezõbben sikerült beszerezni. Ez a
munka a nyári szezon legjelentõsebb beruházása – vázolta

fel az új fejlesztést Halek László polgármester.
Önkormányzati kivitelezéssel így 1,5-2 millió forintos beruházással 500 négyzetméteres térköves járdát építenek. A
munkálatok jelenleg a bontásnál tartanak: a járdaszakasz
mellett korábban nagyobb tuják és elöregedett díszcserjék
tartottak árnyékot, melyeknek
eltávolítása is jelentõs munkával jár. A kivágott növényeket
természetesen késõbb pótolni
kívánják, hogy az utca látképe
se csorbuljon.
– A közmunkának most a
településen élõk számára is beérik a gyümölcse, a korábbi
években a felújítások során kivett ablakokból 90 négyzetméteres üvegházat építettünk, illetve kijelöltünk egy 2000
négyzetméteres kertet. A közfoglalkoztatott hölgyek a télen
már palántaneveléssel foglalkoztak, melyeket a lakosság
számára is árusítottunk. Saját
palántáinkból ültettük be a ker-

Az értékesítés így két fronton folyik: tavasszal az üvegházban nevelt palántákat árulnak, majd késõbb a megtermelt káposztát, uborkát, sárgarépát, zöldborsót, hagymát,
paradicsomot és paprikát is eladásra kínálják. A zöldségeket
munkaidõben a Dózsa utcában
tudják megvásárolni az érdeklõdõk, nagyobb igény esetén a
házhozszállítás is biztosított.
Pataki Balázs

Lakossági összefogással…

A napokban befejezõdik a munka.
Régóta terveztük Tekenyén
urnafal építését. A befejezéshez közelít a temetõben a ravatalozó mellett az építés, ezt a
munkát is lakossági segítséggel tudtuk megvalósítani. Köszönet az aktív részvételért
Dézsenyi Lászlónak, Mohari

Jánosnak és másoknak, akik
elsõ szóra segítséget nyújtottak!
A betonkeverést a közmunka program során megvásárolt
aggregátor és betonkeverõ
használatával a helyszínen tudtuk megvalósítani.
t.
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Ballagás a sümegcsehi Fazekas József általános iskolában
Mint mindenhol, Sümegcsehin is megkezdõdött a gyerekek számára a várt vakáció.
2016. június 17-én ünnepi ruhába öltözött diákok gyülekeztek a virággal feldíszített iskolaudvaron, hogy a nyári szünet
elõtt még egyszer összegyûlve
meghallgassák az igazgató, Szabóné Nagy Erzsébet évértékelését, átvegyék az egész éves
munkájukat tükrözõ bizonyítványukat, és hogy elbúcsúzzanak a legidõsebb diáktársaiktól.
– Nagyszerû hely a mi iskolánk. Nemcsak azért, mert életünk jelentõs korszakát, a gyermekkort ennek a falai között
töltjük, hanem azért is, mert
szeretõ otthonra lel itt mindenki búcsúzott egy hetedikes
tanuló a nyolcadikos társaitól.

Ezt a gyerekeket körülölelõ
szeretetet tükrözte a ballagó
diákoktól való búcsúzás is. A
22 végzõs diáktól a hetedikesek osztályfõnöke köszönt
el, aki földrajz szakosként e
szavakkal indította el diákjait:
– Kívánom nektek, hogy az
élet vaktérképén bölcsen kiigazodjatok, megtaláljátok a jó
utat, és nemcsak a cél elérése,
hanem maga az utazás is tele
legyen örömökkel, szép emlékekkel, barátságokkal.
A tanévzáró ünnepélyen a
polgármester asszony, Sziva
Erika az alábbi gondolatokkal
köszönte meg a pedagógusok
munkáját:
– Polgármesterként, anyaként és a rátok bízott gyermekek szülei nevében is megköszönöm a színvonalas szakmai

Az igazgatónõ értékeli az évet.

