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Augusztus első hetében a
kehidakustányi nyári élménytá-
bor második turnusa vette kez-
detét. A változékony időjárás
ellenére igyekeztünk sok és iz-
galmas programokkal kedves-
kedni a gyerekeknek.

Nyári élménytábor Kehidakustányban

A tábor első napját délelőtt
ismerkedéssel kezdtük, majd
közösen elkészítettük a tábori
zászlót. Miután az eső megállt,
állatsimogatóban jártunk, ebéd
után mindenki örömére ismét
gokartozni mentünk. A tábor

második napját egy kis test-
mozgással indítottuk. A gyere-
kek kerékpárra pattantak és a
település számos pontjára láto-
gattak el. Az útjuk során, a
sportpályán játékos feladatok-
kal, tánc- és énekversennyel
szórakoztatták egymást, illetve
a zsűrit.

A délutáni program a mű-
velődési házban folytatódott.
Legjobban az épületben való
bújócskát élvezték, de volt to-
vábbi bicikliverseny és a tor-
nateremben mozizás. A fárasztó
nap végén a zsűri által kivá-
lasztott legjobb táncos produk-
ciókat külön díjazták a tábor
vezetői.

A harmadik napot egy zenés
reggeli tornával kezdtük, majd
elindultunk biciklivel a Maris-
ka udvarba. Itt a gyerekek
Schulcz Erzsi néni segítségével
névre szóló karkötőt készítettek
ezután pedig tárlatvezetésen is
voltunk a tájházban. Délután a
gyerekek a tornateremben a
vetélkedők segítségével mér-
hették össze tudásukat, ahol
többen is kiemelkedően sze-
repeltek. A nap utolsó prog-

ramja pedig csillámtetkó készí-
tés volt.

A negyedik napon végre
megérkezett a jó idő, így a gye-
rekek egész nap a Kehida Ter-
málfürdő medencéiben lubic-
kolhattak. Délelőtt és délután is
a E-busszal utaztunk, így még
több időt tölthettünk a stran-
don. Ebéd után mindenki jég-
krémet kapott. A nap végére
bár fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel térhettek haza a gye-
rekek. A tábor utolsó napja is
eseménydúsra sikeredett. A
Deák kútnál közösen szalonnát
sütöttünk, amit mindenki na-
gyon élvezett. Ezután elrejtett
kincset kerestünk, számhábo-
rúztunk és az E-busszal vissza-
mentünk ebédelni a kultúrba.
Elkezdődött a mini disco, ahol
a gyerekek táncoltak, énekel-
tek, vízibomba csatával hűsítet-
tük le a kedélyeket, ahol senki
nem maradt szárazon.

A tábor zárásaként a hétfői
„X-faktor” döntőjével zártuk a
napot. A gyerekek bár fáradtan,
de tele élménnyel térhettek
haza a hétvégére.

Szitkovics Laura

Számos élménnyel térhettek haza.

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
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A Zalaszentgróti Szociális Kerekasztal résztvevői mélyen
elítélték a Szentgrót és Vidéke lapban is megjelenteket, az abban
foglaltakat, az érintettek kirekesztést, közösségellenes társadalmi
megítélését fokozó, azokkal szembeni gyűlöletet szító tájé-
koztatásnak tartják.

A kerekasztal résztvevői nyilván ismerik Sinkó Péter:
Hogyan nem találkoztam Bartók Bélával című, 1981-ben írt
humoreszkjét, amit a nagyszerű színész, Agárdi Gábor adott elő.

Ennek parafrázisával szeretnék nekik üzenni a kirekesztéssel,
gyűlöletet szítással kapcsolatban ezzel a hosszú címmel: Hogyan
nem találkoztak a Zalaszentgróti Szociális Kerekasztal részt-
vevői a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel? (Csak a közelmúlt
történéseire koncentrálok.)

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP parlamenti képviselője az
ATV riporterének azon kérdésére, hogy miért nagy a támo-
gatottsága a Fidesznek, azt mondta, hogy sok a patkány Ma-
gyarországon. A kerekasztal résztvevői ekkor első alkalommal
nem találkoztak a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel, pedig
Zalaszentgróton is sok Fidesz-szavazó, adófizető polgár van.

Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció budapesti
kerületi polgármestere szerint rémisztő képződmények a fehér,
keresztény, heteroszexuális férfiak és nők. Zalaszentgróton több
száz ilyen ember lakik. A kerekasztal résztvevői másodszor sem
találkoztak a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel.

László Imre, a Demokratikus Koalíció budapesti kerületi polgár-
mestere Adolf Hitlert dicsérte. A kerekasztal résztvevői harmadszor
sem találkoztak kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel. Annak ellenére,
hogy számos zalaszentgróti, haláltáborba elhurcolt és ott elpusztí-
tott polgár hozzátartozója nevében is tiltakozni lehetett volna.

Negyedszer akkor maradtak csendben a Zalaszentgróti Szo-
ciális Kerekasztal résztvevői, amikor Bíró László, a Jobbik poli-
tikusa Budapestet Judapestnek nevezte, a zsidó turistákat pedig
„tetűcsúszdásokként” emlegette. A hírek szerint lelövéssel fenye-
gette meg korábbi alkalmazottait, akik szerint többször nem
fizette ki a bérüket. Bíró László a szerencsi választókerület
időközi választásán a baloldali ellenzék képviselőjelöltje. Az

A kirekesztésről és a gyűlöletkeltésről
MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, az LMP és Mo-
mentum is Bíró László támogatója. Vagyis az a Demokratikus
Koalíció is, amelynek egyik vidéki bázisa Zalaszentgrót.

Ötödször akkor nem találkoztak a kerekasztal résztvevői az
aljassággal, amikor az ellenzék kamuvideókkal próbálkozott
meggyalázni a koronavírus-járvány elleni küzdelem valódi fő-
szereplőit. Egy szavuk sem volt.

Most viszont van. Ám van egy rossz hírem számukra. A
Zalatáj volt az egyetlen például, amely egy nemesapáti dolgos
cigányember érdekét képviselte egy undorító ügyben, amiben az
úgynevezett „fehér emberek” akarták kijátszani. A segítségül hí-
vott Helsinki Bizottság, Társaság a Szabadságjogokért (TASZ),
stb. vagy pénzért vállalt volna jogi képviseletet, vagy elzár-
kóztak az ügytől, vagy nem is válaszoltak. Számos cigány is-
merős, mondhatni barát kért közös fotóra egy nagyon örvendetes
esemény kapcsán. Bizonyára azért, mert kirekesztőnek, vagy
gyűlöletkeltőnek tartanak.

Nevezzük mindig nevén a dolgokat! A cikket akkor is megírtam
volna, ha a kitelepíteni kívánt emberek kék szemű, szőke hajú
vikingek.

Nem a bőrszín, a származás, a vallás számít, hanem az, hogy
ki milyen ember. Ez a fontos. Hiába fordultak panasszal a cikk
miatt a hatósághoz. Az igazság előbb utóbb kiderül.

Az pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy véleményem szerint (és
sokan vélekednek így) ezt a szegregációs-integrációs ügyet nem
tudják profi módon kezelni Zalaszentgróton. Vagy nem lehet
erről szabadon véleményt nyilvánítani?

Visszatérve a kirekesztésre! Emlékeznek még arra tisztelt
kerekasztal résztvevők, hogy 2010 májusában hogyan voksolt a
Parlamentben Zalaszentgrót jelenlegi polgármestere a kettős ál-
lampolgárságra? Akkor még MSZP-s képviselőként nem sza-
vazta meg, hanem tartózkodott. Ez nem kirekesztő magatartás
nemzettársainkkal szemben?

Van még észrevételük, esetleg kérdésük? Szívesen válaszo-
lok. A józan ész keretei között.

Ekler Elemér

Hosszú levelet kaptam Ba-
racskai Józseftől a Szentgrót
és Vidéke havilap és a Zalatáj
júliusi számában „Szegregáció
és integráció szentgróti módra”
címmel megjelent cikkünk-
kel kapcsolatban. (Az írás hon-
lapunkon is olvasható volt,
zalatajkiado.hu, 2020.07.07.)

