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Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Irodai asszisztenst
azonnali belépéssel keresünk tekenyei irodánkba.

Pályakezdõ fiatal elõnyben.

Valós német nyelvtudás elõnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

Teljes körû információt személyes megbeszélés esetén adunk.

Kilencedik alkalommal kí-
náltak szórakoztató, egész na-
pos programot a lakos-
ságnak augusztus második
szombatján. Ilyenkor elmarad-
hatatlan, hogy a labdarúgást

pakodi

Falunap Pakodon

szeretõk meccs nélkül marad-
janak, így a csapat bajnoki
mérkõzését is erre a napra idõ-
zítették. A fiúk igyekeztek gó-
lokkal meghálálni az ilyenkor

Többen kipróbálták, hogy milyen gyorsan lehet gurítani a szal-
mabálát.
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(Folytatás az 1. oldalról)

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Falunap Pakodon

nagyobb nézõszámot, de végül
2-2-es döntetlenre végeztek

csapata ellen. Az óvoda
udvarán délután 1 órától kora-
estig arcfestés, kézmûves fog-
lalkozás és ugrálóvár szórakoz-
tatta a kisebbeket.

– Évrõl évre más progra-
mokkal próbáljuk szórakoztat-
ni a településen élõket. A szín-
padi mûsorokhoz többnyire
helyi és környékbeli fellépõket
hívtunk, hogy az itt élõk is
ismerjék õket. A fõzõverse-
nyen a sertéshús mellé hely-
ben termelt zöldségeket bizto-
sítottunk a csapatoknak, amit
õk kiegészítettek a saját össze-
tevõikkel. Idén több családi és

Bagod

más program is erre a napra
esett, de a falubeliek megszok-
ták, hogy ezen a napon talál-
koznak egymással, így nem
szerettünk volna más napot
keresni – összegzett

polgármester.
A hagyományoknak megfe-

lelõen idén is megrendezték a
fõzõversenyt, melyen ezúttal
kevesebb csapat tudott Pako-
don fõzni. A települést ugyanis
meghívták a fertõdi

,
így nehéz lett volna egyszerre
több helyen helyt állni. A

chilis babot
készített, õket faggattam fõzt-
jük elkészítésének titkáról:

Halek
László

Esterházy
Barokk Ételfõzõ Fesztiválra

Bugyborék Vízitúra és Szabad-
idõsport Egyesület

– Egyik társunk otthon fog-
lalkozik vele, így háznál ter-
mett, darált chilit használtunk
fel, de a többi zöldség is helyi.
Délután 1 órakor kezdtünk
tûzet gyújtani, felszeleteltük a
hozzávalókat és körülbelül há-
rom és fél órát fõztünk. Hogy
miért ezt fõzzük? Lusták vol-
tunk nokedlit szaggatni a pör-
költ mellé… Komolyra fordítva,
a többiek többségében pör-
költet fõznek, így ezért gon-
doltuk, hogy legyen valami
más is – árulta el a csapat két
szószólója és

A színpadon elõbb a
láthatták az ér-

Simán Erika
Cseh-Németh György.

Fõnix
Tánccsoportot

deklõdõk, majd a két település
lányaiból álló
adott mûsort. Este a

nyugdíjasok adták elõ
szórakoztató mûsorukat, majd
a helyi

dalcsokrát hallgatták
a vendégek. A nagy kötény-díj,
a fröccsváltó és a szalmabála
gurító versenyek eredményhir-
detése után kisorsolták a nye-
retlen tombolaszelvényeket,
majd és a

játszotta a talp-
alávalót.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Világi Lányok
pókasze-

petki

Margaréta Kulturális
Egyesület

Sláger Tibó Rió
Együttes

Pataki Balázs

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

A fõzõversenyen a pörköltek mellett chilis bab is készült.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



2016. augusztus 3Szentgrót és Vidéke

A batyki terveket, elkép-
zeléseket pol-
gármester osztotta meg la-
punkkal.

– Elkezdtük a Dózsa György
utca járdájának felújítását a Fõ
utca felõli részen. Az idén 400
négyzetméter térkõ lerakása
fog megtörténni saját erõbõl,
munkaerõt a Start közmunka
programból biztosítunk. Vízel-
vezetési problémák miatt eb-
ben az utcában padkázásra is
sor kerül. Több ház kapu-
bejárója az elmaradt tisztítás
miatt gátolja a csapadékvíz
elfolyását és ez az alacso-
nyabban lakók udvarán káro-
kat okozott az utóbbi idõ-
szak hatalmas záporaitól. Több
alkalommal felszólítottuk a
tulajdonosokat az elmaradt
munka elvégzésére, akik ezt
továbbra is elmulasztják,
azok hamarosan szankcionál-
va lesznek.

Reményeink szerint még
ebben az évben megkapjuk az
elmaradt adósságkonszolidá-
ció miatt nekünk járó pénzt és

Adorján Péter

Batyki tervek
ebbõl befejezzük a Petõfi utca
felújítását. Erre is pályázni
kellett.

Pályáztunk még az önkor-
mányzat épületének és a kul-
túrháznak a felújítására és ener-
getikai korszerûsítésére is.

Ugyancsak pályáztunk sport-
park kialakítására felnõttek
részére az önkormányzat ud-
varára. Reméljük, hogy kérel-
meink elbírálása pozitív lesz és
ezzel is javul a falu képe és az
itt élõk közérzete. Ezek a be-
ruházások persze áthúzódhat-
nak a következõ évre is.

