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Faluünnep Batykon

A helyi tehetség, Koczpek Enikõ új formációban lépett színpadra.
Már hagyománnyá vált, hogy
Batykon a falunapot július
második szombatján tartják.
Nem volt ez másképp idén
sem. Július 9-én az önkormányzat szervezésében, az iskolában és a hivatal udvarán a

kicsiket és a nagyokat egyaránt
programok várták. Már a reggel kezdetét vette a falunap: az
iskolában a tanító nénik segítségével kézmûves foglalkozáson vehettek részt a
(Folytatás a 2. oldalon)

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Viszonteladók, beépítõ szakemberek részére
szekcionált garázskapuk készre gyártva,
illetve alkatrészek értékesítése.
Kész kapuk már 86 000 Ft-tól.

Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Faluünnep Batykon
Az akció a megjelenéstõl 2016. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A nagy hõség ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre.
talp alá valót, Németh Lajos
zenekarvezetõ vezénylésével.
A fellépõk közötti szünetekben sem hagyták unatkozni
a vendégeket a szervezõk, a
bátrabbak Iszály Tünde vezetésével vicces ügyességi játékokban vehettek részt. Ekkor
került sor az elismerések átadására is. Az önkormányzat
kitûnõ bizonyítványáért könyvutalványban részesítette Bódis
Nikoletta 7. osztályos tanulót,
melyet Horváth Tamás adott át.
Délután a szervezõk folyamatosan biztosították a folyékony
és szilárd táplálékot, így az ingyenes hûsítõ vizet, pogácsát,
vagy a kemencében sült kenyérlángost és kenyeret. A fõzõcsapatok már kora délután
bográcsokban készítették a
finomabbnál finomabb ételeket. Volt itt halászlé, vadpörkölt, slambuc, szürke marhából készült finomság, chilis
bab, babgulyás és még keszeg
sütésével is kedveskedtek a
megjelent vendégeknek. A falunap elõkészületében és lebonyolításában sok helybéli
lakos vett részt, munkájuk és
összefogásuk nélkül nem valósulhatott volna meg így ez a
színvonalas és közösségépítõ
program.
I.T.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.

• 28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
• Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
• Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!
H-Kontakt Group Kft,
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
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Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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FÜGGETLEN
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA
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(Folytatás az 1. oldalról)
gyerekek. Készíthettek könyvjelzõt, volt gyöngyfûzés és csillámtetkó is.
Délután a falunapon Horváth Tamás alpolgármester
köszöntötte a vendégeket,
ezután Iszály Tünde képviselõ
konferálásával kezdõdtek a
színpadi programok. Elsõként
Hertelendy Attila és Debrei
Zsuzsanna operett elõadását
láthatták és hallhatták az érdeklõdõk, mely megalapozta a
hangulatot. Õket követte a Fõnix Tánccsoport fantasztikus
mûsora, tagjai már nem elõször vették birtokba a batyki
színpadot. Sokan várták a helybeli tehetség, Koczpek Enikõ
fellépését, aki immár új formációban, Bangó Balázs kíséretében lépett színpadra. Ez
volt az elsõ fellépésük együtt,
ismert slágereket adtak elõ
hatalmas sikert aratva. Színpadra léptek a már állandó
vendégnek számító Türjei
Amatõrök is, akik egyedülálló
táncparódiákkal készültek! Vidám jelenetekkel és modern
táncprodukcióval lepte meg a
közönséget a Pókaszepetki
Nyugdíjas Klub. 17 óra után
nem sokkal pedig felcsendült
a harmonika szó: a Zalaapáti
Harmonikazenekar húzta a
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Vásárosnamény - immár 6 éve
a Kraszna-híd és annak környéke
volt. A rendezvényen idén is
részt vett meghívottként Kehidakustány Község Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület. A Zoárd-nap
egy hagyományõrzõ családi fesztivál, ahol minden korosztálynak
kínálnak programot, szórakozási, sportolási lehetõséget. A 3
nap alatt lehetõség volt a közigazgatási, kulturális, sport és turisztikai tapasztalatcserékre. A
szombati fõ napon, a beregi ételek fõzõversenyébe Zala-völgyi

fatányérossal mutattuk be térségünk gasztronómiáját. Az elkészült étel, a felszolgált borok és
pálinkák is nagy sikert arattak.
A rendezvény alatt a megújult
Kraszna-hídon a tiszta forrásból
származó, népi mesterségeket
bemutató kiállítók, népmûvészeti termékek voltak láthatóak. A
helyszín különlegessége, a helyi
gasztronómiai élmények, a több
neves fellépõ és a helyi lakosok
vendégszeretete ismét egy maradandó élményt adott a résztvevõknek.