Zalaszentgrót polgármeste-
re egyébként nem nyilvános
közlésre szánta levelét. Ez ak-
kor derült ki, amikor telefonon
hívtam. Megállapodtunk abban,
hogy egy közeli időpontban ta-

Szegregáció és integráció szentgróti módra
lálkozunk és interjú keretében
válaszol kérdéseinkre, s rész-
letesen kifejti véleményét az
üggyel kapcsolatban. Polgár-
mester úr hívását azóta is
várom.

Baracskai József leveléből
egy-két mondatot azért szeret-
nék kiemelni. Arról tájékoz-
tatott ugyanis, hogy a Zala-
szentgróti Szociális Kerekasztal
részvevői is mélyen elítélték
az újságban megjelenteket, az
abban foglaltakat az érintet-
tek kirekesztését, közösség-

ellenes társadalmi megítélését
fokozó, azokkal szembeni gyű-
löletet szító tájékoztatásnak
tartják.

Szükségesnek tartottam köz-
zétenni ezt a néhány mondatot.
Azért is, mert időközben kide-
rült, hogy panasszal, bejelen-
téssel fordultak Zalaszentgrót-
ról a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatósághoz a cikk
miatt.

Természetesen állok a vizs-
gálat elé. Minden mondatát,
szavát védeni tudom. Védeni,

mert véleményem szerint az a
megoldás, amit választani akar-
nak Szentgróton, nem vezet
eredményre. Évtizedes, évszá-
zados tapasztalatok támasztják
ezt alá.

Eddig a száraz tények. Ter-
mészetesen nekem is van vé-
leményem a Zalaszentgróti
Szociális Kerekasztal állásfog-
lalásával kapcsolatban. Ám ezt
már egy másik műfaj segít-
ségével, egy másik cikkben
fejtem ki.

E.E.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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zalataj@zelkanet.hu
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az elmúlt vírusos időszak a
Kehidakustány Sport Egyesület
Fekete Sólyom Íjász Szakosz-
tály életében az „egyéni” ud-
vari gyakorlásról szólt. Ehhez

Kehidakustányi íjászok Tekenyén
szerencsére segítségükre volt a
kellemes időjárás is.

A versenyszezon szünetelé-
se után, 2020.08.01-jén végre
rendeztek egy íjászversenyt Te-

kenyén, ahol a kehidai íjászok
is részt vettek.

A csapattagok közül csak
négyen tudtak versenyezni, de
Pál József, a szakosztály veze-

tője – sérülése ellenére – el-
kísérte és támogatta a csapatot.

A 40 db célból álló ver-
senyen Horváth–Buti Richárd
gyermek vadászreflex kategó-
riában 3. helyezést ért el. Édes-
anyja, női nomádButi Renáta
kategóriában az 1. helyezetnek
járó díjat vehette át.

Buti Renáta és fia.

Augusztus 15-én tartotta
Sümegcsehi Község Önkor-
mányzata a település nyári
nagy rendezvényét, a falunapot.
Az önkormányzat mellett lelkes
helyi lakosok, civil szerveze-
tek, mint minden évben, most
is segítették a rendezvényt.
Voltak akik kétkezi munká-
jukkal segítettek, voltak akik
eszközöket ajánlottak fel vagy
éppen ételekhez alapanyagokat.
Nagy öröm, mikor a rendez-
vény előtti hetekben keresnek
az emberek, hogy mi lesz, mit
tervezünk, miben tudnak segí-
teni – mesélte Sziva Erika
polgármester asszony, majd
hozzátette, hogy Sümegcsehin
már hagyomány, hogy széles-
körű segítség felajánlás teszi
teljessé a falunapot!