Az iskolazászló átadása.
munkát, mellyel eredményessé
tettétek az elmúlt tanévet! A
szakmai munkán kívül felsorolni is nehéz mennyi programot szerveztetek a gyermekeinknek. Nektek köszönhetõen
sok-sok élménnyel gazdagodnak a gyerekek és mi szülõk is
az év során, melybõl néhányat
említenék: a segítségetekkel a
gyerekek sport és tanulmányi
versenyeken vettek részt, jó
eredményeket elérve, kulturális programokkal is gazdagodtunk az év folyamán (színház,
színjátszás, kézmûves foglalkozás, anyák napi köszöntés, farsangi felvonulás, karácsonyi

mûsor, stb.), kirándulni, táborba vittétek a gyerekeinket, sokszor a saját szabadidõtök terhére. Köszönet a sok törõdésért, szeretetért, amellyel tanítványaitokat neveltétek – tanítottátok ebben a tanévben
is. Kívánom, hogy a megérdemelt nyári pihenés után újult
erõvel folytassátok példamutató, gyermekeink lelkét nemesítõ munkátokat.
Az ünnepség után a ballagtató osztály tanulói és szüleik egy meglepetésekkel teli,
jó hangulatú estét szerveztek,
mely emlékezetesen zárta a diákok mögött lévõ nyolc évet.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

ar

teiket. A tanulmányi út célpontja a Duna Múzeum volt,
ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek.
A projekt során a kis csoportos foglalkozások, tanulmányi kirándulások mind elmélyítették tudásukat és arra ösztönözték õket, hogy képességeiket felhasználva tovább kamatoztassák ismereteiket. Lakókörnyezetük, természeti értékeik
és hagyományaik megismerése
erõsítette hazaszeretetüket.
A programban résztvevõ
tanulók olyan tudásanyag birtokába jutottak, mely pozitívan
formálja jövõképüket, meghatározza céljaikat tanulmányaikat illetõen. Megfelelõ segítséget és támogatást kaptak ahhoz, hogy kiteljesedjenek azon
az úton, amelyen folytatni szeretnék tanulmányaikat.

ng

A sümegcsehi általános iskolában 2016 februárjától május végéig az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ komplex tehetséggondozó programja került megvalósításra, mely a lakóhely megismerésére, a haza
szeretetére, önismeretük fejlesztésére és legfõbb természeti kincsünk, a víz megismerésére épült.
Kincseink, Ismerd meg magad és Természetbúvár mûhely
keretében a gyerekek tehetségüknek és érdeklõdési körüknek megfelelõ tudás birtokába
jutottak.
A mûhelyek zárásaként
Kincses Napot tartottak, melyen a tanulók beszámoltak tudásukról kis elõadások formájában. Végül Esztergomba kirándultak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások keretében bõvítették tovább ismere-

Hu

Tehetséggondozás Sümegcsehin

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
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Növekszik a létszám, bölcsõdei csoportot szeretnének

mxm lakberendezés rovata

Saját zöldségeiket fogyasztják a türjei ovisok

Az ovisok örömmel álltak össze egy csoportképre.
A türjei óvoda 2013-tól
mûködik az iskolától különállóan, a batyki tagintézménynyel közös szakmai munkát
folytatnak. Az eltelt két év alatt
az óvoda munkaközössége jelentõsen átalakult: Batykon kicserélõdtek az óvónõk, jelenleg Takácsné Martincsevics
Veronika vezeti az intézményt,
amellyel közös programokat is
tartanak. A türjei óvodából
három óvónõ ment nyugdíjba,
akik 40 évig nevelték a gyerekeket az intézményben. Jelenlétük hiányzik, mert szaktudásuk, tapasztalatuk befolyásolta és megalapozta az óvodai
nevelést.
– Ezúton is köszönöm
Hosszúné Ható Ildikónak, Molnárné Perger Zsuzsannának és
Czémánné Kerekes Tündének
az óvodában töltött idõt és
hogy utolsó éveikben segítették a fiatalabb munkába álló
kolléganõik beilleszkedését a
közösségbe. Boldog, élményekben dús nyugdíjas éveket kívánunk nekik! – jegyezte meg
Illés Károlyné vezetõ óvónõ.
A fiatal óvónõk eredményes munkát végeznek, új
színt, tapasztalatokat visznek a
programokba, amivel szinte
megújul az óvodai élet. A szülõi munkaközösséggel teadélutánokat szerveznek, adventi
kuckót tartanak, valamint Türje és Batyk ünnepein is rendszeresen részt vesznek az ovisok. A szüreti felvonuláson az
óvoda népviseletes „ruhába”
öltözött, melyet ezúton is
köszönnek Lengyel Jánosnénak. Mindkét óvodának vete-

ményes kertje van, amit a gyerekek az óvónõk, a dajkák és az
önkormányzatok segítségével
mûvelnek, gondoznak. A betakarított terményeket a gyerekek el is fogyasztják, ezzel is
erõsítik az intézmény Zöld
óvodai programját és az egészséges életmód jegyében táplálkoznak. A kerti foglalkozásokon a gyerekek közelebb
kerülnek a természethez, megtapasztalják a munka értékét is.
– Az év során több alkalommal is elvittük a gyermekeket
kirándulni, hogy megismerjék
környezetüket, ismereteik gyarapodjanak. Voltunk a zalaszentlászlói lovardában és Pusztamagyaródon is. Farsangkor
Perger László bûvészt hívtuk
hozzánk, gyereknapon három
ugráló várban játszottak a
gyerekek és Rudi bohóc már
korán reggel megnevettette
õket – sorolta az intézményvezetõ.
Az óvodák jelenlegi és
egykori dolgozói az elmúlt két

