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Lámpások gyúltak Petrikeresztúron

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg.
2014. december 20-án este
rendezték hagyományteremtõ
szándékkal Petrikeresztúron
az elsõ Lámpások Éjszakája
elnevezésû felvonulást. Délután fél ötkor a gyõrfiszegi

üveg mécsestartót. A felvonulást több hetes munka elõzte
meg, mire a helyi lakosság, fiatalok, az önkormányzat összegyûjtötte a 170 egyforma üveget, majd megfestették, feldíszítették azokat.
Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy nagyon sok
ember lelkes munkája van abban, hogy a rendezvény ilyen
sikerrel zárult. Jó hangulatban
telt a karácsonyt megelõzõ hétvégi este is, de az igazi szívmelengetõ látványt az nyújtotta,
amikor az elkövetkezõ estéken
valaki végigment gyalogosan
vagy autóval a hosszú falun és
a legtöbb házban égett a szeretet lángja. Azt kérték a helyi
lakosságtól, hogy minden este
gyújtsák meg a szimbolikus
lángot, hogy a szeretet soha ne
aludjon ki a faluban. A rendezvényplakátokon az alábbi szöveg szerepelt, mely nagyon jól
összefoglalja a felvonulás, a
kezdeményezés lényegét:

falurészen gyûlt össze kezdetben egy maroknyi, 15-20 fõs
csapat, tagjai terepjáró segítségével, karácsonyi zene kíséretében vitték ki a falu minden
lakója számára kézzel festett

„A fény az isteni kinyilatkoztatás, a kozmikus teremtés,
a tudás, az élet, az üdvösség, a
boldogság, az igazság, a hit, a
megvilágosodás jelképe. Velünk született energia, az életadó áramlás. Minden, ami mozgásban tart és meleget, erõt
sugározva óvja életünk. A sötétség erõivel megküzdve magunkban, találkozhatunk a
fénnyel, és kevesebb félelemmel, nagyobb bátorsággal és
megújult erõkkel nézhetünk
az új év elé. Az éjszakák már
rövidülnek, a nappalok hoszszabbodva hatnak ránk a mindennapok során, de még várni
kell a szirmait bontogató tavaszra. A fény ünnepe pedig
reményteljes várakozást erõsít
bennünk.
A keresztény ikonográfia
számos helyen Krisztus szívében ábrázolja a világosság sugarát. Így jelenhet meg a mi
szívünkben is a fény karácsony
éjjelén.”

Befektetés a jövõbe!

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

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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Változás a teskándi közös hivatalnál
Jelentõs változás történt a
teskándi közös önkormányzati hivatal összetételében,
ugyanis néhány település kivált, több viszont csatlakozott.
Errõl kérdeztük Tóth István
Jánosnét, a székhelyközség
polgármesterét.
– Az önkormányzati választások után 60 napja van minden testületnek arra, hogy
átgondolja további mûködését
a közös hivatalokkal kapcsolatban. Két évvel ezelõtt –
megfelelve a törvényi elõírásoknak – Teskánd és Csonkahegyhát körjegyzõsége egyesült, így Kustánszeg, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu,
Dobronhegy és Teskánd alkotott közös hivatalt, teskándi
központtal, csonkahegyháti kirendeltséggel – mondja a polgármester.
– Az október 12-i önkormányzati választások után
milyen változás történt?
– Megkerestük az érintett
települések vezetõit a folytatással kapcsolatban. Idõközben öt falu képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy Gellénházával hoz létre közös hivatalt.
Lépnünk kellett, több megoldási lehetõségrõl is tárgyalt a

– Összességében hány ember tartozik a közös hivatalhoz?
– Mintegy 3600 fõ.
– Az átalakulás érinti a hivatal dolgozóit?
– Fazekas István jegyzõ irányítja a közös hivatalt, minden

dolgozót megtartva. Még nem
tudjuk, hogy a költségvetés hogyan alakul, okoz-e szerkezeti
változtatást. Szeretnénk, ha a
dolgozók eddigi biztonsága
megmaradna, s az eddigi színvonalon látnák el a feladatukat.
(e)

Ünnep Kisbucsán
Tóth István Jánosné
testület. Számos egyeztetés
után sikerült a törvényi elõírásoknak megfelelõ megoldást találnunk. Megkerestük
Salomvár
Önkormányzatát,
amely a csatlakozás mellett
döntött, így létrejött egy olyan
közigazgatási egység, amit Boncodfölde, Teskánd, Salomvár,
Kustánszeg és Becsvölgye alkot. A közös hivatal székhelye
Teskánd, Becsvölgyén és Salomváron kirendeltség, Kustánszegen pedig ügyfélszolgálat mûködik.