A rendezvény, mint minden
évben sportolással, játékkal,
főzési előkészületekkel vette
kezdetét. Az idei augusztusra
jellemző szeszélyes időjárás
most kegyes volt a progra-
mokhoz, verőfényes napsütés
jellemezte szinte az egész na-
pot. Így minden adott volt a
kispályás focira jelentkező
csapatoknak, hogy összemér-
jék az erejüket. A mérkőzések
lebonyolítását a helyi labdarú-
gó egyesület vállalta. Miután a

Vidáman, de fegyelmezetten
Sümegcsehi falunap

mérkőzések véget értek, estig
futballoztak a fiatalok a foci-
pályán. Szintén a nagypálya
egyik részén kapott helyet a
Fanyűvők játszóháza, amelyen
népszerű népi fajátékokat pró-
bálhattak ki a gyerekek mellett
a felnőttek is.

Az ugrálóvárban az idén is
sok gyermek lelkesen ugrálha-
tott, valamint oldtimer autók,
motorok is megjelentek az ese-
ményen, melyet a helyi önkén-
tes tűzoltóparancsnok és fia
szerveztek a rendezvényre; né-
hány helyi, környékbeli kézmű-
ves is kiállította termékeit, ez-
zel is színesítve a programot–
mesélte a polgármester asszony.

Elmaradhatatlan volt a már
hagyománnyá vált lángossütés
is, melyet az idén is a jól
összeszokott helyi asszonyok
szorgos keze készített minden
résztvevő számára. A felaján-
lott alapanyagokból készült
ingyenes lángost minden ér-
deklődő megkóstolhatta.

A színpadon fellépett a
Rezidance tánccsoport, sokféle
színes táncot mutattak be kicsik
és nagyok egyaránt, majd Ihos
József adta elő a Kató néni
konyhája című főzőshowt, mely-
nek keretében gömöri gulykát
készítettek a közönség részére.

Nagy sikere volt a lángosnak.

Ihos József szórakoztatta a közönséget.

Ezt bárki megkóstolhatta, a
visszajelzések alapján ízlett a
vendégeknek. Az elkészítés alatt
Kató néni humoros műsorával
szórakoztatta a nézőközönsé-
get. Az este további részében a
zene és a buli volt a főszerep. A
Deresedő Wild Gerlicék három

órás koncertje után helyi DJ
pörgette fel a hangulatot.

Összességében kiválóan si-
került a falunap. A résztvevők
példát mutattak a közösségi élet
szabályaiból és nem utolsó sor-
ban a szabadidő hasznos és kul-
turált eltöltésének lehetőségéről.
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Befejezéséhez közeledik a
TOP-3 .2 .1 -16-ZA1-2018-
00026 számú Kultúrház épületé-
nek energetikai korszerűsítése Te-
kenyén című projekt. Tárgya a
8793 Tekenye, Hunyadi utca
11., 33064 helyrajzi szám alatti
1/1 önkormányzati tulajdonú
kultúrház épületének energeti-
kai korszerűsítése.

A pályázat célja a kultúrház
energetikai felújítása, korszerűsíté-
se, a költségek csökkentése, va-
lamint a helyi lakosság figyelmé-
nek felhívása. A nyertes pályázat
példaként szolgálhat a továbbiak-
ban, hogy Tekenye község la-
kossága megismerhesse, megért-
hesse, és a későbbiekben használ-
ja, valamint továbbadja a meg-
újuló és alternatív energiaforrá-
sok használatáról, a költségha-
tékony felhasználásról, és a témá-
hoz kapcsolódó környezetvédel-
mi szempontokról tanultakat,
ezáltal a következő generáció
feladatának tekinti a példaként
állított, jelen pályázatban megva-
lósult lehetőségek használatát,
a környezetünk megóvását. Az
önkormányzat településfejlesz-
tési politikájának legfőbb célkitű-
zése, hogy olyan fejlesztéseket
vállaljon, melyekkel a megvaló-
suló eszközöket, programokat a
működés során is zökkenőmente-
sen finanszírozni tudja. Az ön-
kormányzat fontosnak tartja, hogy
a fejlesztés során azok az igé-
nyek kerüljenek előtérbe, me-
lyek olyan probléma megol-
dására, igény kielégítésére irá-
nyulnak, melyek alapelvei a te-
lepülésüzemeltetési és közszol-
gáltatási feladatokhoz kapcso-
lódnak, valamint a működési
kiadások csökkenésével jár-
nak. A fejlesztés során fontos,
hogy a fejlesztés eredménye-
ként a kiadások csökkenjenek,

Befejezés előtt a tekenyei kultúrház energetikai korszerűsítése
a település komfortfokozata ja-
vuljon.