Kehidakustány képviselete és Bangó Margit, a zsûri egyik tagja.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Nyírség és
Bereg határán található település a Kraszna tiszai torkolatánál.
Honnan a barátság? Vásárosnamény polgármestere, Filep Sándor 2010-es megválasztása után
barátai révén kért segítséget Lázár István polgármester kollégájától fürdõ mûszaki üzemeltetés
témában. Az elsõ naményi delegáció 2010 telén látogatott el
Kehidakustányba, ahol a fürdõ
mellett betekintést kaptak a te-

lepülés életébe is. A következõ
évben viszont meghívásuknak
eleget téve jártunk Vásárosnaményban. A találkozók során felmerült a kölcsönös információcsere, jó gyakorlatok átadása, a
településüzemeltetés, turizmus,
rendezvényszervezés, kulturális
és civil kapcsolatok.
Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. július 1-3. között
szervezte meg a Zoárd-napi
Sokadalom elnevezésû rendezvényt, melynek színhelye idén is

„A Velencei-tónál jártunk, kerekeztünk”

A rendezvény maradandó élményt adott a résztvevõknek.
gítõ homokos strandon hancúrozhattak a gyerekek. A második
napon a tó déli partján indultunk el felfedezõ utunkra. Elkerékpároztunk Gárdonyi Géza
szülõházához, játszhattak a gyerekek az egri vár kicsinyített
rönkvárában, testközelbõl láthatták a Velencei-tóban élõ halakat
nagy akváriumokban, majd kiadós strandolás és egy csodás
hajókázás zárta a második nap
programjait. A harmadik, egyben utolsó napon, Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály emlékmúzeumához kerekeztünk el,
majd vonatra szálltunk, amivel
Balatonfenyvesig utaztunk. Innét kerékpároztunk Keszthelyig,

– közben Balatonmáriafürdõn az
ország egyik legfinomabb fagyiját is megkóstolhattuk – ahol
szülõk vártak bennünket és
autókkal érkeztünk vissza Zalacsányba.
Mint minden évben, idén is
a zalacsányi önkormányzat biztosította a kísérõautót, hiszen e
nélkül nem tudnánk ilyen több
napos túrát szervezni. Köszönjük minden támogatónknak,
hogy anyagiakkal is segítették a
tábor sikeres lebonyolítását! Valamennyien jól éreztük magunkat és hazafele jövet már a jövõ
évi túráról beszélgettünk.
Csány László Általános
Iskola

A túrázó csapat Gárdonyi Géza szülõházánál.
A zalacsányi Csány László
Általános Iskola ötödik alkalommal szervezte meg 3 napos nyári
kerékpártúráját vállalkozó kedvû
tanulói számára. A teljesítendõ
távolságokat figyelembe véve
elsõ és második osztályos nebulók kivételével jelentkezhettek a
diákok. Az elmúlt években az úti
céljaink között szerepelt kétszer
a Balaton, egyszer Kõszeg, egyszer Sopron és környéke a Fertõtóval és ausztriai portyákkal
fûszerezve. Idén a Velencei-tavat
igyekeztünk közelebbrõl megis-

merni 14 gyermekkel és felnõtt
kísérõikkel.
Elsõ nap a Balaton déli partján bicajoztunk Keszthelytõl Balatonboglárig. A kellemes idõben sík terepen valamennyien
játszi könnyedséggel teljesítettük a napi penzumot. Nem hagyhattuk ki Balatonbogláron a
Gömb-kilátó kínálta csodálatos
kilátást, és a bobpálya izgalmait
sem. Ezek után vonatra szálltunk
és Velencéig utaztunk. Ott a szálláshelyünk elfoglalása után a
gyönyörû, minden igényt kielé-

Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály emlékmúzeumánál.
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Kehidakustányi Júliális
Kehidakustány Község Önkormányzata és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
szervezésében 2016. július 9én a település sportpálya adott
helyszínt a Kehidakustányi
Júliális rendezvénynek, melyet minden évben július elején tartanak hagyományos jelleggel. A délelõtt fõszerepe a
második Falu olimpiáé volt. 4
csapat mérte össze a tehetségét és ügyességét a hagyományokra épülõ feladatokban. A
versenyszámok közben Gergely János „motivációs tréner”
közvetítette az eseményeket.
11 órakor vette kezdetét a
Júliális napi meghívásos fõzõverseny. Kehidakustány közös
önkormányzatát, a település
civil szervezeteit, valamint a
baráti kapcsolatot ápoló Vásárosnaményt invitálta a kiírt
étek elkészítésére. A ,,zalavölgyi sertéspörköltet” elõször
a zsûri, majd pedig a vendégek
értékelhettek és fogyaszthattak.
A délután állandó programjaiként szerepelt kalandpark,
légvár, népi játszótér, trambulin és csillámtetoválás, valamint felbukkant Tüsi bohóc is
a kedvenc játékokkal és lufi
figurákkal. A Zalaszentgróti
Shotokan Karate Do Egyesület
önvédelmi és küzdelem bemutatót tartott.
A versenyek után a zene is
fõszerepet kapott. A színpadon fergeteges rockabilly hangulatot teremetett a Tom Whi-