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

jével és ünnepi beszédével
vette kezdetét, majd a helyi
fiatalok mûsora következett.
Elõször egy karácsonyi versekbõl, idézetekbõl, énekekbõl álló összeállítást adtak elõ,
majd egy rövid, az alkalomhoz
illõ színdarabot játszottak el. A
hálás közönség nagy tapssal
jutalmazta (amit tényleg megérdemeltek) a lelkes csoport
teljesítményét, elõadását. Az
ünnepi mûsorra a helyi fiatalokat az IKSZT munkatársai
készítették fel.
Az ünnepély második felében Dorci és zenekara szép,
megható karácsonyi dalokból
álló mûsorát láthatták, hallgathatták a jelenlévõk, ami ismét
nagy sikert aratott.
A mûsor után Takács Ferenc polgármester mondott
köszöntõt, majd a mûsorban
szereplõ gyerekeket jutalmaztuk meg egy kis ajándékkal. A
jelenlévõket forralt borral, teával és süteménnyel kínáltuk,
közben ismert karácsonyi dalok szóltak.
Ez a közösen eltöltött pár
óra jó alkalom volt arra, hogy
visszatérjünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában idõnként a
háttérbe szorultak.
- gb -

Rajz: Farkas László

Dodó és Brumi a Mókusban

Advent a várakozás idõszaka, a karácsonyhoz vezeti el az
embert, a karácsony pedig a
szeretet által egymáshoz vezet
bennünket.
Településünk ismét ünneplõbe öltözött. Bármerre sétálunk karácsonyi fényekkel találkozunk. A karácsonyi hangulat minket is megváltoztatott. Jobban vágyunk a
csendre, a nyugalomra. Picit
jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat.
A keresztény világban a
Karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt
várja, a kisebbek sok ajándékot, a felnõttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tõle.
Ilyenkor van igazán alkalmunk
arra, hogy rohanó világunkban
egy kis szünetet tartsunk és
szeretteink körében békésen,
meghitten ünnepeljünk.
Településünkön a közös
ünneplésre december 21-én,
vasárnap délután 4 órakor
került sor a tornateremben,
Kisbucsa Községért Közalapítvány és Kisbucsa Község Önkormányzata támogatásával.
Az ünnepély Kozmáné Gál
Bernadett és Hegedüs Márta
IKSZT munkatársak köszöntõ-

– Nem értem mi a baj Putyinnal?! Világba jó csávó ez.
Bemondták, hogy le akarja nyomni a vodka árát...!

A helyi fiatalok színvonalas mûsort adtak.
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Jelentõs támogatási forrással számolhat Zala
A Zala Megyei Közgyûlés
legutóbbi ülésén elfogadta a
Zala Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetését, melynek bevétel-kiadási fõösszege
425 014 000 forint.
Döntés született arról is,
hogy a Zala Megyei Önkormányzat tagként kíván csatlakozni a magyarországi és határon túli magyar szakképzõ
intézményeket és szervezeteket magában foglaló Duna
Régió Szakképzési Klaszterhez, melynek létrehozásával az
alapítók azt kívánják elérni,
hogy a térség magyar nyelvû
szakoktatási rendszereibõl kikerülõ fiatalok tudása megfeleljen a piaci elvárásoknak,
szélesebb kitekintéssel rendelkezzenek választott szakmájukban. A közös célok eléréséhez a szakképzési rendszerek
összehangolásán,
határokon
átívelõ fejlesztésén, megújításán keresztül vezet az út, melyben fontos szerep jut a duális

képzés megerõsítésének, a
külföldi szakmai gyakorlati és
részképzési lehetõségek megteremtésének, illetve elektronikus tananyagok kidolgozásának, oktatói továbbképzéseknek. A kezdeményezés illeszkedik a kormány által meghirdetett „2015 - a külhoni magyar
szakképzés éve” programhoz,
melynek megvalósítására jelentõs forrásokat különítettek el.
Elfogadásra került a Zala
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.
évi üzleti terve.
A közgyûlés tagjai tájékoztatást kaptak az önkormányzat
2014. évben végzett területfejlesztési és területrendezési tevékenységérõl, melyben a megyei fejlesztési program elkészítése mellett – Zala megye
kedvezõ földrajzi elhelyezkedésének köszönhetõen – kiemelt helyet foglalt el a 2014-

Elfogadták a képviselõk a 2015. évi költségvetést.
2020-as uniós ciklusra vonatkozó határon átnyúló együttmûködési programok tervezése Ausztriával, Szlovéniával
és Horvátországgal, amelyekbõl további jelentõs támogatási forrásokkal számolhat a
következõ években.

