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Zalaszentgrót,

Batthyány-kastély
Zalaszentgrót,

Batthyány-kastélyT é r s é g i   h a v i l a p VIII. évfolyam 2018. május

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

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

Érvényes: 2018. május 28 - június 10-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Csirke farhát......................259 Ft/kg
Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Csirke egészben................669 Ft/kg
Csirke comb.......................669 Ft/kg

Sertés fehércsont                              5 Ft/kg..............................
Sertés láb hátsó                               99 Ft/kg...............................
Sertés máj                                       319 Ft/kg.......................................
Zsírszalonna                                   599 Ft/kg...................................
Karaj csontos                                 959 Ft/kg.................................
Lapocka                                          969 Ft/kg..........................................
Comb                                               999 Ft/kg...............................................
Tarja csont nélkül                        1279 Ft/kg........................
Karaj csont nélkül                       1299 Ft/kg....................... Zsír 1 kg 499 Ft/kg.................................................

Tepertőkrém  250 g/dob       399,-/db      1596   Ft/kg.. ....... ......
Virsli Műbeles-balaton 799 Ft/kg...........................
Véres-Májas hurka lédig 899 Ft/kg.......................
Debreceni 999 Ft/kg................................................
Füstölt tokaszalonna 999 Ft/kg.............................
Füstölt kolozsvári szalonna 1599 Ft/kg...............
Parasztkolbász 1599 Ft/kg......................................
Tepertő 1999 Ft/kg...................................................

Lecsókolbász.................................839 Ft/kg
Cserkészkolbász............................949 Ft/kg
Parasztmájas................................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs....................1049 Ft/kg
Sajtos virsli...................................1199 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs..........1299 Ft/kg
Vadász karikás..............................1399 Ft/kg
Vasi kolbász..................................1399 Ft/kg

Nyári turista..................................1549 Ft/kg
Vastagkolbász csípős paprikás..1699 Ft/kg
Körmendi extra Sonka.................1799 Ft/kg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Még felsorolni is csak egy
hosszabb cikk keretében le-
hetne azokat a fellépőket, akik
a debütáló Örvényeshegy Pik-
nik rendezvényein szerepeltek.
Zalacsány Páloskülterületén, a
Ház Művészetek akörnyékén a
Vidékfejlesztésért Alapítvány
jóvoltából olyan háromnapos
programsorozatot láthattak az

A zalai „Woodstock”
Világsztárok az Örvényeshegy Pikniken

érdeklődők május 25. és 27.
között, ami párját ritkítja Za-
lában.

Lapunk természetesen rész-
letesen visszatér majd erre a
hagyományteremtő rendezvény-
re. Most csak az első nap
felejthetetlen koncertjére sze-
retnénk visszapillantani. Nem

Örömzene Al Di Meolától.
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

� � � �lakás kötelező gfb casco utas
élet baleset nyugdíj vállalkozói� � � �

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

� � �személyi kölcsön jelzáloghitel CSOK
felújítási hitel állami támogatással�

autóhitel önerő nélkül�

Fundamenta OTP ltp Erste ltp� � �

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
� �értékbecslés energetikai tanúsítvány

zenei kritikát megfogalmazni,
hiszen egy amatőr zenekedve-
lőtől ez nem is várható el.
Egyébként is: Al Di Meola
művészetét sokkal hozzáértőb-
bek méltatták már, s fogal-
mazták meg egyértelműen,
hogy a dél-olasz származású
amerikai zenész a világ egyik
legjobb, sokak szerint legvir-
tuózabb gitárosa.

Eljött tehát Zalacsányba a
zseni, de nem egyedül: vele
tartott – ahogy ő fogalmazott –
legkedvesebb harmonikása, az
olasz Fausto Beccalossi.

– Egy csodálatos környezet-
ben, egy kis falu hegyén va-
gyunk – mondta a koncert előtt
Al Di Meola. – Szokatlan hely
a zenélésre, de nagyon tetszik.
Ez egy kis Woodstock! Egy

mini Woodstock (1969 augusz-
tus 15-18.-án az Egyesült
Államok-beli Woodstockban
500 000 néző előtt rendezték
meg a korszakos jelentőségű
fesztivált – a szerk.)... Én akkor
15 éves voltam, de az apám
nem engedett el. Emlékszem,
sírtam akkor, de ez egy fantasz-
tikus zenei korszak volt. Ez az
időszak határozta meg a zenei
ízlésemet, a sok kultúra talál-
kozása inspirált a zeneszámok
megalkotásában az idők során.
Itt most nem csak az új albu-
momról, az Opusról fogunk
játszani, hanem régebbi dalokat
is, még Lennon és McCartney
számokat is, mert nagyon sze-
retjük a Beatlest.

Aztán megszólalt az utá-
nozhatatlan gitárzene, amit a
harmonika „kísért”. Ki gondol-

A zalai „Woodstock”
Világsztárok az Örvényeshegy Pikniken

Örvényeshegy: piknik ezrekkel és világsztárokkal.

Fausto Beccalossi: a legkedvesebb harmonikás.

A jól végzett „munka” öröme...

Fotók: Ekler MártonFotók: Ekler Márton

ta volna, hogy ez a két hang-
szer ennyire „megfér” egymás
mellett ebben a műfajban. Igaz,
ehhez két olyan nagyszerű ze-
nész kellett, mint Al Di Meola
és Fausto Beccalossi.

Feledhetetlen este volt. Kö-
szönhető ez a fellépőknek, a
szervezőknek és persze az égiek-
nek. Csillagfényes koncertet
adhatott a két zenei csillag.