te & the Mad Circus zenekar. A
rockabilly az egyik legkorábbi
és legmeghatározóbb rock 'n'
roll zenei mûfaj, amely az
1950-es évek Amerikájában
bukkant fel. A mûfajt végig az
eredeti megalkotója, Elvis Presley uralta, és jelentõs befolyással bírt a késõbbi rockzenére és popkultúrára rövid
fénykora ellenére is. A 70-es
évek végén és a 80-as évek
elején a rockabilly feltámadt,
és a mai napig megmaradt. A
színpadon a fellépõk sorát a
Dirty Slippers koncertzenekar
követte, amely a Republic
elõzenekaraként szolgáltatta a
talpalávalót. Az est fõszereplõje, a Republic együttes egy jó
hangulatú koncertet adva zárta a napot.
Fõzõverseny: 1. Kehidakustány Község Önkormányzata,
2. Vásárosnamény Város, 3. Kehidakustányi Sport Egyesület,
4. Kehida-Kustányi Polgárõr
Egyesület, 5. Pakod-Dötk Községek Önkormányzata, 6. Kallósd Község Önkormányzata.
Különdíj: Pakod-Dötk Község Önkormányzata.
Falu olimpia: 1. Kehidai
Szaladinkák, 2. Niggerek, 3.
Mazsolák, 4. Csontdarálók.
Virágos Kehidakustány: 1.
Kreisz Pálné, 4. Bõdör Ferenc
Lászlóné, 3. Varga Andrea.
Panzió, Étterem kategória
különdíja: Kehida Kapuja Étterem.
H.K.

A Falu olimpia gyõztes csapata verseny közben.

A Kehidakustányi Önkormányzat díszes és ízes asztala.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ

PAJTASZÍNHÁZ AVATÓ
PAJTADÖNGÖLÕ
MÁJUSFA KITÁNCOLÁS - BATYUS BÁL
2016.08.06. szombat
Hagyományõrzõ Mariska udvarban
(Kehidakustány, Hunyadi J. u. 20.)
18:30-tól Paraszt komédia 30 percben a pajtaszínházban.
Szerepel az Újszínpad Kulturális Egyesület
Hévíz VID-Ámító Társulat
19:00-tól Vén diófa árnyékában népi ételek és italok kóstolása.
„Ha hoztok esztek, ha jöttök lesztek”J
20:00-tól 24:00-ig a pajtában nyáresti dalolás, muzsika és tánc,
májusfa kitáncolás.
Pajtagazda: Gergely János Uram
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény ingyenes!
A szervezõk a mûsor, a program
változtatás és a rendezvényre történõ
beléptetés jogát fenntartják.

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.

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

2016. július
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A nagy meleg ellenére is sokan voltak

mxm lakberendezés rovata

Falunapot tartottak Zalacsányban
Zalacsány hagyományosnak mondható falunapja az
idei évben július 23-án volt.
Már a délelõtti sportprogramok is igazolták a nap sikerét.
A focikupára – mely az új mûfüves pályán zajlott – hat csapat jelentkezett, ahol a nagy
meleg ellenére hatalmas csaták zajlottak. A tornateremben
pedig az asztalitenisz szerelmesei mérhették össze tudásukat.
A délutáni program a polgármesteri köszöntõvel kezdõdött, melyet neves fellépõk
követtek. Varga Feri & Balássy
Betty, illetve Jurina Beáta és
Szilinyi Arnold is a közönséget bevonva adott nagyon hangulatos mûsort a község lakóinak. Néptánccal lépett színpadra a KISZÖV Senior Táncegyüttes és újból a fellépõk
között köszönthették a Zalacsányi Nyugdíjasok énekkarát. A kicsikrõl sem feledkeztek meg a szervezõk: ugrálóvár,
arcfestés, gyöngyfûzés és bõrözés is jó programot nyújtott
számukra. A felnõttek is szívesen vettek részt a gyermekprogramokon, jó volt látni egyegy kifestett felnõtt arcot!
A hagyományokhoz híven a
község lakói megvendégelésben is részesültek. A díszfényben úszó mûfüves pályán még
az esti bál alatt is rúgták a
kicsik és nagyok együtt a
labdát. A csapatokban lányokfiúk, a kétévestõl a „végtelenig” jól megfértek egymás
mellett, ahol az eredmény nem
is számított, hanem játék volt a
lényeg.
– Köszönöm mindenkinek,
hogy a nagy meleg ellenére is
ennyien eljöttek. Úgy gondolom, hogy erre a kikapcsolódásra nagyon nagy szüksége
van az embereknek, mert
ilyenkor van idejük egymással
kötetlenül beszélgetni. Az
ilyen látogatottságú rendezvények a település lakosságát is
összekovácsolják – összegezte
a programot Nagy Lászlóné
polgármester.
Augusztus 27-én kerékpártúra indult a zalacsányi
Batthyány Kúria & Golf Resort
mellõl a Kis-Balaton körül. A
túra hossza 72 km, ami a Zalacsány - Zalakaros - Kányavári
sziget - Kis-Balaton kerékpárút
- Zalavár - Zalaapáti - Zalacsány
nyomvonalon haladt, és Zalaszabar, illetve a Kányavári szigetnél voltak frissítõ pontok. A

Fõzni jó!
Mit nem vettem észre…

Újra összeálltak énekelni a nyugdíjasok.
túrát teljesítõk emlékérmet kaptak, célba érkezéskor mindenkirõl fotó készült és a szerve-

zõk megvendégelték õket a kúria kertjében.
RVK-PB

ROXÍNPAD
Letenye – Kastélypark
00

Augusztus 27. ( szombat ) 14 óra
Legyél a magyar zene része!
AMATÕR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
BEMUTATÓ KONCERTEK
Igényes Tánczenekar, Intruders,
Kalandárium, Fiktív Alkotók,
RockMemories, Mongoose Limit, Teabag