Rendbe tesszük a temetõt,
lassan pótolhatók lesznek a
hiányzó tuják, az északi kerítés
mellé orgonasövény, a keleti
oldalra pedig fagyalsövény
kerül.

Bízom benne, hogy a követ-
kezõ években is megfelelõ
központi támogatást kapnak a
még életképes kistelepülések,
mint Batyk, mert itt jó a
közlekedés, óvoda, alsó tagoza-
tos iskola is javítja az itt élõk
komfortját.

Rendbe teszik a temetõt is.

Térköves járda a Dózsa utcában.

Augusztus 12-én az esti
órákban a
Hagyományõrzõ Mariska ud-
var pajtája újra megtelt élettel.
A tavasszal létrehozott fûszer-
és gyógynövény bemutatókert
került felavatásra, különleges
sütemények, ízletes szörpök
várták a kedves érdeklõdõket.

me-

Kehidakustányban

Girdán Józsefné, Ibolya

Fûszer-és gyógynövény kert megnyitó

sélt környezetünk, a fák és vi-
rágok lélekmelengetõ-, a gyógy-
és fûszernövények jótékony
hatásairól.

A szép gondolatokat egy
kedves vendég csodás hangja
követte, Nívó
díjas népdalénekesnõé, akitõl
zalai és erdélyi dalokat hall-
hattak a jelenlévõk. A külön-

Tintér Gabriella

féle sütemények és italok nem
csak a szemet, de bizony –
ahogy fogalma-
zott – a lelket és az ízlelõ-
bimbókat is megmozgatta.

,
és csodálatos

gyógy-és fûszernövényes süte-
ményekkel, ehetõ virágokkal
és szörpökkel készültek. Az est
egy jó hangulatú közös ének-
léssel zárult.

Gergely János

Né-

meth Zoltánné, Kati Gellért

Erzsébet Ibolya

A fûszerkert továbbiakban
látogatható lesz a nagyközön-
ség számára, a pajtában folyta-
tódnak a programok az egész
év folyamán, felelevenítve a
régi idõket, a falusi környe-
zetet és szokásokat. A

facebook oldalán a programok
meghívói, a rendezvények fo-
tói folyamatosan megtekint-
hetõek.

Kehida-

kustányi Turisztikai Egyesület

Felavatták a bemutatókertet.

Megtelt a pajta élettel.

Fotó: Lorencsicsné Horváth CsillaFotó: Lorencsicsné Horváth Csilla
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

„Térj be hozzám vándor, ha
erre visz utad, ha jó a szán-
dékod, itt szeretet fogad.” ”Há-
zad lehet bárhol, de hazád
csak itt” – olvasható új
büszkeségének, a székelykapu-
nak nagy, illetve kis bejárata
fölé faragva. Idén augusztus
14-én tartották Türje falunap-
ját és ahogy a helyiek már
megszokhatták, a program
idén sem maradt újdonságok
nélkül. 10 órakor szentmisére,
majd a település központjában
felállított székelykapu megál-
dására gyûltek össze a helyiek.

– Fiatalabb koromban csak
gondoltam székelykapu faragá-
sára, idõsödve már letettem
róla, hogy faraghatok, majd az
önkormányzat kérésére álltam
neki a kifaragásának. Ezt a fajta
kaput sokfelé állították, de iga-
zán a székelyeknél terjedt el.
Télen választottuk ki hozzá a
fát és március végén álltam
neki a faragásnak, a falunapra
mindenképpen fel szerettük
volna állítani. Azt mondják,
hogy ilyen kapu kifaragásához
300 munkaóra kell, szerintem
nekem is beletelt majd' 4 hó-
napba. Vannak a szerkezetre és
a mintára is vonatkozó álta-
lános szabályok. Alulról min-
denképpen életfával indul és
úgy indák, hogy folyamatosan
hasonlók követik egymást és
szívalakkal, tulipánnal végzõd-
nek. A kiskapu fölé nálunk is
címer került, így Türje és test-
vértelepülésünk, Gyergyóalfa-
lu címere, melynek hátterét a
Nagy-Magyarország térképe
adja. A galambdúc részben
levõ lyukak pedig nem csak
azért vannak, hogy szépek le-
gyenek, hanem a lélek ezen
megy át a túlvilágba. A kapu

Türje

Székelykapu: egy jelkép, ami összeköt
Támogatásból újulnak meg Türje belsõ útjai

tetejére Erdélybõl származó,
kézzel készített fazsindely ke-
rült, két szélére pedig tulipá-
nokkal díszített kettõs keresz-
teket helyeztem el – részletez-
te a kapu elkészülését

fafaragó.
A délutáni program a

sportcentrumban folytatódott,
ahol a gyermekeket egész dél-
után ugrálóvárral, arcfestéssel
várták. Állandó kiállításként
volt megtekinthetõ a

bemutatója, a
színpadon a

kiállítása, valamint a
ke-

ramikusai is bevonták tevé-
kenységükbe az érdeklõdõket.
A megnyitón elõször

országgyûlési kép-
viselõ köszöntötte a megjelen-
teket és méltatta a település
fejlõdését, majd

, Türje polgármestere
mondta el gondolatait:

– Szent Pál apostol gondo-
latait követve mi is azt keres-
sük, ami összeköt bennünket.
Ennek jegyében avattuk fel a
pihenõparkban felállított szé-
kelykaput, amit az önkormány-
zat felkérésére készített Szabó
Lajos türjei fafaragó. Most is
megköszönjük neki ezt a gyö-
nyörû alkotást. Elkészült a kéz-
mûves házunk, amiben a helyi