Ekler Elemér

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



3Szentgrót és Vidéke2018. május

A nevében érkezett szerkesztőségünkbe egy elekt-Telekom
ronikus levél. Nyilvánvalóan szélhámosságról van szó, bizo-
nyára nem csak nálunk próbálkoznak ilyen módon.

Első ránézésre hivatalosnak tűnik, de aztán kiderül, hogy
ócska, primitív trükkről van szó. Még akkor is, ha belevágtak a
levélbe egy olyan szövegrészt, ami lehetséges, hogy a Tele-
komtól származik.

De ha elolvassuk a számlaösszeg (ami már önmagában is
gyanús) alatti szöveget, láthatjuk, hogy rendkívül pofátlanok az
elkövetők. Még annyi fáradságot sem vettek, hogy felkérjenek
valakit – mondjuk egy általános iskolást –, hogy írja le ma-
gyarul a „számlán” szereplő következő szöveget:

„Remeljuk, hogy a szamla kifizeteset a megadott hataridon
belul. Vagy az elofizetes velunk automatikusan kikapcsol.

Kerjuk, kovesse az alabbi linket a folyamat befejezesehez .”
Aztán a „Befizetem” ablakra kellene kattintani. Hogy az-

után mi következik, azt csak sejtem.
Egyébként a -ról jött a levél, nemzina.ksoft@gmail.com

ártana, ha az illetékes hatóság ennek utána nézne.
E.E.

Pancser csalók…

Új autóipari üzemcsarnokot
épített a , aFlex Zalaegerszegen
beruházást 2,5 millió euróval
támogatta a HIPA Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség.

A százfős létszámbővítést
lehetővé tévő, 2600 négyzet-
méteres csarnok május 31.-i
avatásán in-Palkovics László
novációs és technológiai mi-
niszter azt mondta: a techno-
lógiai változás gyorsulni fog, a
mesterséges intelligencia, a ro-
botok és a digitalizáción alapu-
ló negyedik ipari forradalom
fogja meghatározni az életet.
Azok a vállalatok lehetnek si-
keresek, amelyek válaszokat
tudnak adni ezekre a kihívások-
ra – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a kormány
éppen ezeknek a kihívásoknak
megfelelve döntött az új mi-
nisztérium létrehozásáról. Zala-
egerszeg és a Flex együttmű-
ködését példaadónak nevezte,
hiszen a duális képzés elin-
dításában vagy a városban épü-
lő járműipari tesztpálya adta
lehetőségekben is több kapcso-
lódási pont van.

Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium
(KKM) parlamenti államtitkára
azt hangsúlyozta, nem válasz-
tási fogás, hanem maga a való-

Új autóipari üzemcsarnokot avatott a Flex Zalaegerszegen
ság az, hogy az elmúlt évben
minden korábbinál több befek-
tetés érkezett Magyarországra.
A következő hónapokban, évek-
ben egy sor olyan bejelentés
vagy beruházás indítása várha-
tó, amelyek a lehető legmo-
dernebb gazdasági környezetet
teremtik meg Magyarországon,
komoly növekedési lehetőséget
biztosítva az itt működő cé-
geknek.

Vigh László, a térség ország-
gyűlési képviselője (Fidesz)
felidézte, hogy az elmúlt nyolc
év alatt 800 ezer új munkahely
jött létre Magyarországon. A
munkanélküliek aránya keve-
sebb mint 4 százalék, ami Euró-
pában a 3-4. legjobb eredmény,
a gazdasági növekedés pedig 4
és 5 százalék között várható idén.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) arról tett említést, hogy
a Flex 1994 óta tevékenykedik
Zalaegerszegen, utoljára 2002-
ben avatott a vállalat új üzem-
egységet.

Harjinder Bajwa, a Flex
globális irányításért felelős al-
elnöke kifejtette: az autóipari
szektor a cégen belül 3,5 mil-
liárd dolláros árbevétel hoz,
ami háromszorosa a 2010-11-es
időszak bevételének. Magyar-

országon Zalaegerszeg mellett
Sárváron, továbbá Mexikóban
és Kínában van jelen a cég az
autóipar területén. A fejleszté-
sekkel főként a német autó-
gyárakat szolgálják ki, de jelen-
tős amerikai járműgyártókkal is
szoros az együttműködésük.

Uri Bechor, a Flex Euró-
páért felelős alelnöke arra em-
lékeztetett, hogy a vállalat ko-
rábban csupán termékgyártó
volt, mára viszont a tervezéstől,
a fejlesztésen át a gyártásig
minden területen jelen van.

Radenko Prnja alelnök azt
mondta: Európában nagyon jó
a pozíciója a Flexnek, erőteljes

a növekedése a kontinensen. A
magyarországi gyáregységek
folyamatosan jól teljesítenek,
ennek is köszönhető hogy mára
a régió egyik legnagyobb mun-
káltatójává vált a cég.

Péter Ágota, a zalaegersze-
gi gyár vezetője kifejtette: a
2013-ban indult növekedésnek
köszönhetően mára 800-zal
nőtt és eléri a 2000-et a zala-
egerszegi dolgozók létszáma.
Országszerte több mint 10 ezer
alkalmazottat foglalkoztat a
Flex, az autóipari szegmensben
Zala az éllovas, ahol több mint
70 millió eurót fektettek be az
elmúlt öt év alatt. (Forrás: )MTI

A Flex autóipari cég új zalaegerszegi üzemcsarnoka az avatás
napján, 2018. május 31-én.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
parlamenti államtitkára (b), Péter Ágota, a Flex zalaegerszegi
autóipari gyárának vezetője (b2), Radenko Prnja (k), Uri Bechor,
a Flex alelnökei (j2) és Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter (j) az új üzemcsarnok avatásán.