FMHK

Laci családjával a tengerparton nyaralt. A család a
tengert, a napsütést élvezi.
Laci a tengeri herkentyûket
imádja enni. Nem retten
meg új ételeket kipróbálni.
Az étteremben, amikor elõször rendelt feketekagylót,
azt se tudta hogyan kell
enni, de elég hamar rájött,
nincs szükség evõeszközökre, kézzel a legegyszerûbb.
Így lett a család kedvence a
fekete kagyló.
Laci szeret fõzni, ezért a
következõ nyaraláskor eldöntötte: fekete kagylót fog
fõzni. Természetesen elõtte
felkészült, hogyan kell csinálni. A leírások alapján
nem tûnt bonyolultnak.
Megtisztítod, alaplé, párolás, bagett... összegezte fejben a receptet.
A nyaralás másnapján
reggel elszántan indult a piacra. Megvette, hazavitte,
vízbe tette. Szóval megtisztítjuk – mormogta maga elé
–, de hogyan? – mert bizony
minden volt rajtuk, homok
meg valami mészkõ-lerakódás, ami a fogaknak nem
tesz jót, ha rajta marad. Fél
óra alatt sikerült 5db kagylót megtisztítania…
Kell valami egyszerûbb
megoldásnak lenni. A kést,
a körömkefét, a fogkefét kipróbáltuk, de túl lassú. Laci
elkezdett mérnökként gondolni, de a sok Columbo
krimi is a segítségére volt,
hogy rájöjjön arra, mit nem
vett észre. Ha a természet
odarakta, akkor talán arról
is gondoskodott, hogy egyszerûen le lehessen szedni a
szennyezõdéseket – gondolkodott. És mit adott a természet? A kagylón egy éles
élt, amivel egyszerûen le lehet szedni mindent a másik
kagylóról…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Megújult a zalabéri gazdabolt
Kiszolgálják a háztartási igényeket is
A szociális szövetkezet célja
a tagok gazdasági, kulturális,
oktatási, szociális, egészségügyi szükségleteinek kielégítése, valamint munkanélküli,
illetõleg szociálisan hátrányos
helyzetben lévõ tagjai számára
munkafeltételek teremtése. Tavaly év vége óta Zalabér és
Dötk község önkormányzatai
is tulajdonosai az Érték-Ter-

mék Tanácsadó Szociális Szövetkezetnek, utóbbi június vége óta üzemelteti a zalabéri
gazdaboltot. Zalabér a gyógyszertári, élelmiszerbolti szolgáltatásainak kihasználtságával
bizonyítottan mikrotérségi szerepet tölt be, a gazdabolt hasonlóképpen népszerû.
– Mindig fontosnak tartottuk, hogy a település mûköd-

Májusfa kitáncolás Sümegcsehin
Második éve már, hogy Sümegcsehin májusfát állít egy
kis csapat (annak rendje és
módja szerint titokban) az
önkormányzati hivatal udvarán. A hagyományt tartva az
idén is kitáncolták a májusfát.
Sziva Erika polgármester
asszony köszöntõ beszédében
a közösség fontosságát és
értékét hangsúlyozta:
„Igaznak tartom azt a gondolatot, hogy élni csak közösségben lehet, családban, utcában, faluban egyaránt. A közösség fontosságáról sokat lehetne beszélni, de alapvetõen
elmondható, hogy ha kis dolgokban együtt tud mûködni,
akkor nagyobb célok elérésére
is alkalmas lehet. Az ember
alapvetõen társas lény, ezért
természetes igénye a közösségi lét, a közösségben való
létezés. Örülni és értékelni
kell, hogy van összetartás a faluban, fent kell tartani, õrizni,
vigyázni kell rá. Ezzel a mostani rendezvénnyel mi, akik itt
vagyunk, erõsítjük az összetartozást, a közösségért való tenni akarást. Ezt a láthatatlan, de

erõs köteléket õrizzük, erõsítsük, vigyázzunk rá, mert
nagy érték!”
A gyerekek kézmûves foglalkozáson vehettek részt, az
önkormányzat pincepörkölttel
vendégelte meg a résztvevõket, valamint házi készítésû sütemények és finom ital mellett
töltötték el a délutánt.

Kitáncolták, majd kivágták a
májusfát.

Az önkormányzat megvendégelte a résztvevõket.