, a
által vezetett kézmûves szak-
kör kapott méltó helyet. A fej-
lesztéshez a forrást a közmun-
ka program és az önkormány-
zat biztosította. A boldogsá-
gunk a saját kezünkben van, a
gondolatainkban és tetteink-
ben gyökerezik. Mindenkinek
hozzá kell tennie valamit ké-
pessége és tudása szerint az
egyéni és közös boldogulás-

Szabó
Lajos

herendi
porcelánfestõk

Türjei Fotószak-
kör Ba-
latonalmádi Mûvésztelep

dr. Man-
ninger Jenõ

Nagy Ferenc
László

Csupros Csoport Stekli Ilona

hoz. A mai nap lehetõséget
biztosít számunkra, hogy érté-
keinket másokkal is megismer-
tessük. Ezúton szeretnénk
megköszönni támogatóink se-
gítségnyújtását, akik nélkül
nem tudna ilyen színvonalasan
és dinamikusan fejlõdni Türje.
Gondolok itt az önkormányzat
épületének megújítását elõse-
gítõ pályázatra, valamint a bel-
sõ utak egy részének felújítá-
sát segítõ támogatásra, mely-
nek keretében a Zrínyi, a Béke
és a Táncsics utcák kapnak 18
millió forint értékben új bur-
kolatot – szólt a fejlesztésekrõl
is a településvezetõ, aki meg-

köszönte a pályázatok terén
kapott támogatásokat is.

A kulturális mûsorban a
, a

, a zalaszent-
lászlói , a

, a
mutatta be

mûsorát. Idén is eljött a gyere-
keknek és a

táncházzal kibõ-
vített mûsora is sokakat meg-
mozgatott. Este sztárvendég-
ként lépett
színpadra, majd a

báljával zárult a program.

Hétszínvirág Énekegyüttes
Türjei Amatõrök

Mákvirág Népdalkör
Türjei Táncolni Szeretõk Cso-
portja Türjei Szellõrózsa
Hastánccsoport

Tüsi bohóc Re-
Folk Zenekar

Dobrády Ákos
Görcsi-fivé-

rek
Pataki Balázs

Manninger Jenõ is méltatta Türje fejlõdését.

Az avatás után a résztvevõk örömmel álltak össze egy csoport-
képre.

Fotó: Kiss AndrásFotó: Kiss András
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Az új kenyeret ünnepelték
is. A ta-

vasszal nyílt Hagyományõrzõ
Mariska udvar pajtája adott ott-
hont egy régi hagyomány fel-
idézésének. A középkorban az
„Egyházas Kustányban” lévõ Re-
meteségben augusztus 20-án
búcsút tartottak, ennek a tör-
ténetnek voltak fültanúi, akik
meghallgatták

, aki felidézte a régi írásokat.
Ennek okán új hagyományt

kívánnak teremteni és évrõl
évre a mai napig megmaradt
romtemplomhoz (a Zala part-
ján délnek haladva, 2 km-re a
településen belül) lesétálva,
mintegy zarándoklatot tenni
augusztus 20-án.

Az esti programon felvág-
ták és szétosztották a közel 3,5
kg-os kenyeret, majd az újon-
nan elkészült szalonnasütõk-
nél éjszakába nyúlóan nótáz-
tak, beszélgettek, vicceket me-
séltek a résztvevõk.

A szezont lezárták, de to-
vábbra is várják a falubeli és
ide látogató vendégeket a kehi-
dakustányi Hagyományõrzõ Ma-
riska udvarban szervezett prog-
ramokra és a Tájházba, amely a
hét minden napján látogatható.

Kehidakustányban

Gellért Erzsébe-
tet

Az új kenyér ünnepe Kehidakustányban

Egy régi hagyományt idéztek fel.

Fotó: Lorencsicsné Horváth CsillaFotó: Lorencsicsné Horváth Csilla

Zalabérben és a környezõ
településeken a lassan már 10
éve mûködõ daloskörök ha-
gyományosan megszervezik
valamely ünnepkörhöz kap-
csolódóan vagy éppen érték-
õrzés céljával a találkozójukat.
Teszik ezt azért, hogy tanul-
janak egymástól, megmutassák
szakmai elõrehaladásukat,
eredményeiket, kicseréljék ta-
pasztalataikat, és nem utolsó
sorban megörvendeztessék a
hallgatóságukat bõséges nép-
dalkincsünk felelevenítésével
és megõrzésével.

Népi Értékeket Õrzõk Találkozója Zalabérben
Augusztus 6-án, hatodik al-

kalommal – az eddigiektõl tar-
talmában eltérõen – került sor
a Népi Értékeket Õrzõk Ta-
lálkozójára Zalabérben. A szer-
vezõk színpadi elõadások he-
lyett rendhagyó programmal
várták a résztvevõket. A

vendégül lát-
ta a pakodi ,
a türjei ,
a zalabéri és

tagjait. A dél-
utáni program egy „vissza-
tekintéssel” indult.

, a Búzavirág Nép-

Búza-
virág Népdalkör

Margaréta Dalkör
Hétszínvirág Együttes

Nyugi Kör Lo-
kálaptrióta Kör

Csiszárné
Egyed Aliz

dalkör vezetõje, az eddigi ta-
lálkozókon összegyûlt fényké-
pekbõl, videó felvételekbõl, nép-
dalcsokrokból készített össze-
foglaló segítségével idézte fel
az eddig megtett utat. A ko-
rábbi találkozók emlékei ki-
egészültek közös dalolással,
amely interaktívvá, érzelem
dússá tette a program ezen
részét. A népdalkörök számára
nem mindennapi élményt
nyújtott, hogy viszontláthat-
ták, hallhatták a Zalabérben
elõadott összeállításaik egy-
egy részletét.