MTI Fotó: Varga GyörgyMTI Fotó: Varga György
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2018. április 12-én a kus-
tányi kultúrházban immár má-
sodik alkalommal népmese-
mondó versenyen vettek részt a
Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Általános Iskola és Gim-
názium Deák Ferenc Általános
Iskolájának tanulói. A gyerme-
kek alkalomhoz illően ünneplő
ruhában érkeztek, elkísérték őket
szüleik és felkészítő tanáraik is.
A lelkes versenyzők osztályon-
ként léptek a zsűri elé megmé-
rettetésre. Az alsó tagozatos diá-
koktól szebbnél szebb népme-
séket hallhattunk. A zsűri (Schulcz
Béláné, Makkné Illés Márta és
Gergely János döntése alapján
különdíjban részesítette Nagy
Lillát Andrási Teodórát.és

A mese az kell!

I. helyezett lett Radics Atil-
la, Kacsirek Alex, Váradi Lász-
ló Szabó Balázs Zoltánés . A
helyezettek és különdíjasok Lá-
zár István polgármestertől szép
és tartalmas mesekönyvet,
oklevelet vehettek át.

Ezúton mondunk köszöne-
tet a gyerekeknek, szüleiknek
és felkészítő tanáraiknak, nem
utolsó sorban a zsűri tagjai-
nak munkájukért, kedvessé-
gükért!

Reményeink szerint a mese
mindig fontos marad, ez a
délután bizonyítéka volt annak,
hogy nem csak a gyerekeknek
szól.

Gratulálunk mindenkinek!
S.K.N.

A díjazottak és a zsűri tagjai.

Ez évben április 22-én, va-
sárnap került sor az idén már
ötödik alkalommal megrende-
zett Búzaszentelő kórustalálko-
zónkra Hét-. Az idén 12 éves
színvirág Énekegyüttesünk hív-
ta életre eme rendezvényt 2014
tavaszán. A kórus fennállása
óta minden évben megünne-
pelte születésnapját, melyre
már jóval a Búzaszentelőnek
nevezett kórustalálkozók előtt
hívtuk a szomszédos falvak,
települések kórusait, hogy ez-
zel is színesítsük a programot,
együtt örüljünk egymás éne-
keinek. A többnyire szintén
2006 után szerveződött kör-
nyékbeli kórusokkal időközben
egyre szorosabb baráti kapcso-
lat alakult ki, idővel mind-

Búzaszentelő kórustalálkozó
annyian elkezdtük a saját kó-
rustalálkozónkat egy meghatá-
rozott alkalomhoz kötni. Volt
tavaszköszöntő február végén,
hálaadó és népi értékeket őrző
nyár végén, ősszel, de búza-
szentelőhöz kapcsolódó nem,
így a mi kórusunk 2014-ben
úgy döntött, hogy felelevenítve
ezt a szép hagyományt, a kó-
rustalálkozót egy, a határban
tartott szentmisével összekötve,
Szent Márk ünnepét választjuk
állandó időpontunknak. Így a
kezdetben születésnapi ünnep-
ségnek induló kórustalálkozónk
profilt váltott.

Az idén is meghívást kaptak
Zalabér, Pakod, Pókaszepetk,
Zalaszentlászló, Zalaszentgrót,
Sümegcsehi (ők sajnos egyéb

elfoglaltság miatt nem tudtak
részt venni) kórusai a környék-
ről, valamint a Vadkanok Nem-
zeti Dalárda férfikara Buda-
pestről, akikkel a kezdetektől
fogva szoros kapcsolatot ápol
kórusunk.

2016 nyarától a Hétszín-
virág Énekegyüttes tagjaiból
néhányan citerázásba fogtak,
Ágh Adrienn kórustársunk ve-
zetésével, ezzel is színesítve
zenei palettánkat. Ehhez a cite-
rás csapathoz két kislány is
csatlakozott, ésHujber Nóra
Tóth Eszter. Citerás csapatunk

kísérte énekeinket az idei kó-
rustalálkozónkon.

Két változás volt idén az
eddigiekhez képest a kórusta-
lálkozó életében. Egyrészt most
első alkalommal nem kötöttük
szentmiséhez, viszont egy te-
matikát választottunk. Megem-
lékeztünk ,Badacsonyi Lajosról
a népművészet mesteréről, aki-
től sok zenei anyag került
gyűjtésre, és nem messze tő-
lünk élt. Fiai és tanítványai
segítettek emlékezni ezen a
szép napon.

Johanné Székely Júlia

Immár ötödik alkalommal került sor a találkozóra.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A Türjei Szent László Álta-
lános Iskola folyamatosan él-
ménygazdag környezetet tart fenn
diákjai számára. Az intézmény-
ben aktívan működő diákön-
kormányzat segítségével bővíti
rendezvényei körét. A pozitív
szemlélet, a problémamegoldó
gondolkodás, a közösségi szel-
lem hatja át a programokat. A
tanév végéhez közeledve min-
denkinek nagyobb szüksége
van egy-egy pihentető napra.
Számunkra a természet közel-
sége adja meg ezt az érzést. A
tavasz beköszöntével mi is
igyekszünk minél több időt a
szabadban tölteni sportolással,
túrázással, virágültetéssel egy-
bekötve. A Föld napjához, a