Beledi Éva éppen gyomirtót és boros dugót ad el Nagy
Sándornak.
tetése három lábon álljon. Itt
gondolok az erõs civil szervezetekre, az önkormányzatra
és egy olyan gazdasági tevékenységre, ami által a településen helyben maradhatnak
a megtermelt jövedelmek. A
gazdaboltot 13 évig egy vállalkozó üzemeltette, aki nem
kívánta tovább folytatni mûködtetését. Az önkormányzat
tevékenységébe nem fért volna bele mindez, de már tavaly
tulajdonrészt vásároltunk az
Érték-Termék Tanácsadó Szociális Szövetkezetben, aminek
a profiljába illik az üzemeltetés. A nyereség a szövetkezetben marad, amibõl különbözõ
programokat tudunk megvalósítani a tagoknak, így Zalabér
lakosságának is. Az árukészlet
és az épület átvételéhez banki
hitelt vettünk fel és az üzlet
jellegét is alakítjuk. Szeretnénk
segíteni közfoglalkoztatáshoz
szükséges munkaruha és eszközök beszerzését is. A vásárlók lehet, hogy még kevesebb
árut látnak a polcokon, viszont
a vevõi igények felmérését kö-

vetõen folyamatosan bõvül a
forgalmazott termékek skálája. Hihetetlen, de a kávéfõzõ
betét vagy a villanybojler hõfokszabályozó is nagyon keresett termék, így ezek is
elérhetõek lesznek – vázolta
fel a Zsuppán József polgármester.
Az Érték-Termék Tanácsadó Szociális Szövetkezetnek a
két önkormányzat mellett térségbeli magánszemélyek is
tagjai. A szövetkezet eddig pályázatok megvalósításával, projektek menedzselésével foglalkozott, a gazdabolt üzemeltetése egy új területet nyitott meg.
Szeretnének hosszabb távon a
térségi helyi termékek kereskedelmével is foglalkozni, mellette a bolt csomagátvételi
pontként, valamint szervizpontként való beregisztrálása
ugyancsak a tervek között szerepel. A bolt hétköznap reggel
7 és 12, valamint 13 és 16,30
óra között, illetve szombaton 7
és 12 óra között várja a vásárlókat.
Pataki Balázs
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Nagy lépés kis cipõkben
Ovis pályát avattak Zalacsányban
Az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány programja keretében épült meg Zalacsányban
az óvodások részére kialakított
mûfüves pálya, melyet július
15-én ünnepélyes keretek között adtak át. Bogdán Bianka,
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány irodavezetõje beszédében
kiemelte, hogy az alapítványt
Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat legendás hátvédje hozta
létre, és Jenõ bácsi halála óta is
az õ alapelveivel teljes összhangban halad a program.
Megemlítette, hogy az alapítvány kuratóriumának alelnöke,
Tóth Tímea erõsen kötõdik a
településhez, közeli rokonai
jelenleg is zalacsányi lakosok.
A gyermekek júniusban
már kipróbálhatták a pályát, az
átadó ünnepségre mûsorral
készültek, amely alatt verseltek az ovisok és elénekelték az
alapítvány indulóját is. A rendezvényen beszédet mondott
Manninger Jenõ, országgyûlési képviselõ miniszteri biztos,
aki kiemelte Zalacsány fejlõdé-

sét, felhívta a figyelmet, hogy a
kisebb pálya létrejötte is legalább akkora örömet okoz, mint
a nagyobbaknak készülõk.
– Az önkormányzat 2014
márciusában nyújtott be pályázatot ovi-focipálya építésére. A
beadvány kedvezõ elbírálását
jelentõs mértékben segítette,
hogy településünkrõl meghatározó összegben érkezett társasági adó felajánlás az alapítvány részére. Hatalmas örömet
jelent a településnek, hogy
már óvodai szinten elkezdhetõ
a sport szeretetére való nevelés. A pálya nem csak a foci,
hanem minden más sportág
megismerésére lehetõséget biztosít, mellyel olyan létesítménnyel gazdagodott településünk, ami méltón szolgálja a
legifjabb nemzedék testi és
lelki fejlõdését – részletezte a
fejlesztést Nagy Lászlóné, aki
megköszönte a közremûködõ
cégek támogatását.
A beszédek elhangzása
után átvágták a pálya átadását
jelképezõ nemzeti színû szala-

A gyerekek, élükön Gyarmati Rolanddal, örömmel játszanak a
pályájukon.

Az átadás pillanatában Manninger Jenõ, Nagy Lászlóné és
Bogdán Bianka.
got, melyet követõen Major
István plébános megszentelte
az Ovi-Foci Pályát és a gyerekek bemutatták milyen játékokat is lehet azon játszani. Az
eseményen részt vett id. Józsi
György, a megyei labdarúgó

szövetség elnöke is, aki a gyermekek focimeccsén a kezdõrúgást is elvégezte.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

www.zalatajkiado.hu
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Kicsinek bizonyult a kultúrház
Pogácsa- és fröccsmustra Tekenyén
Idén nem volt olyan kegyes
az idõjárás a július 16-ra szervezett hagyományos tekenyei
Pogácsa és Fröccs Fesztiválhoz, mint a korábbi években,
így a délelõtti szabadtéri programokat az esõben nem tudták
megtartani. A mindig nagy érdeklõdés mellett zajló esemény
így a kultúrházba „költözött”.
– Délután kettõkor döntéshelyzetbe kerültünk, hogy elhalasszuk-e a programokat,
ami nagy munka lett volna.
Inkább úgy döntöttünk, hogy
egy kisebb léptékû rendezvényt hozunk össze, át kellett
csoportosítani mindent bentre és az érdeklõdõket gyorsan
informálni kellett a változásról.
Sokkal többen jöttek el, mint
amit be tud fogadni az épület,
így újra kicsinek bizonyult a
kultúrházunk – összegezte
Sinka Imréné polgármester,
aki kiemelte, hogy minden
korosztálynak igyekeztek programot kínálni.
Az érdeklõdõknek Keresztes János, az Országos Agarász
Egyesület elnöke mutatta be az
õshonos kutyafajtát, majd Szeifer Diána táncos, zenés kutyamûsorral örvendeztette meg a