évben már többször voltak
kirándulni, ami összekovácsolja a közösségüket. A nevelési
év tartalmát gazdagították azzal, hogy a Lemniszkáta Meseházból vendégül látták Szentkúti Márta meseterapeutát,
aki a szülõket készítette fel.
Mindenki számára hasznos
elõadásával gazdagította az ismereteket Farkas Andrea, a
zalaszentgróti pedagógiai szakszolgálattól. Az intézmény elnyerte a biztonságos óvoda címet és részt vesznek közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokon, versenyeken is.
– Munkám során szervezett
programokkal igyekszem gazdagítani az óvoda életét, hogy
minél jobban megmutatkozhasson a türjei óvoda sikeres
mûködése. Fontos számunkra
a szülõk elégedettsége. Minden igényt kielégítünk, idén
focira, jégtáncra, Ringatóra,
angolra járhattak a gyerekek –
emelte ki Illés Károlyné.
Az óvodában jelenleg három csoport mûködik, köztük
egy egységes óvoda-bölcsõdei
csoport is. A jövõben a törvényi változások különválasztanák a bölcsõdéseket az óvodásoktól, aminek Türjén is
szeretnének külön csoporttal,
külön szobában megfelelni. A
fejlesztés érdekében pályázatot nyújtottak be, melynél
pozitív adat, hogy a jelenlegi
60 fõs létszám is növekvõben
van. Szintén jövõbeni terv,
hogy szeretnék az óvoda udvarát füvesíteni és új kerítéssel, játékokkal bõvíteni. Az
intézmény július 25-tõl augusztus 22-ig a megszokott módon
nyári szünetet tart.
Pataki Balázs

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

Fõzni jó!
Ezt nem így kell mondani…
A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben része, annak itt az ideje, hogy
bepótolja. A grillezett húsoknak és a zöldségeknek
van egy utolérhetetlen íze,
amit csak a szabadtéri tûzön lehet elérni. A hangulatról, a sok ökörködésrõl
nem is beszélve.
Ez a férfiak sportja. De
figyelem, a feleségeknek is
lesz bõven tennivalójuk,
mert az elõkészítésbõl és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli elõrehaladtával egyre nagyobb menynyiségben elfogyasztott alkoholnak. Mert hát ugye a
tûz mellett egyre melegebb
van, és MI, férfiak csak nem
száradhatunk ki.
Egy ilyen bulin voltunk
mi is a családdal a Balatonon. Vendéglátónk a régi
magyar vendéglátási tradíciókat vallotta: inkább több
legyen, mint kevés. Maradt
is étel rendesen. Láttam, barátunk felesége, Tünde felismerte a problémát: ennyi
étel nem fog beférni a hûtõbe a buli után. Megoldást
keresve, többször kínált
bennünket: egyetek még!
– Dugig vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz. Ekkor szinte mentõövként ismerõsök tûntek fel
a nyaraló elõtt. Tünde kapott is a lehetõségen. Gyertek be! Maradt még egy csomó kaja. Egyetek! Felesége
szavait hallva, férjébõl kitört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így kell
mondani: gyertek be, mert
a legjobb falatokat tettük
nektek félre ...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egy projekt tapasztalatai Sümegcsehin

Találkoztak a pávakör tagjaival is.
A sümegcsehi általános iskolában 2016. februárjától júniusig a Nemzeti Tehetségprogram keretében komplex tehetséggondozó program került megvalósításra, melynek
célja a tehetségek fejlesztése. A
„Kincset rejtõ kis falu, Sümegcsehi” címû projektben a diákok megfelelõ segítséget kaptak képességük kibontakoztatásához és hasznosulásához. A
program a lakóhely megismerésére, a haza szeretetére, önismeretük fejlesztésére, valamint legfõbb természeti kincsünk, a víz megismerésére
épült.
Kincseink, Ismerd meg magad és Természetbúvár mûhely