Tavaszi zsongás
madarak és fák napjához kap-
csolódóan idén több szervezet
összefogásával valósította meg
iskolavezetésünk a tavaszi tú-
rát. A tagintézményünkbatyki
bevonásával a szomszédos Te-
kenyére túráztunk. Izgalmat most
is adott az előző napok esős
időjárása, de szerencsére kiváló
kirándulóidőben tettük meg a
közel hét km-es távot – a vál-
lalkozóbb kedvűek oda és visz-
sza is. A települések közötti át-
haladáskor a Türjei Faluvédő
Polgárőr Egyesület tagjai gon-
doskodtak biztonságunkról. Az
útvonalat 20 állomáson a csa-
patok előtt álló feladatok meg-
oldása tette izgalmasabbá és
változatossá. Állomásvezető-

ként iskolánk pedagógusai, a
Zalaszentgróti Szociális Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ
munkatársai, a Zalai Hazatérők
Egyesületének képviselői érté-
kelték a csapatok megoldásait,
ügyességét, összetartását. A cél-
ban nemcsak pihenhettünk, de
a türjei Táncolni Szeretők Cso-
portjának köszönhetően ínycsik-
landó ebédben is részesültünk.
A jóllakott diáksereg egy em-
berként köszönte meg a finom
falatokat. A hegygerincről nyíló
páratlan látvány a fáradtabbak-
kal is elfeledtette a nehéz pil-
lanatokat, és rácsodálkoztunk,
hogy milyen fantasztikus is a
mi vidékünk. Mosolyogva, fel-
szabadultan indultunk haza, s ju-
tott idő a természet újabb szép-
ségeire is.

A túra eredménye is mind-
annyiunk megelégedésére szol-
gált. A Türjei Szent László Ál-

talános Iskola Szülői Munkakö-
zösségének köszönhetően a nyolc
csapat valamennyi tagja része-
sült jutalomban, s a dobogós
helyezettek örömmel vehették
át ajándékaikat. Köszönjük min-
den szervezőnek, segítőnek, tá-
mogatónak ezt a kellemes napot!

A tanév végével sokak csa-
ládostul indulnak majd nyaral-
ni, de szeretnénk hinni abban,
hogy nemcsak a távoli vidékek
adnak majd élményeket az útra
kelőknek. Bízunk benne, hogy
lesznek olyan társaink, akik szü-
leikkel is végig járják gya-
logosan vagy kerékpárral a kö-
zösen felfedezett útvonalat, s
még jobban megismerik azokat
a kincseket, amelyeket Tekenye
és Türje tartogat az erre láto-
gatók számára.

Péter Szilvia
diákönkormányzatot segítő

pedagógusÚton…

Egy kis ügyességi feladat.

2018. május 18-án és 19-én
általános riasztás és kötelező
katasztrófavédelmi gyakorlat ke-
rült megszervezésre .Tekenyén
Az időjárás is kedvezett a ter-
vezett feladat végrehajtásához.
A csoport a reggeli orvosi el-
lenőrzés és a munkavédelmi tá-
jékoztató után a munkaterületre
ment. Az ismételten kijelölt ge-
odéta pontok figyelembevételé-
vel elkészült betonalapra száraz
támfal került megépítésre.

A út csatlakozásiKenderköz
pontjának szélesítését a mérete-
sebb mezőgazdasági járművek
forgalma indokolta. A dombor-
zati viszonyok és szintkülönb-
ségek állapotának stabilizálása
valósult meg a támfal megépí-

Katasztrófavédelmi gyakorlat Tekenyén
tésével. Így a horhos ezen sza-
kaszán a partoldal omlásától na-
gyobb esők idején sem kell tartani.

A gyakorlat előkészítése so-
rán a környezetvédelmi és út-
ügyi hatóságokkal megtörtént
az egyeztetés. A folyamatot
műszaki vezetői jogosultsággal
bíró személy felügyelte, helyi
szakemberek és a Települési
Önkéntes Mentőcsoport tagjai
végezték el. Az épített drótke-
retekbe 6 m mosott kavics ke-3

rült, aminek a vödrökbe való
felmerése és a felöntözése ki-
váló izommunkát igényelt (ké-
pünkön). Jó hozzáállással, re-
mek hangulatban telt a délelőtt,
emberileg és vagyonilag is gya-
rapodott a település. A meg-

épített 6+2 fm támfallal meg-
közelítőleg 500 ezer Ft összegű
értéket hoztunk létre és tartós

megoldást találtunk a követ-
kező évekre.

- s -

2018. május
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Megérkeztek a Mozdulj a
klímáért! országos verseny 3.
helyezésért a díjak. A nyere-
ményt, a fényvisszaverő kar-
szalagot az alsósok számára
osztottuk ki, a felsősök mun-
káját pedig édességgel köszön-
tük meg. Az oklevél méltó
helyet kapott az öko fali-
újságon.

Ökohírek Sümegcsehiről
Minden év szeptemberében

ökoosztály versenyt hirdetünk
diákjainknak. Ennek egyik fel-
adata volt tavasszal az ott-
honról hozott magvak vetése és
ápolása. Kis palántáik már ki-
nőtték az ablakpárkányt, ezért
szokásunkhoz híven az ön-
kormányzat számára ajánlottuk
fel őket. Átadáskor a dolgozók

segítettek az ültetésben és
elmondták, hogy a terményeket
idén ősszel is viszontláthatjuk,
majd az ebédlő asztalon. A
Tájháznál nevelt csodálatos
virágokból iskolánk is kapott
az udvar díszítéséhez. Így zárul
egy tökéletes öko program:
nulla szén-dioxid, nulla csoma-
golás, zamatos ízek, sok ta-
pasztalat és mosolygás.

Pillangó kertünkben kihaj-
tottak az évelő virágok és új
palántákkal is bővült a reper-
toár. A méhlegelőként szolgáló
sövény tökéletesen működik, mé-
hek százai szorgoskodnak rajta.
A tavaly ősszel elkészített fű-
szernövény kertünk teljes dísz-
ben pompázik. Mindannyian
szívesen gyönyörködünk benne.