Ezután a nem rég alakult
Lokálpatrióta Kör a könyvtár-
ban teaházzal és a nyári nap-
közis foglalkozásokon készült
alkotások kiállításával várta a
vendégeket. A falvédõkkel,
szõttesekkel, muskátlikkal va-
rázsolt népies miliõben, a cse-
resznyébõl készült, lehûtött
teát kortyolgatva lehetett to-
vább nosztalgiázni. A folytatás-
ban a tanulásé lett a fõszerep:

a programhoz dalos füzet
készült, mely az elõadáson
elhangzott dalcsokrokat is tar-
talmazta, két turai népdal és
egy turai népének megismeré-
sét is szolgálta. A zalai nép-
dalkincs õrzése ezáltal kiegé-
szült más tájegység értékei-
nek elsajátításával is. Az ér-
tékõrzés rövid táncházzal feje-
zõdött be.

A Zalabéri Köz(ös)ségi
Kertben termett hagymából,
paprikából, paradicsomból ké-
szült lecsóvacsora után a prog-
ram vidám közös dalolással
zárult. A találkozóról készült
videófelvételt, fényképeket, kö-
zösségi szolgálatos diákok ké-
szítették, akik aktív részesei
voltak a helyszín elõkészíté-
sének és a rendezvény lebo-
nyolításának is. A program
megvalósításában részt vett és
a cikket készítette:

közösségi munkás,
a zalabéri Búzavirág Népdal-
kör tagja.

Körmendy
Marianna

Csiszárné Egyed Aliz elõadásában felidézte az eddigi rendez-
vényeket.
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A
az idei évben augusztus 6-

án rendezte a falunapját. A
programok között minden kor-
osztály találhatott magának ked-
vére valót.

Kilenc órától nagy sürgés-
forgás kezdõdött a sportpályá-
ján, az éjszakai sok esõ után
szép idõnk lett. A fõzni vágyók
jó kedvvel, nagy igyekezettel
foglalták el a számukra kijelölt
területet, építették a sátrakat,
elhelyezték az asztalokat, pa-
dokat. Ez alatt kispályás foci-
tornára nevezhettek a csapa-
tok. Rövidesen tíz csapat kezd-
te el a mérkõzéseket két pá-
lyán párhuzamosan. Nem csak
helyiek, a környékbeli telepü-
lésekrõl is jöttek csapatok,
szinte minden korosztály és
egy lánycsapat is részt vett a
tornán. A több órán át tartó
küzdelmet sok nézõ követte fi-
gyelemmel. A gyõztes a „Vete-
ránok” csapata lett, emellett a
gólkirályt, a legjobb mezõnyjá-
tékost illetve a legjobb kapust
is kiválasztották. A mérkõzések
után 11-es rúgó versenyen mér-
hették össze tudásukat a je-
lentkezõk.

Közben a bográcsokban, tár-
csákon fõttek, sültek a fino-
mabbnál finomabb ételek, elõ-
kerültek a házi sütemények,
rétesek, a helyi borok, pálin-
kák, a jó hangulat garantált volt.
Szinte minden ilyenkor elké-
szíthetõ étel fellelhetõ volt; a
gulyáslevestõl a halászlén át a
pörköltekig. Az idei évben az
önkormányzat babgulyást ké-
szített, melyet bárki megkós-
tolhatott, csakúgy, mint a fõ-
zésben résztvevõ csoportok
ételeit. Ajándékként minden
szakács kapott egy a falunapra

sümegcsehi önkormány-
zat

Falunap Sümegcsehin
hímzett kötényt, hogy emlé-
kezetes maradjon ez a szép
nap. A gyermekek népi játéko-
kat próbálhattak ki, kézmûves
foglalkozáson barkácsolhattak,
illetve csillámtetoválás várta
õket. A délután folyamán az in-
gyenes légvárban folyamato-
san teltház volt, nagyon élvez-
ték a gyermekek. A helyi fiata-
lok ingyen fagyit is kaptak az
önkormányzattól.

Köszöntõ beszédében
polgármester asszony

kiemelte: „Ezzel a mostani ren-
dezvénnyel mi, akik itt vagyunk,
erõsítjük az összetartozást, a
közösségért való tenni akarást”
– jelezvén, hogy mennyien se-
gítették a lebonyolítást.

A beszéd után kezdõdött a
lányok, asszonyok bajnoksága:
a gumicsizma hajító-, célba do-
bó verseny, melyen az indulók
feladata az volt, hogy gumicsiz-
mával kellett eltalálni egy kö-
rönként távolabbra helyezett
bábut, amolyan „hogyan talál-
juk el a sáros csizmával hazaér-
kezõ férjet” játék. A hölgyek
nagy odafigyeléssel próbálták
eltalálni a bábut, a nézõk han-
gos nevetéssel díjazták a dobá-
sokat. Ezután a kiürített fut-
ballpályán helikoptermodelle-
zést láthattak az érdeklõdõk, a
látványos, trükkös mutatványo-
kat megnehezítette a fel-felerõ-
södõ szél, de a profi irányító
nagyon jól manõverezett.

Elkezdõdött az estig tartó
lángossütés az ügyes csáfordi
asszonyok segítségével, a 40
kg lisztbõl elkészült lángost
bárki megkóstolhatta.