közönséget. A kulturális mûsorban a gyerekeknek Tüsi
bohóc kedveskedett, slágereket énekelt Koczpek Enikõ és
lendületes produkcióval érkezett a keszthelyi Nagyváthy
Néptáncegyüttes. Nem maradhatott el a hagyományos pogácsajelenet, amelyben az idén
is szép számmal bemutatott
pogácsák készítõit dicsérték a
fõkóstoló, az udvari bolond, a
király és királynõ társaságában:
„…Farkas Tamás kigondolta, na ti asszonyságok! Olyan
pogácsát sütök, hogy tátva marad a szátok! Úgy látom ez a fiú
a jég hátán is megél, jól nézzétek meg lányok, mert még
eladó legény! Kissné Zsuzsika
káposztáját leszedi, egy pillanat alatt a pogiba reszeli, a
káposztás pogácsa felrepül az
égbe, nincsen ilyen finom a
földkerekségben! Ezt a mesét
napestig mesélhetném, ha
mindenkit felsorolnék, soha
be nem fejezném. Ezért hát
köszönet a többi ügyes aszszonynak, kik a mi jó létünkért
reggel óta dolgoznak.”
A temérdek finomság közül évre évre nehéz választani,
így rendre a sorsra bízzák,

Megrongálták az esõk Tekenye útjait
A május óra tartó esõzések
jelentõsen rongálták Tekenye
útjait. A Kenderköz út javítására vis maior pályázat került
beadásra. – Bízunk a kedvezõ
elbírálásban, sajnos a több hónapos átfutási idõ alatt az út
állapota tovább romlik, közlekedésre alkalmatlanná vált. A
Móri út és a Hunyadi út szikkasztó átereszei hordalékkal

telítõdtek, a Köztársaság útról
az aszfalt eltûnt, a Petõfi út
gödrös hullámvasúttá vált...
Szerencsére a központi vízelvezetõ árkok rendszeresen
vannak takarítva, így képesek
elvezetni az átlagon felüli csapadékot. Ezek a munkálatok
jelentõsen terhelik a falu költségvetését – mondta Sinka Imréné polgármester.

Bõséges volt a pogácsakínálat.

Idén a fiatalok nyerték a fröccsváltót.
hogy ki kapja meg a programra készített egyedi stokedlit. Idén Mukics Lászlóné volt
a szerencsés, a készítõket liszttel, fakanállal és konyharuhával is biztatták arra, hogy legközelebb is süssenek.
Sokan érdeklõdéssel várták
a már hagyományos fröccsváltót. Az idei versenyben a

fiatalság gyõzedelmeskedett,
így a Pancser kis Köcsögök a
Szivacsoknál és a Serényeknél is gyorsabban hörpintették le a négyszer fél literes
mennyiséget. Este Sláger Tibó
szórakoztatta a legkitartóbbakat, majd bállal zárult a
program.
Pataki Balázs

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

www.zalatajkiado.hu
A Kenderköz utca járt a legrosszabbul.
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Bölcsõdei csoport alakulhat Pakodon
Önerõbõl álltak neki a fejlesztésnek
Minden lakóközösség számára fontos, hogy rendelkezzen önálló intézménnyel, ahol
helyben cseperedhetnek fel a
település szülöttei. Pakodon a
jelenlegi helyén 1974 óta mûködik az óvoda, ahova 3 éves
kortól tudják a gyerekeket fogadni. Felmerülhet a kérdés:
mit tegyen a szülõ, ha korábban szeretne visszamenni dolgozni? Ez a kérdés Pakodon is
aktuális.
– Napjainkban a kismamák
szeretnének minél elõbb újra
dolgozni. Az önkormányzat
úgy döntött, hogy támogatjuk
ezt az elgondolást és az óvoda
mellett egy bölcsõdei csoportot alakítunk ki. 2017-tõl megváltozik a jogszabályi háttér, a
bölcsõdei ellátás finanszírozása szigorúbb feltétek közé ke-

rül, így a bölcsõdének önálló
intézménynek kell lennie. Mi
már a mostani kialakítást is
úgy szeretnénk megcsinálni,
hogy teljesen külön legyen az
óvodai és a bölcsõdei rész.
Nincs idõnk arra, hogy várjunk
a fejlesztéssel, az óvodai nyári
szünet alatt senkit nem zavar
az átalakítás. Jelenleg nincs
kiírva olyan pályázat, ami finanszírozhatná a munkát, így
önkormányzati beruházással
valósítjuk meg a fejlesztést –
mondta Halek László polgármester.
A demográfiai mutatók alapján a településen a jövõben is
elegendõ egycsoportos óvodát
mûködtetni. A mellette található más(od)ik csoportszobában
alakítható ki az új bölcsõdei
rész, amely 10-12 gyermek