(sz)
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Még április 3-án, a reggeli
órákban történt: nagy volt a
sürgés-forgás a Hagyományőr-
ző Mariska udvarban. Míg a
férfiak egy előre kivágott és a
helyszínre szállított, előkészí-
tett fenyőfának ástak gödröt, az
asszonyok és a gyerekek a fa
tetején megmaradt ágakra szép
színes szalagokat és egy üveg
pezsgőt kötöttek.

Az üveg pezsgőt a fa kitán-
colásakor az kapja, aki a magas
és kérgétől megtisztított csú-
szós fára felmászik érte.

A feldíszített fát a férfiak
ügyesen a helyére állították egy
létra és sok ügyes kéz segítsé-
gével. Az udvar dolgozói köz-

Májusfát állítottak

ben a helyi és vendég gyere-
kekkel májusbotokat készítet-
tek, amit mindenki hazavihetett
emlékbe. A májusfa felállításá-
ban segítőket és a vendégeket
végül finom italokkal, házi ké-
szítésű szörpökkel, szendvi-
csekkel, pogácsával kínálták a
szervezők .Kehidakustányban

A hagyomány szerint a fa
kitáncolására idén is augusztus
első szombatján, 4-én a „Paj-
tadöngölő” keretében kerül
sor. A népi zenekar és nép-
táncosok közreműködésével
tartandó nyár esti mulatságra
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

LoHoCsi

A jól végzett munka öröme…

Május 4-én iskolánk tanulói
az édesanyákat és a nagyma-
mákat köszöntötték Kehidakus-
tányban. Az első osztályosok
versekkel és szalaggal bemuta-
tott tánccal készültek. A máso-
dikosok ismert slágerek ének-
lésével jelenítették meg egy
gyermek és édesanyja életét,
mellyel nagy sikert arattak. A
harmadikas gyerekek versekkel
és virágkoszorús tánccal örven-
deztették meg a vendégeket. A
negyedikesek révén láthatták,
hogyan készült az osztály az
ünnepségre. Megható volt, aho-
gyan a gyerekek egyenként,
személyesen köszöntötték az
édesanyjukat.

Ezután a felsősök terített
asztalokkal, hidegtálakkal lep-

Tanulni így is lehet
ték meg már érkezésükkor sze-
retteiket. Ők időutazásra hívták
a résztvevőket, hisz eljátszották
miként válik egy fiatal lány
anyává. A történetben a 80-as
évek diszkójában megismerke-
dett egy lány és egy fiú. Sze-
relmesek lettek, összeházasod-
tak és megszületett első gyer-
mekük. A szülővé válás gond-
jai, örömei a nézők előtt ele-
venedtek meg. Felidézték mi-
lyen nehéz iskolásnak, kamasz-
nak lenni. Végezetül egy édes-
anya monológjából mindenki
megismerte az anyák érzéseit is.

A szebbnél szebb versek, a
táncok, a színdarabok és a szív-
ből jövő énekek méltón mond-
tak köszönetet az édesanyák-
nak, mamáknak, akik megha-

tódva és méltán nagyon büsz-
kén fogadták a gyerekek által
készített ajándékokat.

Május 7-én rendkívüli törté-
nelem óra keretében a 6., 7., és
a 8. osztályosok részt vettek a
XXIII. sümegi vártámadáson.
Az alkalomhoz illő egyenruhá-
ba öltözött, több mint 25 csapat
felvonulása után, mindenki el-
foglalhatta táborhelyét, ahol
neki is láttak a paprikás krump-
li elkészítésének. Majd elindul-
tak a korabeli ügyességi játé-
kokon: a csatacsillag dobás,
íjászat, ágyúgolyó hajítás és
várfutás mellett történelmi totót
is kellett megoldaniuk. Ebéd
után a lovagi tornát nézhettek
meg, melyen megcsodálhatták
két mongol lovas ügyességét is.
Így a gyerekek aktívan élhették
át a végvárak korának kalandos
életét.

Május 11-én a Zala Megyei
Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház Nemzeti Tehetség-
programja által alkotónapon
vettek részt az iskola tanulói.
Hat állomáson élményalapú
foglalkozásokon ismerkedhet-
tek meg képességeikkel, fedez-
hettek fel új érdeklődési terü-
leteket. Az íjászat, az emléke-
zet és figyelem gyakorlatok,
zene és néptánc mellett volt
kutyával asszisztált foglalkozás
is. Mindenki kedvence a tájé-
kozódó futás lett, ahol 6 pályát
kellett térkép alapján teljesí-
teni. Biztosan visszatérő prog-
ram lesz ezután, mert:

„Minden gondolatunk, min-
den tervünk azt célozza: hogy
lehetne benneteket vidámabbá,
életrevalóbbá, műveltebbé, de-
rekabbá tenni.”

Nagy-Krónert Ildikó

Egy történetet is eljátszottak…

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollé-
giumi férőhely 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 férőhely-
re, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanul-
mányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányai-
val összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolá-
sa, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-
solata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető 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 érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pá-
lyázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Május tizedikén a kustányi
kultúrházban került megren-
dezésre a 2017/2018-as neve-
lési év tanévzáró ünnepsége.
Schulcz Béláné köszöntő szavai
után a Tulipán csoport néptán-
cos nagycsoportosai Tóth Szil-
via néptánc oktató vezetésével
örvendeztették meg a vendé-
geket az idei évben tanultakkal.
A gyerekek népi játékai jó
hangulatot keltettek, és egy kis
bátorságot adtak a Katica cso-
portos gyerekek Anyák napi kö-
szöntőjéhez. Ezt követően a tu-
lipános gyerekek is köszöntöt-
ték az anyukákat, nagymamákat.