A már hagyományos, min-
den évben sok nevetést kicsa-
logató parasztpróba vette kez-
detét. 13 kétfõs csapat neve-

Szi-
va Erika

zett, egyszerre két duó mér-
hette össze gyorsaságát. A fel-
adatok között volt olyan, mely-
ben megmutatkozott, ki „ért” a
kézifûrészhez, amikor le kel-
lett vágni egy „szeletet” egy
száraz akácfából. De voltak
nagy odafigyelést, csapatmun-
kát erõsítõ feladatok is, ilyen
volt a traktorgumi gurítás. A
gyõztes páros egy igazi paraszt
lakomához szükséges bõségko-
sarat vihetett haza, egy díszí-
tett falunapi vasvillával együtt.
Röviddel ezután kezdõdött a
traktorhúzó verseny. Az önkor-
mányzat új kistraktorával sok
párosnak meggyûlt a baja az
elõzõ nap felázott, felpuhult
talajon, de minden erejüket
beleadva húzták a csapatok.

A versenyek után a kultúra
és a mulatás vette kezdetét a

nagysátorban. Elsõként a bu-
dapesti

diákjai énekeltek fu-
rulya kísérettel, majd õket kö-
vette a tánccsoport
lányainak mûsora. Kánkánt,
csárdást és modern táncokat
adtak elõ. A táncosokból su-
gárzott jókedv, a produkciókat
a lelkes közönség nagy tapssal
díjazta, megalapozva az esti
hangulatot.

Az est fénypontja a
mûsora volt, a két tûzrõl

pattant énekes népszerû mula-
tós dalokat énekelt, közben
megmozgatva a legfiatalabb és
az idõsebb korosztályt is. Fer-
geteges hangulatot teremtet-
tek. Ezt követõen éjszakába
nyúló mulatozás keretében
hajnalig rophatták a táncot a
bálozók.

Tomori Pál Általános
Iskola

Kid Dance

Pacsir-
ták

A „parasztpróba” komoly feladatok elé állította a csapatokat.

Jó hangulatban telt a falunap.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

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
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Megkezdõdött
egyes részein a

Telekom nagysebességû,
szélessávú internet szolgál-
tatásának kiépítése. Hama-
rosan az itt élõ Telekom
elõfizetõk is élvezhetik az
eddigieknél még gyorsabb
internet minden elõnyét,
például az interaktív tévé
szolgáltatást.

A Telekom fejlesztései-
nek eredményeként ország-
szerte tavaly, az elõzetes ter-
veket is felülmúlva, 464 000
háztartás számára vált elér-
hetõvé a nagysebességû szé-
lessávú internet év végéig. A
menet azonban itt nem áll
meg, 2016 végére a Telekom
célja, hogy újabb, több mint
fél millió háztartásba jutassa

Zala-
szentgrót

el az internetezés élményé-
nek új korszakát. A zala-
szentgróti lakosokat is érinti
majd a fejlesztés, így év
végéig több, mint 2100 itte-
ni háztartás számára nyílik
meg a lehetõség, hogy hasz-
nálhassa majd a szupergyors
technológiát.

Milyen élményeket kínál
az új hálózat a zalaszent-
grótiak számára?

• Elsõsorban szuper-
gyors internetet, gyorsab-
ban betöltõdõ weboldalak-
kal, jobb letöltési sebesség-
gel; olyan érzést, mintha ma-
gasabb fokozatba kapcsolná-
nak a számítógépek. Ez pe-
dig egyszerûbb kapcsolattar-
tást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást

is jelent. Hamarabb letöltõd-
nek az emailek, egyszerûb-
ben és élvezetesebben hasz-
nálhatják majd ez elõfizetõk
a közösségi oldalakat.

• Rengeteg TV-csatornát,
szélesebb csatornaválaszték-
kal, valamint több képer-
nyõn is elérhetõ filmköl-
csönzést. Zalaszentgróton is
élvezhetõvé válik az inter-
aktív tévézés számos már
meglévõ funkciója, mint
például a megállítható és
visszatekerhetõ élõ adás, a
felvehetõ élõ adás, az elekt-
ronikus mûsorújság, vagy a
tévé képernyõjén elérhetõ
változatos interaktív alkal-
mazások.

• Prosperáló vállalkozá-
sokat, mert a szélessávú

Zalaszentgróton is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

internet kínálta elõnyökbõl
a helyi vállalkozások is profi-
tálnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válik mûkö-
désük, javul a versenyké-
pességük.

A szélessávú hálózat ki-
építésével párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bõ-
vítése is, amely már meg-
haladta a 97%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A
Telekom otthoni- és mobil
internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feled-
hetetlen élményeket min-
den zalaszentgróti számára.

További információ a fej-
lesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon ol-
vasható.

(x)

Ifj. Veress János zalaszent-
gróti borászt

– Miben segít Önnek az
internet napi életében?

– El tudná képzelni az
életét net nélkül?

– Mikor és hol szokott leg-
gyakrabban internetezni?

internetezési
szokásairól és a Telekom fej-
lesztésérõl kérdeztük.

– Az ügyintézés, a levele-
zés, a pályázatok figyelése, a
hivatali információk megszer-
zése ma már elképzelhetetlen
az internet nélkül.

– Nem, mint ahogy áram
nélkül sem.

„Ahogy áram nélkül sem…”
– Az esti órákban, otthon,

amikor a család lepihent. A
mezõgazdaságban napközben
kint kell dolgozni.

– Örömteli a fejlesztés.
A magyar kormány kiemel-
ten foglalkozik ezzel a témával.
A Telekomnak – mint a kor-
mány stratégiai partnerének
– ez a beruházása összhangban
van a kormányzati elképze-
lésekkel.