A projekt előkészítésében
és megvalósításában résztvevő
személyek (pl. tervező, energe-
tikus, rehabilitációs szakmérnök,
projektmenedzsment) megfele-
lő képzettséggel és releváns szak-
mai tapasztalattal rendelkez-
nek. A projekt céljainak elérése
érdekében az egyes tevékenysé-
gek között folyamatos koordináci-
óra van szükség. A kitűzött cé-
lok elérését és az energiatakaré-
kosság növelését is szolgáló ener-
getikai struktúraváltás során meg
kell valósítani:

- teljes ellátási és fogyasztá-
si láncot átfogó energiahaté-
konysági intézkedéseket;

- alacsony széndioxid inten-
zitású villamosenergia-termelés
arányának növelését;

- a megújuló és alternatív hő-
termelés elterjesztését;

- az alacsony széndioxid ki-
bocsátású közlekedési módok
részesedésének növelését.

A fejlesztés illeszkedik Zala
Megye Területfejlesztési Program-
jában rögzített prioritás tengelyek-
hez és intézkedésekhez. A zala-
szentgróti járási célkitűzések-
hez szintén kapcsolódik a fej-
lesztés. A sajátos területi – ter-
mészeti erőforrás, agroökológi-
ai és turisztikai – potenciálok
kiaknázása, fenntartható erőfor-
rás gazdálkodás célon belül az
a természeti erőforrásokkal va-
ló fenntartható gazdálkodás és
az energiahatékonyságoz szol-
gáló beavatkozások támogatá-
sa, az energiafüggőség csök-
kentése, alternatív lehetőségek
támogatása elsősorban a telepü-
lések kommunális energia ellátá-
sára beavatkozásokhoz illeszthe-
tő a projekt. Fontos hogy a la-
kosság életminőségének javítá-

sa, a helyi közösségek fejlesz-
tése célhoz is illeszkedik a be-
ruházás. A fejlesztés révén egy ol-
csóbban fenntartható épület jön
létre, ami magasabb színvona-
lat biztosít a használók számá-
ra, ugyanis a megtakarított fenn-
tartási költségek, más oktatásfej-
lesztési tevékenységekre költhető-
ek. A vidéki népesség helyben
tartásához szükséges, az érintett
településeken igénybe vehető kö-

zösségi terek, vagy közfunkciót el-
látó épületek korszerűsítésére
kerül sor. A betervezett gépé-
szeti rendszer levegő-víz hőszi-
vattyú, mely a padlófűtéssel
és a választott Fain-Col rend-
szeren keresztül fogja a megter-
melt hőt leadni. A hőszivattyú
hatásfoka olyan magas, hogy a
fűtőanyag villamos energiára va-
ló kiváltásával is gazdaságo-
sabban lehet működtetni.
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Litvai Gábor, Batyk polgár-

mestere a faluban történő fej-

lesztésekről tájékoztatta lapunkat.

– Két nyertes pályázat meg-

valósítására került sor a tele-

pülésen, megtörtént a Kossuth

utca felújítása és a faluház hom-

lokzatának rekonstrukciója.

A polgármester elmondta

még, hogy a faluban működő

Sikeres pályázatok Batykon
Útfelújítás és a faluház rekonstrukciója

Aktív Batyk Egyesület nevéhez

méltóan továbbra is tevékeny,

gyalogos és kerékpáros túrákat

is szervez.

Batyki Ridikül néven höl-

gyeknek szóló programsoro-

zat indult a faluban, amely-

nek keretében egy adott té-

mában vitafórumra kerül sor

havonta.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

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

Sajtóközlemény
Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttmű-

ködési Program 2014-2020 pályázati forrásaiból támogatott
„Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-
border road access in the Slovenian Hungarian border region”
című, Guide2Visit rövid című, SIHU101 azonosítószámú projekt
keretében három próbaút valósult meg.