A két csoport egymást kö-
vetve a tanév során évsza-
konként tanult mondókákból,
versekből, népdalokból, népi
játékokból mutatott be egy
csokorra valót. Majd a műsor
végén a középsős gyerekek és
felnőttek elbúcsúztatták az is-
kolába induló nagycsoportos
gyerekeket.

Hagyomány már óvodánk-
ban, hogy a Kehida-Kustány

Tanévzáró az óvodában

Óvodájáért Egyesület minden
évben megválasztja az Év
Gyermekét, az Év Szülőjét és
Év dolgozóját. Ebben a tanév-
ben az Év Gyermekei lettek:
Girdán Anna, Radics Emese és
Nagy Hunor Kusz-. Év Szülői:
ler Dóra, Sándorné Kovács Ni-
kolett, Mészáros-Újhelyi Prisz-
cilla. Év Dolgozója pedig min-
den intézményünkben dolgozó
felnőtt, egy-egy könyvvel meg-
köszönve éves munkájukat.
Rendhagyó volt az idei tanév-
záró, mert a ballagó szülők és
gyermekek is készültek egy kis
meglepetéssel az óvónéniknek,
dajka néniknek. Az elmúlt óvo-
dás évek fotóiból készült vá-
logatással leptek meg bennün-
ket, amely mindannyiunknak
könnyeket csalt a szemébe.

Köszönjük a meghívott
vendégeinknek a részvételt, a
gyerekeknek tartalmas időtöl-
tést és pihenést kívánunk a
nyári szünetre!

Salamon Renáta
óvodapedagógus

Nehéz szívvel búcsúztak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2018. május
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Nagy lelkesedéssel vetették
bele magukat a gyerekek, a pe-
dagógusok és a szülők is a
sümegcsehi Fazekas József Ál-
talános Iskola gyereknapi ren-
dezvényébe, mely az esős idő
ellenére is felejthetetlen él-
ményt nyújtott minden részt-
vevő számára.

A nap a demokrácia jegyé-
ben a Diákparlament ülésével
kezdődött, ahol az osztályok
képviselői felolvasták tanáraik
és diáktársaik előtt az előző
napokban megfogalmazott és
összeírt észrevételeiket, a tanév
programjainak értékelését és a
jövőre vonatkozó kéréseiket,
kívánságaikat. A meghívott
vendégek között volt az iskola,
a település, a szülői munkakö-
zösség és a konyha vezetősége,
akik a beszámolók elhangzása
után reagáltak is a gyerekek
által elmondottakra.

A gyermeknapi program a
több évtizedes hagyományokra
épülő akadályversennyel foly-
tatódott, melynek teljesítése so-
rán a gyerekek kiléptek az is-
kola falai közül, az állomások
felkeresésével bejárták Sümeg-
csehi utcáit, a szőlőhegy bir-
tokait. A csapatverseny szoro-
san illeszkedik az iskola leg-
főbb nevelési elveihez: csalá-

Több évtizedes hagyományt folytattak.

Az összetartozást erősíti a sümegcsehi iskola gyereknapi programja

Május harmadik hetében
tartottuk az óvodánkban a
gyermek hetet, melyhez kap-
csolódva több programon is
részt vehettek óvodásaink.
Mivel a Pedagógiai Progra-
munk kiemelt fejlesztési te-
rülete a külső világ tevékeny

Gyermeknap a Sümegcsehi Lurkó Óvodában

megismerése, ezért a gyermek-
napi kirándulás helyszínének is
olyan helyet választottunk,
mely elősegíti a gyermekek
sokoldalú fejlesztését. Így ked-
den kirándulni voltunk Süme-
gen, az Afrikáriumban (képün-
kön), ahol a gyermekek sokféle

Afrikában is megtalálható ál-
latot láthattak, ezek között több
életnagyságában kiállított ál-
latot is megtekinthettünk. A
kiállítás megtekintése közben
„Ki-mit tud?” játékot játszot-
tunk a gyermekekkel, mely so-
rán számot adhattak eddigi
ismereteikről. A legmodernebb
technikával bemutatott állatok
látványa a háttérhangokkal
együtt olyan élményt nyúj-
tott a gyermekeknek, mintha mi
is részesei lennénk egy ka-
landos szafarinak. A játékok
során kiderült, hogy a gyer-
mekek nagyon sok ismerettel
rendelkeznek az állatokról,
azok életmódjáról, viselkedé-
séről.

A múzeumi látogatás után
ellátogattunk a közeli játszó-
térre, ahol a gyermekek kü-
lönféle mozgásfejlesztő játéko-
kon játszhattak, melyek fejlesz-
tették a nagymozgásukat, együtt-
működő készségüket, továbbá

az egymásra való odafigyelésre
is nevelhettük őket. A gyermek-
napi kirándulásunk zárásaként
fagyizni voltunk. A hét során az
óvodások kéréseit, igényeit fi-
gyelembe vevő tevékenysége-
ket szerveztünk, többek között
a kedvenc meséiket meséltük,
diavetítést tartottunk, kedvenc
futójátékokat játszottunk. A jó
időnek köszönhetően sokat tar-
tózkodtunk a játszótéren, majd
pénteken gyermeknapi bulit
tartottunk, ahol sokat táncol-
tunk, vigadtunk. A nap zárása-
ként bekapcsolódtunk a „Kö-
zösen könnyebb” programnak
köszönhetően a Fazekas József
Általános Iskola által szervezett
gyermeknapi programokba is.
Ennek keretében meghallgat-
hattuk a DWG együttes gyer-
mek koncertjét, melyen jól szó-
rakoztunk. Tartalmas és vidám
programokkal ünnepeltük meg
a gyermekeket!