– Mi a véleménye arról,
hogy Zalaszentgróton is meg-
kezdõdött a nagysebességû,
szélessávú internet szolgálta-
tásának kiépítése?

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Rendezvények és konferenciák

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók

születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására

komplex csomagban

A rendezvénytermek összenyithatók,
szekcionálhatók

A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek

megszervezésére vagy családoknak,

egyaránt.

Szállodánk biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.

nagyobb létszám esetén
kisebb csoportoknál , így bármilyen jellegu

eseményre alkalmasak.

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Külföldi nyaralások al-
kalmával minden honfitár-
sunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a ma-
gyar bizony nem világnyelv.
Ezért kell, hogy beszéljen
még valamilyen nyelven,
hogy az élet legegyszerûbb
dolgát is el tudja intézni. De
viszont egy idõ után ezt a
hátrányt az elõnyünkre tud-
juk fordítani azzal, hogy tö-
megben olyan dolgokat is
meg tudunk beszélni han-
gos szóval, magyarul, amit
csak azért merünk megten-
ni, mert senki más nem érti
rajtunk kívül a magyar szót.

Gyuri feleségével, Klári-
kával már bejárta a fél vilá-
got. Legutóbb a világ végén
voltak egy alig lakott szige-
ten. Több, mint félnapos re-
pülõút és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a para-
dicsom. Klári a tengerpar-
ton nem tudott betelni a
látvánnyal. Minden tökéle-
tes volt, csak egy dolog
bosszantotta, hogy még
mindig alig beszélt angolul.
Ha hazamegyünk, újra el-
kezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásom-
mal nem sokra megyek. Hát
Klárikám, ez így van, itt bi-
zony magyar szót nem fo-
gunk hallani. Ekkor Gyuri
legnagyobb döbbenetére
magyar szó törte meg az
idilli csendet.

– Anyaaa! – hangzott a
tengerbõl.

– Mi a baj? – kérdezték a
partról.

– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a víz… –
mondta az anya.

– De Anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerbõl, ne-
kem kakilnom kell!

Erre egy hangos nevetés
után az ésszerû válasz: – Jó,
akkor gyere ki…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

De anyaaa!…

Többen szeretnék körbete-
kerni a , de vagy a
menetidõ, vagy a táv hosszú-
sága riasztja el a kétkeréken
kikapcsolódni vágyókat. Idén
elõször így kisebb távra hívták
tavunk „kis testvére” köré a
bringásokat, így augusztus
utolsó szombatján

érintésével in-
dult a 68 kilométeres

. A rendezvényt a
Zöld Irány mozgalom tagjai is
támogatták, akik kerékpáros
utánpótlás neveléssel, túrák
szervezésével, innovatív meg-
oldásokkal is foglalkoznak.

– A túrát a nagy Balaton
kör mintájára szerveztük meg,
amit azoknak találtunk ki, akik
azt nem merték bevállalni. Eb-
ben a távban nincsenek nagy
szintemelkedések, nagyon örü-
lünk a települések támogatá-
sának és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park segítségével egy
nagyon szép helyen tud halad-
ni a túra. A tó nyugati oldalán
haladva Zalacsányból Zalaka-
rosig indulva 18 kilométernél
helyeztünk ki frissítõpontot,
majd Zalakarosban lehet meg-
pihenni. A keleti oldalon a
Kányavári szigetnél szintén
frissítõpontot jelöltünk ki,
ahol be lehet menni a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Parkba,
majd a Kis-Balaton kerékpár-
úton haladva lehet Zalaapátin
keresztül visszaérni. A célunk
egyrészt a kerékpározás nép-
szerûsítése, másrészt, hogy be-
mutassuk a Kis-Balaton szépsé-
geit. Díjazzuk a legfiatalabb és
a legidõsebb résztvevõt, vala-
mint a legidõsebb kerékpárt.

Balatont

Zalacsány-

ból Zalakaros

Kis-

Balaton túra

Nyárzáró bringatúra a Kis-Balaton körül
Zalacsányból indultak a kerékpárosok

Hagyományt szeretnénk terem-
teni és minden évben az au-
gusztus huszadikát követõ hét-
végén szeretnénk megrendezni
a programot – mondta a kiin-
dulóponton, a Batthyány Kúriá-
nál a fõszervezõ, .

A túrán több egyesület és
család vett részt és már elsõ
alkalommal az ország másik
felébõl, valamint Ausztriából is

Szabó Zoltán

érkeztek bringások.
polgármester öröm-

mel fogadta a kezdeményezést,
ami tovább népszerûsíti a te-
lepülést. A bringások között a
legfiatalabb korosztály is kép-
viseltette magát:

– A Zalaegerszegi Kerékpá-
ros SE-be járunk a gyerekekkel,
az edzõnk szervezi ezt a túrát,
így mi is eljöttünk Zalacsány-
ba. A nagyfiam 9 éves, októ-
berben lesz két éve, hogy el-
kezdte, a 7 éves kislányom
másfél éve kerékpározik rend-
szeresen. Nagyon szeretnek
bringázni, szülõként minden-
ben támogatjuk õket. A mun-
kát, a szabadidõnket is hoz-
zájuk igazítjuk, mindenhová
elkísérjük õket és mi is nagyon
élvezzük a programokat. Dani
idén másodszorra lett bajnok a
diákolimpián, Luca harmadik
helyezést ért el – árulta el

.

Nagy

Lászlóné

Kálmánné Varga Ilona

Pataki Balázs

Egyesületi szinten is jó kikapcsolódást nyújtott a program.