keretében a gyerekek ki tudtak
teljesedni azon a területen,
amiben a legjobbak.
Kincseink címû mûhelyfoglalkozáson megismerkedtek a tanulók Sümegcsehi történelmével, nevezetességeivel,
a helyi ünnepekkel, találkoztak
a pávakör tagjaival. Helyi ételspecialitásokat is elkészítettek.
Megtanulták, hogyan kell egy
nevezetességet bemutatni.
Az Ismerd meg magad mûhelyen az önismeret fejlesztésével, önkifejezéssel és társismerettel foglalkoztak behatóbban. A foglalkozások alkalmával „én-füzetet” és képességfát
készítettek a gyerekek. Az órákon arra is keresték a választ,

hogy mi a boldogság és a siker
titka.
A Természetbúvár mûhelyen a gyerekek a víz kémiai és
fizikai tulajdonságait ismerték
meg. Különbözõ kísérleteket
végeztek el, melyek során játékos formában számtalan új
információhoz jutottak a víz
keletkezésérõl és nélkülözhetetlen voltáról a környezetünkben.
A három mûhely zárásaként Kincses Nap került megrendezésre, melyen a tanulók
bemutathatták tehetségüket,
megszerzett tudásukat.
A pályázaton részt vevõ diákok két napos tanulmányi út
keretében kirándulást tettek
Esztergomba, a Duna-Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai

foglalkozásokon vettek részt.
Ismereteik tovább bõvültek és
számtalan új élménnyel gazdagodtak. A tanulmányi kirándulás kitágította a teret a tehetségek számára.
A projekt sikeresen megvalósult. A tanulók a jól képzett
és tapasztalt pedagógusoknak
köszönhetõen aktívan közremûködtek a mûhelymunkákban. A kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetõen lehetõség nyílt arra, hogy külön figyelmet kapjanak a diákok,
akik így elmélyülhettek tehetségterületükben. A program
során számos olyan plusz információhoz jutottak, melyekre tanórai keretek között nincs
mód és amely pozitívan hat
tanulmányaikra is.

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

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

www.zalatajkiado.hu
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Kehidakustányi gyermeknap Általános iskolák karatésai
Május utolsó hétvégéje a
gyermekeké. Kehidakustányban is készültek a szervezõk
egy különleges délutánra, nem
csak a gyermekeknek.
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület jóvoltából gazdag program várta a település
lakóit és az oda érkezõ vendégeket is. Kezdésképpen egy
BMX-FLATLAND bemutató szórakoztatta a közönséget, amit
aztán ki is lehetett próbálni,
némi elméleti tudás átadása
után.
Érkezett még Tüsi bohóc,
aki nagy kedvenc a kicsik
körében, mind a mókás produkcióknak, mind a lufifiguráknak köszönhetõen. Az egész
délutánt betöltõ szórakozásnak bizonyult az országban is
teljesen új játékként megjele-

nõ honvédõ íjász csapatjáték.
Az izgalmas, pörgõs adrenalin
bomba sérülésmentes és igazán újszerû játék kitûnõ program volt a gyermeknap keretében. Kipróbálták kicsik és
nagyok egyaránt, hiszen 10
éves kortól játszható.
A délután állandó elemeként szerepelt az ugrálóvár,
csillámtetoválás, palacsintaevõ
verseny, kézmûves foglalkozás
és a tûzoltóautó birtokba
vétele.
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és a község
önkormányzata
jóvoltából
minden érkezõ gyermek egy
adag popcornt és házi szörpöt
kapott, amit az általános iskola
szülõi munkaközösségének segítõi osztottak szét.
H.K.

Honvédõ íjász csapatjáték.

A kehidakustányi versenyzõk Komáromy Józseffel.
Második alkalommal rendezte meg a Fekete István Karate Kupát a bagodi Fekete
István Általános Iskola. Csókási Tibor Sensei olyan általános iskolákat hívott meg, ahol
a testnevelés óra keretében
tanulják a diákok a karatét és
az önvédelmet!
A bagodi vendéglátók mellett meghívást kapott a kehidakustányi Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium Deák
Ferenc Általános Iskolája, valamint az úrhidai (Fejér megye) Géza Fejedelem Általános
Iskola.
Mindhárom intézmény szép
számmal képviseltette magát.
A megnyitót követõen és a
sorsolásoknak
megfelelõen
kezdetét vette a megmérettetés. Két küzdõtéren zajlottak
a bemutatók, mind formagya-