-sz-

dias légkörben az egymás se-
gítését, a tehetség kibontakozá-
sát, az együttműködést, az egy-
másra figyelést igénylő felada-
tokban mérettették meg magu-
kat a gyerekek. A környékben
egyedülálló módon vegyes csa-
patokban zajlott a verseny, 1-8.
osztályig minden korosztály
képviselte magát egy-egy csa-
patban, valamint a tavalyelőtti
évtől már egy-egy szülői csapat
is összeállt erre a napra. A
gyereknapot megelőző héten a
csapatok a 8. osztályos csapat-
kapitányok vezetésével lázasan
készültek a kihívásra: jobbnál
jobb csapatneveket találtak ki,
zászlókat készítettek, egyenpó-
lót festettek a csapat jelképével
és a gyerekek nevével ellátva,
csatakiáltást költöttek és tanul-
tak meg közösen. Igazi kis csa-
pattá kovácsolódtak már a gye-
reknap reggelére, ahol a na-
gyok a legnagyobb szeretettel
és odafigyeléssel terelgették a
kisebb csapattagokat, ezzel is
erősítve az osztályok közötti
kapcsolatot, az egész kis közös-
ség családias jellegét. Az aka-
dályverseny feladatai között
sportjátékok, ügyességi felada-
tok, mesekvíz, sportkvíz sze-
repelt. A változatos próbák so-
rán mindenki megtalálhatta az

igazán neki való feladatot,
pozitív élménnyel zárva így a
versenyt.

Ebéd után az iskolában
folytatódott a program. Csil-
lámtetoválással, gyöngyfűzés-
sel, táblajátékokkal, filmvetí-
téssel, pattogatott kukoricával
várták a gyerekeket, a szülői
szervezet képviselői pedig inni-
és rágcsálnivalóval, sütemény-
nyel vendégelték meg az iskola
tanulóit.

A délelőtti akadályverseny
eredményhirdetésén minden
résztvevő csokoládét, az első
három helyezett különböző

ajándékot is kapott, a győztes
csapat jutalma pedig egy gyö-
nyörű torta volt.

A gyermeknap a sümegi
Deresedő Wild Gerlicék ferge-
teges koncertjével zárult, ahol
az iskola diákjai együtt éne-
kelték hangosan a zenekarral:
„Jó, jó, jó, jó, de jó nekem!”

És valóban, ezen a napon
különösen jó volt gyereknek
lenni Sümegcsehin!

A gyerekek nevében min-
den támogatónak köszönjük,
hogy feledhetetlenné tették ezt
a gyereknapot.

(sz)
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gyerekeknél, ahogy ré-
gen, ma is előfordul, hogy a
játék hevében valamelyik
kedvenc játékukat baleset
éri. Ilyenkor az ijedtségen és
néha a síráson túl az anyák
mindig elmondják a varázs-
latos mondatot:

– Nincs baj, majd apa
megjavítja!

Ez rendre megteszi a ha-
tását, a gyerekek megnyug-
szanak.

Egy fárasztó nap után es-
te hazaért László. Az íróasz-
talán, a számítógép mellett
talált egy játékot, amivel va-
lami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben meg-
esik az ilyesmi gondolta
László és bosszankodás he-
lyett mosolyogva elővette a
fiókból az erre a célra be-
szerzett szerszámait és va-
rázsolt. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadta a meg-
javított játékot. Az öröm
ilyenkor nagyobb volt,
mintha új játékot kapott
volna a gyerek. László az
ilyen pillanatokat többre be-
csülte, mint a munkája során
a főnökétől kapott elisme-
rést, mert a főnök szeme
nem szokott úgy csillogni az
örömtől, mint a gyerekeké.

Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak let-
tek. A játékok meg egyre si-
lányabb minőségűek. Lász-
lónak egyre nagyobb feladat
lett varázsolni. A felesége
észre is vette ezt. Ezért úgy
gondolta, hogy segít László-
nak és egy új varázsmonda-
tot talált ki ezeknek a játék-
baleseteknek a kezelésére:

– Nincs baj, majd apa
vesz másikat!…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Majd az apa…

A Győri Audi ETO KC
jobbszélsője, Bódi Bernadett
volt a vendég nemrég a város
női kézilabda-csapatánál. A
randevút a Zalaszentgróti KC
kérésére a keszthelyi dr. Iglódi
Endre hozta tető alá, és ő is
moderálta a beszélgetést, amely
a sportcsarnokban telt ház előtt
zajlott le.

– A szentgróti közönség
fantasztikus, ezt tapasztaltam a
saját csapatuk meccsein, illetve
amikor közösen Győrben jár-
tunk, az ottani női együttes
egy-egy találkozóján – mesélte
dr. Iglódi Endre, akit ezer szál
fűz a sporthoz, és ezen belül a
kézilabdához is.