Zalacsányból indultak a kerékpárosok.
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A nyári szünetben minden
szülõ számára fejtörést okoz,
hogy iskolás gyereke mivel tölt-
se a vakáció napjait.
tíz évvel ezelõtt néhányan úgy
gondolták, hogy a diákok szá-
mára a nyár közepén is szer-
veznek programokat. Így in-
dult el napközis jelleggel a

, me-
lyet idén is július utolsó napjai-
ban rendeztek meg Tekenyén.

– A tábor már az életünk
részévé vált, évrõl évre meg-
ismétlõdik, amit mindenki vár.
A programokat már rutinsze-
rûen bonyolítjuk le, azonban
nagyon sok háttérmunka kell,
hogy minden rendben men-
jen. Örülök, hogy ennyi év
után sem kopott el a tábor, sõt
évrõl évre bõvülget. Jó érzés,
amikor az egykori elsõsök
törzsfõnökökként jönnek visz-
sza segíteni bennünket. A szü-
lõk tehermentesítésén túl el-
sõdleges célunk, hogy közös-
séget kovácsoljunk. Sokan meg-
tehetik, hogy egyik táborról a
másikra íratják be a gyereke-
ket, de van, akiknek ez az
egyetlen lehetõség, hogy eljus-
son valahova – foglalta össze

, a tábor
mindenese, aki nélkül már el-
képzelhetetlen a programso-
rozat.

Idén hétfõn reggel több
mint negyven gyerek vett részt
a tábor foglalkozásain, akiket

Tekenyén

Na-
turAqua Életmódtábor

Dézsenyi Melinda

Törzsfõnökként járnak vissza az egykori elsõsök
Tizedik életmódtábor Tekenyén

egyes programokra a szülõk is
elkísértek. Hétfõnként min-
den évben egy-egy térségbeli
gyár vagy üzem ajtói nyílnak ki
a kíváncsi diákok elõtt. Idén a
Gróti Pékség és az Uniferro
Kazán- és Gépgyártó Kft. fo-
gadta a táborozókat. Délután
kézmûves foglalkozás és soto-
kan karate bemutató színesí-
tette a programot. Közben az
esõ is megtréfálta a csapatot,
de így sem okozott gondot,
hogy zalaszentgróti termálfür-
dõben lubickoljanak egyet. A
gyerekeknek külön élmény
volt, hogy a zalacsányi golfpá-
lyán egy új sportággal is megis-
merkedhettek. A keszthelyi
Festetics Imre Állatpark és a
szigligeti vár megtekintése
után már a Pálkövén található
ifjúsági szállóban foglalták el
szobáikat a táborozók, akik es-
ti fürdõzésként a Balaton vízé-
ben is csobbantak egyet. Rév-
fülöprõl hajóval jutott el a csa-
pat a balatonboglári Gömbki-
látóig, ahol csodálatos panorá-
ma nyílt számukra. A pénteki
zárónapon hagyományosan tú-
rával és tábortûzzel zárták a
tartalmas együttlétet.

– Idén a tizedik tábort szer-
veztük meg, aminek az összeál-
lításán már tavasszal nekiáll-
tunk gondolkodni. Számos öt-
let felmerül évközben, de egy-
egy programelem egyeztetése
is sok idõt vesz igénybe. Úgy

érzem, hogy annyira belejött
mindenki a táborozásba, hogy
talán nélkülem is menne… A
táborban mindenkinek meg-
van a szerepe, így van móka-
mesterünk, hadtáposunk, mu-
musunk is. Van olyan szülõ,
akinek a gyereke máshol nya-

ral, de félreteszi az otthoni
munkát és egy hét szabadságot
vesz ki, hogy bennünket segítsen.
A befektetett munka után jó
látni az örömöt a gyerekek ar-
cán, jó ennek az egésznek a ré-
szévé válni – emelte ki Melinda.

Pataki Balázs

A keszthelyi parkban a gyerekek közel kerültek az állatokhoz.

Révfülöpnél hajóval szelték át a Balatont.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A
a több, mint 30 éves

sportcsarnok felújítását irá-
nyozta elõ, és a

TAO-pá-
lyázatot nyújtott be, amely a
rekonstrukciót célozta meg. A
felújítás a sportparketta teljes
cseréjét, 4 öltözõ, 2 vizesblokk
és a 2 bejárati ajtó teljes fel-
újítását tartalmazta. A TAO-s
pályázatnak (a támogatás ösz-
szege 27 millió 562 ezer fo-
rint) köszönhetõen a legkor-
szerûbb technológiával való-
sult meg a sportcsarnok fel-
újítása, amelynek beruházási
összege 41 millió 964 ezer fo-
rintba került, ennek önrészét
(14 millió 402 ezer forintot) a
városi önkormányzat biztosí-
totta. A felújított sportcsarnok
szolgálja az idejáró közel 550
diák sportolási lehetõségeit, és
mivel Zalaszentgrót a térség
központja, így az ide járó, más
sportág szereplõinek is jobb
lehetõséget biztosít a spor-
tolásra.