A következõ idõszakban
rendelkezésre álló európai
uniós fejlesztési források hatékony felhasználását elõsegítõ
Zala Megyei Integrált Területi
Program végleges változatát
várhatóan 2015 tavaszán fogadja majd el a megyei közgyûlés.

Véradás Baktüttösön
Új jegyzõ, új közös hivatal

Toplak Ottó és Kulcsár Árpád is vérét adta a nemes célért.
Több mint tíz év szünet
után január 30-án ismét véradást szerveztek Baktüttösön.
A majd' 350 lelkes faluban 21
ember jelent meg vért adni,
akiket alaposan kivizsgáltak.
Közülük 17-en élhettek a lehetõséggel, nyolcan elõször ajánlották fel vérüket embertársaiknak.
– Amikor még járt tüdõszûrõ busz a falvakban, akkor
sok véradónk volt. Azóta a kör-

nyezõ településekre jártak el,
vagy a munkahelyeken adakoztak az emberek. Nagyon régóta nem volt már Baktüttösön
véradás, és úgy gondoltam,
hogy vagyunk akkora település, hogy húsz fõt össze tudunk hívni. Szép számmal érkeztek jelentkezõk, sok új véradónk is volt. Ebbõl is látszik,
hogy a falu ha kell, akkor össze
tud fogni. Általában nagy munkával jár ennyi embert össze-

hozni, de itt nem kellett sokat
szervezni. Reméljük, hogy
mostantól rendszeressé tudjuk
tenni ezt a programot, melyet
legközelebb õsszel szeretnék
újra megszervezni – összegzett Révész Zsoltné szervezõ, aki a Zalaegerszegi Területi Vérellátó asszisztenseként
dolgozik.
A jótékonysági programra
a faluból elszármazottak is
visszajöttek, Kulcsár Árpád és
Balogh Zsolt is családjával vett
részt a közösségi rendezvénynyé avanzsált eseményen,
mely közös vacsorával zárult.
– Amennyiben a település
lakosságszámát és a véradó
hajlandóságot vesszük alapul,
akkor ez egy kiváló eredmény.
Több mint 10 éves kihagyás

után újra összegyûltünk, melylyel szeretnénk hagyományt
teremteni. Februárban szeretnénk a farsangot is megünnepelni, s várhatóan nyáron tartjuk meg a futballszakosztály
jubileumi rendezvényét. Az
önkormányzat életében jelentõs változás történt, új közös
hivatal jött létre Söjtör székhellyel. A jegyzõi feladatokat a
jövõben dr. Kovács Antalné
látja el, aki korábban Gutorföldén és Söjtörön is tevékenykedett. Március elsejével a járási hivatalok átveszik tõlünk a
szociális ellátási rendszert, sok
munkánk van addig még –
tette hozzá a település híreivel
kapcsolatban Béres László polgármester.
Pataki Balázs

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Gellénházi változások
12 település tartozik a közös hivatalhoz

Vugrinecz József: - Legfontosabb feladatunk az intézményeink mûködtetése, a munkahelyteremtés és fiataljaink helyben
tartása.
Jelentõs változások történtek Gellénházán a közös önkormányzati hivatalnál. Többek között errõl is beszélgettünk Vugrinecz Józseffel, a falu
polgármesterével.
– Csonkahegyhát, Milejszeg, Dobronhegy, Németfalu
és Pálfiszeg csatlakozott önökhöz. A felsoroltakon kívül
mely települések tartoznak a
hivatalhoz?
– Gellénháza, Gombosszeg,
Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr. Becsvölgye viszont Tes-

kándhoz csatlakozott, így 12
település alkotja a gellénházi
közös hivatalt.
– Volt már korábban is valamilyen kapcsolat az újonnan csatlakozott településekkel?
– Elsõsorban kulturális téren.
- Gellénháza a székhelyközség. Hol van kirendeltség?
– Csonkahegyháton mûködik egy kirendeltség, ahol az
újonnan csatlakozott öt község
ügyeit intézik Salamon Henrietta aljegyzõ irányításával. Legfontosabb kapcsolódási pon-