– Most is óriási volt a lel-
kesedés, élénk párbeszéd ala-
kult ki a vendég és a 250 fős
publikum között. A közönség
sok érdekeset megtudhatott a
Győr 140-szeres válogatott (a
nemzeti csapat jelenlegi kere-
tében ezzel ő a csúcstartó), 3-
szoros Bajnokok Ligája-győz-
tes, 6-szoros magyar bajnok és
MK-győztes játékosának éle-
téről. Elhangzott: 32 évvel ez-
előtt Szegeden született, Győr-
be 17 éve szerződött először,
2013 óta folyamatosan a csapat
tagja. Beszélt legkedvesebb
játszótársairól, Tomori Zsu-
zsannáról és Görbicz Anitáról,
utóbbi sportemberi nagyságát
hosszan méltatta. Szóba került
a Győrtől éppen most búcsúzó
spanyol edző, Ambros Martín,

Bódi Bernadett Zalaszentgróton
A világ legjobb csapatában játszik

aki nélkül a csapat nem tart-
hatna ott, ahol van.

Kiderült, hogy az ETO öltö-
zőjében (ahol a következő sze-
zonban 11 külföldi klasszis
dolgozik majd) az angol a hiva-
talos nyelv. Ám Bódi nagyra
becsüli az olyan légiósokat,
akik törekednek a magyar
nyelv elsajátítására is – e téren
Eduarda Amorim jár az élen.
Az öltözői hangulatért ugyan-
akkor elsősorban a két holland,
a beálló Yvette Broch és az
irányító Nycke Groot a felelős
– ők elsöprő pozitív energiáik-

ból örömmel adnak a töb-
bieknek is.

A hosszúra nyúlt beszélge-
tést háromnegyed órában au-
togramosztás és fényképezke-
dés követte, majd Bódi Ber-
nadett edzést is tartott a szent-
grótiak U11-es csapatának. A
vendég egyébként nyári sza-
badságát tölti (az ETO július
14-én kezdi el a felkészülést az
új szezonra), de ennek ellenére
folyamatosan edzésben van,
napra lebontott programot hajt
végre. Hiszen a munka minden
siker alapja.

Háromnegyed óráig osztotta Bódi Bernadett az autogramot.

Közös fotó is készült.
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A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség (ZMKSZ) a közel-
múltban is sokat tett annak ér-
dekében, hogy a zalai csapatok,
játékosok egészségügyi háttere
biztosított legyen.

2017-ben hat egyesület ka-
pott nagy értékű félautomata
defibrillátorokat, amelyek kü-
lönböző zalai sportcsarnokokba
kerültek. A ZMKSZ elnöksége
pedig az idei első ülésén úgy
határozott, hogy a nemzeti, és a
Zala megyei bajnokságokban
szereplő felnőtt együtteseket
egy-egy nagyméretű és jól fel-
szerelt egészségügyi táskával
ajándékozza meg.

A közelmúltban Császár
József, a ZMKSZ főtitkára egy
zalaszentgróti rendezvény al-
kalmával egy tucat ilyen sport-
táskát nyújtott át a klubok kép-
viselőinek személyesen.

Egészségügyi sporttáskák ajándékba
Varga Sándor, a ZMKSZ

elnöke a következőket  mondta:
– Örülünk, ha szerény lehe-

tőségeink mellett folyamatosan
segíthetjük a bajnokságban sze-
replő csapatokat és különösen
fontosnak tartjuk az egészség-
ügyi ellátást, hiszen ne felejt-
sük el, hogy a csapatok több-
ségének mérkőzésein nincs or-
vosi jelenlét az NB II-ben és a
megyei bajnokságban. Az egész-
ségügyi táskák tartalma szak-
emberek által került kivá-
logatásra, annak érdekében,
hogy kizárólag olyan esz-
közök kerüljenek bele, ame-
lyek a legfontosabbak lehet-
nek a kézilabdázók számá-
ra. A jövőben is készülünk
hasonló meglepetésekkel a
megyebeli csapatok részére,
amelyet most is örömmel fo-
gadtak.

Egy tucat sporttáskát kaptak a klubok.
Nagyszerű sikert ért el a

ZTK FMVas színeiben verseny-
ző zalaszentgróti Farkas Ádám.

A megrende-Kolozsváron
zett tekézők egyéni világbaj-
nokságán az U23-as korosz-

Világbajnok Zalaszentgrótról

tályban a 120 dobásos klasszi-
kus versenyszámban remek 659
fás teljesítménnyel világbajnok
lett. Összetettben – a magyar
színeket képviselve – a bronz-
érmet szerezte meg 1274 fával.

Bravúrosan szerepelt Kolozsváron Farkas Ádám.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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„C” kategóriával rendelkező
áruterítő gépkocsivezetőt

vesz fel.
Munkaidő: hétfőtől péntekig kiemelt fizetéssel!

Tel.: 30/2276-636
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A képek illusztrációk • Az árak bruttó árak

AKCIÓ AKCIÓ

109.900 Ft helyett 86.900 Ft 84.900 Ft helyett 69.900 Ft

Nyitva tartás: H-P 9:00-18:00 Sz 9:00-13:00
Telefon: +36 30/587-98-88
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Belso elkerülo út vége
(Hock János csatlakozásánál)
Facebook: Rexton Bútor • E-mail: rextonbutor@gmail.com

Ülogarnitúrák, matracok és ágyak akár egyedi méretben is!

Az akció a megjelenéstol június .-ig vagy a készlet erejéig tart.30

Alabama160 ágy Rita Kanapéágy

GardróbokÜlogarnitúrák

Fenyobútorok, étkezok, szekrénysorok, nappalik, ágyak, matracok…

Tudósítót keresünk!
- Zalaszentgrótról és környékéről

A Zalatáj Kiadó
keres atudósítót

című lapjáhozSzentgrót és Vidéke
és .Zalaszentgrótról környékéről

Elengedhetetlen szempont a fotózás,
az alapvető számítástechnikai ismeret és

a saját gépkocsihasználat.
Érdeklődni: 30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu,

zalatatajkiado@gmail.com

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037