korlat, mind küzdelem tekintetében.
Az iskolák osztályonként és
felkészültségi szint szerint
mérettek meg. A versenybírók
pontozással értékelték a bemutatott gyakorlatokat.
A kehidakustányi gyerekek
eredményei:
Lány formagyakorlat: 1.
Busznyák Adél, 2. Horváth
Luca, 3. Bellók Teodóra. Lány
küzdelem: 1. Horváth Luca, 2.
Busznyák Adél, 3. Bellók
Teodóra. Fiú formagyakorlat: 1. Orsós Csaba, 2. Kiss
Levente, 3. Vajda Benedek,
Bõdör Patrik. Fiú küzdelem:
1. Kiss Levente, 2. Orsós Csaba, 3. Vajda Benedek, Bõdör
Patrik.
A diákokat felkészítette és
az oktatást tartja Komáromy
József Sensei.
H.K.

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

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Az ugrálóvár mindig nagy kedvenc.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megnyílt Lenti elsõ négycsillagos szállodája
Június 17-én megnyitott a
város elsõ négycsillagos szállodája, a Thermal Hotel Balance.
Ezzel a létesítménnyel Lenti
régi álma és vágya valósult
meg. Lenti feljebb lépett a fürdõvárosok rangsorában, nõtt a
város turisztikai kínálata és
színvonala.
A több, mint 3 milliárd forint értékû beruházás keretében elkészült szálloda 4 emeletes, 94 szobás és négycsillagos minõséget kínál a szolgáltatásokban, a kialakításokban és a minõségben egyaránt.
A szálloda közvetlen összeköttetésben van a szomszédos
fedett fürdõvel, így a vendégek
számára biztosított a kényelmes átjárás és a napi többszöri
belépés a termálfürdõbe.
A szálloda földszintjén recepció, étterem és lobbybár,
gyermekjátszó, valamint konferenciaterem is kialakításra
került. A 1-3. szinteken található 92 (standard, superior és
superior plus) szoba biztosítja
a vendégek kényelmes elhelyezését. A negyedik emeleten
lévõ wellness részen élménymedence, 4 szauna egység
(finn, aroma, infraszauna és
gõzkabin), 2 külön masszázs

helyiség is a vendégek rendelkezésére áll. A wellness rész
mellett egy különleges Skybar
is található, ahonnan csodás
kilátás nyílik a festõi Lentihegyre.
A földszinti étterem több
mint 200 fõt is tud fogadni
egyszerre, mellette télikert és
terasz szolgálja a vendégek
igényeit. Az étlap széles körû
gasztronómiai kínálatot nyújt.
Érdemes tudni, hogy az étterem nemcsak a szállóvendégek, hanem külsõs vendégek
részére is rendelkezésre áll,
így bárki betérhet a párjával,
családjával, ismerõseivel egy
kellemes vacsorára vagy ebédre a hét bármely napján.
Már a nyitást követõ héten
szép számmal érkeztek vendégek az új szállodába, többségében magyarok, de külföldi
vendégek, elsõsorban osztrákok is voltak. Az elsõ napok
tapasztalatairól Kutfej Attila, a
szállodát üzemeltetõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója így vélekedett:
– Örömmel mondhatom,
hogy a vendégek visszajelzései
egyértelmûen pozitívak. Általános vélemény volt, hogy jól
érezték magukat, tetszett maga

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk
július 1-tõl!
2 felnõtt + 2 gyermek* : 6 500 Ft
2 felnõtt + 3 gyermek* : 7 200 Ft
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.
0-2,99 éves korig INGYENES!)
Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a
strandfürdõn!

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

Lenti új büszkesége.
a szálloda, a szobák kialakítása,
a vendéglátás és a személyzet
hozzáállása. Összességében általános vélemény volt, hogy ez
egy igazán jó szálloda. Számunkra fontos vendégeink véleménye, hiszen ennek tükrében tudjuk alakítani, formálni,
még jobbá tenni szolgáltatásainkat – folytatta az ügyvezetõ. Hozzátette még, hogy a
nyitás elõtt megtartott nyílt

napon több száz lenti lakos is
megtekintette a szállodát és
körükben is egyértelmû tetszést aratott az új szálloda.
– Úgy gondolom, a város
büszke lehet erre a beruházásra, hiszen a szálloda a fürdõvel
együtt – amelynek új élményfürdõ részlegét is hamarosan
megnyitjuk – valódi ékköve
lesz Lentinek – tette hozzá
Kutfej Attila.

Eladó:

szoba-, konyha-, nappali-, pincebútorok, lakásfelszerelések.
Zalaszentgróti piacnál, Templom tér 4.
(Volt húsbolt helyén).
Érdeklõdni: 20/365-5402

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

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

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