Jelenleg is pakolnak és folynak a munkálatok.
gondozására lesz alkalmas. A
terek megnöveléséhez mindkét szobában elbontották a régi
cserépkályhákat, az új részben
külön vizesblokkot, öltözõt és
pelenkázót alakítanak ki.
– Az intézményeink fenntartása akkor lehet gazdaságos,
ha bölcsõdébe, óvodába és az
iskola alsó tagozatába is helyben jár a gyerek. 20 hónapos
kortól várjuk az apróságokat, a
szülõk között végzett igényfelmérések alapján 3-5 fõvel
indulhatna a bölcsõdei csoportunk. Szeptemberre szeretnénk olyan szintre hozni a
kialakítást, felújítást, hogy ak-

kor már csak a létszám kialakításán és a személyi feltételek biztosításán kelljen gondolkodni. Az óvodai intézményvezetõvel már dolgozunk
a szakmai program elõkészítésén, az engedélyek beszerzésén hogy a két rész akár szeptembertõl zökkenõmentesen
mûködhessen – vázolta fel a
településvezetõ.
Pakodhoz kapcsolódó információ, hogy a falunapot idén
is augusztus második szombatján, azaz augusztus 13-án tartják, ahol számos programmal
várják az érdeklõdõket.
Pataki Balázs

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

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

www.zalatajkiado.hu
Már most gondoljon a tanévkezdésre!

10

Szentgrót és Vidéke

2016. július

Negyedszázados évfordulóhoz érkezett a flúgos futam
Immár 25 éve annak, hogy
a Puszika-Oszika Csónaktúra
és Flúgos Futam kitalálói fejükbe vették, hogy Zalabértõl
Zalaszentgrótig eveznek a Zalán. Az ötlet elsõre nem tûnt
nehezen kivitelezhetõnek, de
aztán a valóság mást mutatott.
A folyó ugyanis alkalmatlan
volt arra, hogy végigevezzék a
tervezett útvonalat. A túraötlet
ezért kibõvült egy környezetvédelmi akcióval, melynek az
volt a célja, hogy megtisztítsák
a folyót mindenféle szenynyezéstõl.

Az elmúlt huszonöt év alatt
országos eseménnyé nõtte ki magát a csónaktúra. Az elnevezés ellenére bármilyen egyedi és különleges vízialkalmatossággal
teljesíthetik a távot a résztvevõk.
Idén ötnapos volt már a
rendezvény, fesztivállá nõtte ki
magát. Július 27-étõl 31-ig számos koncert és egyéb rendezvény is várta a résztvevõket.
A nagy érdeklõdésre számot tartó futamra lapzártánk
után, július 30-án került sor.
(Felvételeink a korábbi
években készültek.)

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,
• 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.
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Újra a megyei elsõ osztályban a Türje SE!
Felkérésre vállalták a magasabb osztályt
A címre az egyszerû focidrukker biztosan felkapja a
fejét, hiszen aki követte a megyei II. osztály Északi csoportjának küzdelmeit az láthatta,
hogy a tavalyi bajnoki címet
követõen idén csak a negyedik
helyen végzett a Türje SE labdarúgócsapata. Tavaly nem vállalták Türjén az elsõ osztályban való versengést, azonban
továbbra is kevés a feltételeknek megfelelni tudó egyesület, így a legmagasabb szintû
megyei bajnokság évek óta
létszámbeli
problémákkal
küzd…
– Áprilisig kellett beadni a
megyei elsõ osztályú licenckérelmet, akkor második helyen
álltunk a Gyenesdiás mögött
és gondoltunk létszámfeltöltésre is. A kérelmet elfogadták,
aztán a csapat az utolsó pár
fordulóban már elvesztette a
második helyezést is. Negyedikként végeztünk, így a másodosztályba neveztünk. Aztán
megkérdeztek bennünket, hogy
vállalnánk-e mégis az elsõ osztályt. Tavaly elszalasztottuk a
lehetõséget, akkor az utánpótlás sem állt úgy, a pályázatunk
is függõben volt és meghatározó játékosok is távoztak tõlünk. Most egy új lehetõséget
kaptunk, amit már nem szalaszthattunk el. Nagyon nagy
feladat lesz, itt már nem fogunk minden meccsen nyerni,
de a középmezõnyben szeretnénk megállni a helyünket.
Olyan húszfõs keretünk van,
amelyben a játékosok többsége ebbe az osztályba való. De
sokan messzebb tanulnak, és
úgy dolgoznak, hogy nem tudnak minden meccsen részt
venni. Tavaly már kiszámoltam
az elsõ osztály kilométerszámát, ami csak kétszázzal több,
tehát nem lehetetlen kigazdálkodni. Száztíz játékost utaztatunk, amihez az egyesület és az
önkormányzat busza is rendel-