Zalaszentgróti Kézilab-
da Club

Magyar Kézi-
labda Szövetséghez

Felújították a szentgróti sportcsarnokot
Egykori világsztárok az ünnepélyes átadáson

A felújított sportcsarnok
ünnepélyes átadására 2016.
szeptember 10-én, szombaton,
14 órakor kerül sor. A gálamér-
kõzéseken a korosztályos
szivacskézilabda csapatai (U9-
U10), illetve az U13-U14-es
csapatok a csapatával
mérkõznek meg. Ezt követõen
az együttese, amely az NB
I. 3. helyezettje, illetve a Ma-
gyar Kupa ezüstérmese volt,
játszik a Hévíz NB II-es csa-
patával, amely a 18. szezonját
kezdi az NB II-ben. Ezt köve-
tõen Zalaszentgrót szülötte és
büszkesége, a több mint 150-
szeres válogatott
erõsíti a ZKC csapatát az érdi
csapattal szemben.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség vezetõi mellett a kö-
zönség találkozhat a '80-as
évek magyar nõi kézilabda-
válogatottjának két egykori
kiválóságával, a világválogatott-
ban is szerepelt

és

ZKC

Hévíz

Érd

Tóth Tímea

Rácz Ma-
riannával Gódorné Nagy
Mariannal.

A ZKC vezetõsége és csapa-
ta ezúton is köszönetet mond
az érdi és a hévízi klub ve-
zetõinek és a TAO-pályázathoz
adójukat felajánló vállalkozá-
soknak és a városi önkormány-
zatnak.

Reményeik szerint a felújí-
tott sportcsarnok több évti-
zedig szolgálja az általános és
középiskolás diákok mellett az
egyesületi sportolókat és Za-
laszentgrót sportszeretõ kö-
zönségét.

A rendezõk minden szur-
kolót szeretettel hívnak a mér-
kõzésekre, ahol értékes és de-
dikált tombolatárgyak kerül-
nek kisorsolásra.

A fotó a beruházás mûszaki átadásán készült.

Új parketta várja a szentgróti kézilabdázókat.

A szentgróti csapatban ismét
pályára lép Tóth Tímea.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt

igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást

Hangulatos és modern tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk

,
tesznek nagyszerubbé!

nem csak szállóvendégek részére

Lobby bárunk

fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok

Éttermünk
igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.

a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora

a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel

Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk

formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy

minden tökéletes legyen.

A júniusban megnyílt négy-
csillagos Thermal Hotel BA-
LANCE szálloda nem csak a
szálloda vendégeinek kínál
szolgáltatásokat.

– A szálloda étterme min-
den nem hotelvendég részére
is nyitva áll, tehát bárki betér-
het ismerõseivel, párjával vagy
családjával egy kellemes ebéd-
re, vacsorára egyaránt – nyilat-
kozta a hotelt
üzemeltetõ

ügyvezetõje.
– Éttermünk kínálatának

jellemzõje a nemzetközi, a
hazai és regionális konyha mi-
nõségi alapanyagokkal, mely-
hez régiónk friss helyi bioter-
mékeit is felhasználjuk, mind-
ehhez figyelmes kiszolgálás és
kényelem társul, ami igazi ku-
lináris élvezetet varázsol ven-

Kutfej Attila,

Lenti Gyógyfürdõ

Kft.

Rendezvények új helyszíne
dégeink számára. Éttermünk
neve L16, amelybõl az „L” betû
Lentire utal, a 16-os szám pe-
dig a nyitás évére, azaz 2016-ra
– tette hozzá.

– Lobby bárunk pedig tö-
kéletes választás arra az alka-
lomra, hogy egy jó kávé, fan-
tasztikus sütemények, kiváló
koktélok, vagy jó borok mel-
lett tudjanak az emberek kel-
lemesen beszélgetni egymással.

– Különálló rendezvényter-
meink ideális helyszínt kínál-
nak különféle rendezvények
megtartására, megszervezésé-
re – folytatta az ügyvezetõ.

– Befogadóképességük több,
mint 200 fõ, technikailag a
legmodernebb eszközökkel
felszereltek, további részekre
szekcionálhatók, így a legmeg-
felelõbb helyszín különféle

társasági események megtar-
tására. Családi ünnepek, év-
fordulók, esküvõk, születés-
napok vagy vállalkozások, cé-
gek számára pedig üzleti part-
nertalálkozók, tárgyalások,
konferenciák, állófogadások,
tréningek lebonyolítására ki-
válóan alkalmas.

– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények
tekintetében egy olyan új
minõségi színfolt jelent meg
Lentiben, amely egy minõsé-
gileg magasabb komfortú, rep-
rezentatívabb helyszínt kínál a
társasági alkalmak megtar-
tására.

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

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

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓNK!!!

Olasz-Soproni 999 Ft/kg
Löncs 999 Ft/kg
Nyári Turista 999 Ft/kg
Sajtos virsli 999 Ft/kg
Sajtos párizsi 949 Ft/kg
Lecsókolbász 699 Ft/kg
Virsli mûbeles 699 Ft/kg
Zsír 1 kg 499 Ft/kg

..............
............................

.................
...................

................
...............
...............

........................
---------------------------------------------
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Debreceni....................1139 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Farmer-Gazda.............1499 Ft/kg
Sajtos turista..............1549 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi Extra sonka..1699 Ft/kg
Kópé............................1599 Ft/kg
Kentucky pulykamell sonka.1599 Ft/kg

Göcseji csirkemell sonka...........
.....................................1550 Ft/kg
---------------------------------------------
Fõtt csécsi szalonna..1249 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
---------------------------------------------
Csirke farhát.................168 Ft/kg
Csirke szárny................579 Ft/kg
Csirke comb................. 663 Ft/kg
Csirke egészben.......... 686 Ft/kg
---------------------------------------------

............
......................
.....................

................

..
.

Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb 249 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
Apróhús 70% 779 Ft/kg

Bõrõs karaj csontos 1089 Ft/kg
Bõrõs császár csontos 1079 Ft/kg

TOP ÁR!

TOP ÁR!

Érvényes: 2016. augusztus 29 - szeptember 11-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! • Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

A Thermal Hotel Balance.