Az első próbaút 2020. március 4-én került megrendezésre. A
résztvevő vendégek nyolcan érkeztek Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból. A gyülekező reggel 9 órakor volt a szálloda re-
cepcióján. A csoport kisbusszal utazott Lentibe, a Lenti Gyógy-
fürdő és Szent György Energiaparkba, ahová 10 órakor érkeztek
meg. A vendégek igénybe vették a fürdő szolgáltatásait: többek
között gyógyfürdő, élményfürdő és szauna is a rendelkezésükre
állt. Az étkezés a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energia-
park Fregatt éttermében, büféebéd keretében zajlott. A kerék-
pártúra 14 órakor a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Ener-
giaparktól indult. A vendégek a lendvadedesi Víztározóhoz, te-
kertek, majd rövid pihenő és frissítő után folytatták útjukat
Lendvára, a Vinarium kilátótoronyhoz. Lendváról busztranszfer-
rel utaztak vissza a szálláshelyre, Zalakarosra a Hunguest Hotel
Freya-ba.

A második próbaútra 2020. július 11-én került sor. A részt-
vevők a Hunguest Hotel Freya vendégei voltak. Az ötfős csoport
a szálloda előtti parkolóból kisbusszal indult Szlovéniába, a
lendvai várhoz. A busz 10 órakor érkezett meg a várhoz, ahol a
vendégek megtekintették a helyi kiállításokat. A várlátogatás
után ültek kerékpárra a résztvevők. Úticéljuk a Dabronak tele-
pülés mellett található Bakonaki tóhoz, ahol a meseparkot, az
energiaparkot, és a Szent Vid kápolnát és forrást is meg-
látogatták. Ezután a Bakonaki Kalandpark pályáit próbálhatták
ki a vendégek. Az ebédet már Magyarországon, a nemesnépi
Abbázia Country Club éttermében fogyaszthatták el a túrázók.
Az utolsó állomás Márokföld volt, ahol a kalandpark után az
Artjárót és a Tündérkertet is megtekintették. Márokföldről
busszal utaztak vissza a kiindulási pontra, a Hunguest Hotel
Freya-hoz.

A harmadik próbaút 2020. augusztus 15-én zajlott le, 6 fő
részvételével. A vendégek ezúttal is Zalakarosról, a Hunguest

Hotel Freya-ból érkeztek. A csoport 9 órakor kisbusszal indult a
szálloda parkolójából Nemesnépre. 10 óra 10 perckor érkezett
meg a busz az Abbazia Country Club lovardájához, ahol lovas
programon vehettek részt a vendégek. A program tartalmazta a
lovarda bemutatását és lovaglási alapismeretek oktatását a
tapasztalattal nem rendelkezők részére, és természetesen lovag-
lást. A lovaglás után kerékpárral hajtottak át a vendégek a
Sárberki Horgásztóhoz, ahol a büfében elfogyasztották ebédjü-
ket, melyet horgászprogram követett tósétával egybekötve.
Ennek végeztével busszal utaztak vissza a szállodába.

2020 augusztusában beindult a projektet népszerűsítő online mar-
keting kampány, elsősorban a projekthonlaphoz (http://guide2visit.eu/)
és Facebook profilhoz https://www.facebook.com/guide2visit/)
kapcsolódóan. Célja a projektpartnerek által kialakított tu-
risztikai programcsomagok népszerűsítése, a programcsoma-
gokban meghatározott célcsoportok számára, valamint a
Guide2Visit projektről készült image-film népszerűsítése. A
szlovén-magyar határtérségben található turisztikai vonzerők
népszerűsítése érdekében „Szelfizz és nyerj!” címen nyeremény-
játék is kapcsolódik a kampányhoz. A játék célja megtalálni azt a
túrázót, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy
a kihelyezett QR kód is látható az adott turisztikai vonzerő
helyszínen.

Csodálatos helyeken fordultak meg.