Gál Imre

Pacsi Krisztián

Nagy Ferenc

kezésre áll – fejtegette Pacsi
Krisztián elnök.
A játékoskeret magja megmaradt: Tihanyi Tamás Sármellékre igazolt, Sümegi Flavián Zalaszentgrótra távozott,
visszatért Alsópáhokról Kovács Gábor, Keszthelyrõl érkezett Szép Mór, hazatér Zalaszentgrótról a korábbi gólkirály, Vasas Gergõ. Az elsõ csapathoz visszatér a tavaly pihenõidõre távozott tréner, Guitprecht László, Czémán Imre
Hévízen kapott feladatot. Az
utánpótlás alapját a türjei iskola adja, amely a térségben
központi szerepet tölt be. Az
elsõ osztályban való szerepléshez nem kell több csapatot
indítani, azonban az U19-es
együttesnél szigorúbbak a korhatárbeli feltételek. Jelentõs
változás, hogy neveztek egy
csapatot a megyei III. osztály
Keleti-csoportjába is, ahol a
másik csapatokból „kiöregedõ” játékosoknak biztosítanak
játéklehetõséget. Ehhez a csapathoz rendelkezésre álló 1012 játékos kevés lett volna, így
megállapodást kötöttek a Tekenye SE szintén ennyi játékossal bíró együttesével. A két
egyesület együttmûködésétõl
az osztályban meghatározó
csapatot remélnek, melynek
vezetésével Horváth Lajost

bízták meg. Az edzéseket Türjén, a mérkõzések javát Tekenyén tartják majd.
– A hatvanas évek közepén,
1965 és 1968 között volt Türjén utoljára elsõ osztályú csapat. Akkor pakodiak, batykiak,
türjeiek, szentgrótiak játszottak itt, egy térségi csapatot
alkottunk, ami most is cél. A
környékben több helyen megszûntek a csapatok, szeretnénk ezekrõl a településekrõl
is felkarolni a játékosokat. Becsülni tudom azokat, akik Pestrõl is hazajárnak azért, hogy
nálunk focizhassanak. Tavaly
többször is összeültünk, hogy
melyik osztályban folytassuk.
Dicséret illeti az önkormányzatot, szép a pályánk, jó a környezet, a színpad és a kemence
megépülésével igazi szabadidõ
központ épült ki – jegyezte meg
Gál Imre, a klub tiszteletbeli
elnöke.
Az elsõ csapat mérkõzéseit várhatóan szombatonként
játsszák majd, így elkerülik a
vasárnapi szentgróti meccseket és a szintén vasárnapi tekenyei mérkõzéseket. A nézõk
részére szeretnének új ülõhelyeket kialakítani a lebontott

Puskás Ferenc stadionból igényelt székekkel. A kispadokon
az elsõ osztályban megnövelt
létszám miatt õsztõl már a nyugati stadionokban látott két
sorban ülnek majd. A jövõbeni
fejlesztések között szeretnék
17 millió forintból az öltözõ
épületét felújítani, melynek
keretében két öltözõvel és vizesblokkal bíró tetõteret építenének ki.
– Tavaly sokat gondolkoztunk az elsõ osztályon, de idén
már nem is készültünk rá.
Vágytunk az elsõ osztályra, de
nagyon meglepõdtünk, amikor
felkértek bennünket rá! A játékosok is örültek a lehetõségnek, így innen csak elõre tudtunk lépni. A második számú
Türje-Tekenye csapatunkban
azok is játszhatnak, akik az
U19-ben koruk miatt már nem
szerepelhetnek. Az öltözõ felújításához szeretnénk kérni a
településhez kötõdõ cégeket
és vállalkozásokat, hogy a mindenképpen befizetendõ társasági adójukkal lehetõségükhöz
mérten a türjei sportot támogassák – taglalta Nagy Ferenc
polgármester.
Pataki Balázs

Hónaptól hónapig…

SzentgrótésVidéke
közéleti

havilap
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Kedvezményes családi belépõk!

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

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

SÜMEG

2 felnõtt + 2 gyermek* : 6 500 Ft
2 felnõtt + 3 gyermek* : 7 200 Ft

NYÁRI FORRÓ AKCIÓNK !!!

*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.
0-2,99 éves korig INGYENES!)
Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a
strandfürdõn!

(TESCO ÁRUHÁZ) • Tel.: 30/539-7587

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

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................199 Ft/kg
Sertés máj.....................299 Ft/kg
Csülök hátsó ................789 Ft/kg
Karaj csont nélkül......1379 Ft/kg
Karaj hosszú ..............1099 Ft/kg
Karaj rövid szp.vel .....1139 Ft/kg
Oldalas-Dagadó .........1019 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke szárny ...............579 Ft/kg
Csirke comb .................663 Ft/kg
Csirke egészben ..........686 Ft/kg
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
--------------------------------------------Zsír 1 kg ........................399 Ft/kg
Lecsókolbász ...............779 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg

Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Virsli emészthetõbeles ..999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Löncs ............................999 Ft/kg
Olasz-Soproni ..............999 Ft/kg
Szafaládé ......................999 Ft/kg
Debreceni....................1139 Ft/kg
Sütõkolbász................1299 Ft/kg
Nyári Turista ...............1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Extra Sonka ................1699 Ft/kg
Körmendi paprikás ....2139 Ft/kg
--------------------------------------------Füst.csemege(hasalja) szalonna...
.....................................1199 Ft/kg
Füst.tikaszalonna.......1199 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna ..1249 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna...1249 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb ...1699 Ft/kg

Érvényes: 2016.augusztus 01- augusztus 14-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

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

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

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• 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

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

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!

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

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