tunk a pénzügy, de természetesen kiemelten kezeljük a közös kulturális programokat is.
– Gellénháza közismert
gazdag kulturális életérõl. Ehhez társul majd a gazdasági
szféra megélénkülése is?
– Gellénháza legfontosabb
feladata rövid távon az iskola
és az óvoda energetikai fejlesztése. Karbantartások ugyan történtek, de komolyabb felújítás
nem történt az elmúlt években. Egy 140 millió forintos
pályázati ötletünk van ezzel
kapcsolatban.
– Hány település tartja
fent az iskolát?
– A törzshivatalhoz tartozó
hét falu. Sajnos a tanulók létszáma nem éri el a kétszázat,
az elmúlt húsz évben a felére
csökkent. Szeretnénk egy közös óvodai-bölcsödei csopor-

tot létrehozni, segítve ezzel a
munkába álló szülõket.
– A köztudatban még úgy
él, hogy az olajos múltnak köszönhetõen Gellénháza ma is
vonzó település. Mégis fogyatkozik a lakosság?
– Az elmúlt 10 évben a
lakosság létszáma 200 fõvel
csökkent. Az olajipar kivonulása nem múlt el nyomtalanul.
Mindent elkövetünk azért,
hogy a folyamatot megállítsuk,
ezért tárgyalásokat kezdtünk a
Gellénházán mûködõ vállalkozások vezetõivel az elõrelépés
érdekében. Fontosnak tartom
a közmunkaprogram kiszélesítését is. Legfontosabb feladatunk az intézményeink mûködtetése, a munkahelyteremtés és fiataljaink helyben
tartása.
E.E.

A Magyar Kultúra Napja

Vetélkedõ is volt a megemlékezésen.

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

,,Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon
tartani nehéz, elveszteni könynyû.” (Kodály Zoltán)
Hazánkban a Magyar Kultúra Napját 1989. január 22-e
óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát, amit késõbb Erkel Ferenc zenésített
meg.
Kisbucsán a lakosságot az
évfordulóról való megemlékezésre a havi programajánlóban
tájékoztattuk. A rendezvény az
IKSZT termében, január 23-án,
pénteken délután 17 órakor
került megrendezésre. A rövid

ünnepi megemlékezést követõen vetélkedõre került sor. A
feladatok között volt: totó, szókeresõ a hungarikumokról,
megadott betûkbõl - új szavak
kirakása és kvízkérdések megválaszolása. Az írásbeli feladatok megoldását közösen beszéltük meg, így mindenkinek
lehetõsége volt hozzászólni az
adott kérdéshez. Minden résztvevõnek apró ajándékkal kedveskedtünk, amiért fontosnak
tartotta és részt vett a (még
nem ,,piros betûs”) Kultúra napjáról való megemlékezésen. Megemlékezésünk az alkalomhoz
illõen a Himnusz meghallgatásával zárult.

2015. január
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Farsangi „disznólkodás”
Disznóölés, jelmezek és pálinkamustra
a gazdakör, amely öt rendezvényt foglal magába. Az elõadások felölelik a szõlõ-és gyümölcstermesztés, borkészítés,
kiskerti munkák fortélyait egyaránt. Szintén februárban nyitjuk meg az Ifjúsági Klubot,
táncházat és a lányok - asszonyok számára kézimunka szakkört is szeretnénk szervezni. E
hónap 15-én, rijekai kirándulásra kerül sor – értesültünk az

Díjazták a legjobb jelmezeket.
A téltemetés elsõ lépéseként, hagyományteremtõ céllal, egész napot felölelõ programokkal várta Gellénháza
Község Önkormányzata a lakosokat. A kedves és vidám invitálásnak sok helyi tett eleget,
gondolva a következõ hónapok pergõ eseményeire és melegebb napjaira. E téli napon
kicsik és nagyok ébredtek
disznóvisításra, mely a település mûvelõdési háza mögötti parkot töltötte be. Itt zajlott
a közös disznótor, amely alkalmával, gondosan megszervezett munkamenet közepette
teltek a percek. A férfiak a
perzselést, majd a disznó bontását vállalták fel, az asszonyokra a feldolgozás és a fõzés
nem kevésbé fontos feladata
várt. Ennek megfelelõen készült a hurka, kolbász töltelék,
valamint az ilyenkor elmaradhatatlan disznótoros káposzta.
A téren álló betlehemes szereplõit, most mulatozó bábok
sokasága váltotta fel, jelezve e
nap hangulatát.
A mûvelõdési ház farsangi
díszbe öltöztetett nagytermében egymást követték a színes,
pergõ események, köztük versenyek, melyek a falubeliek
szép számát vonzották közös
vigadalomra.

A kora délutáni órákra pálinkamustrát hirdettek a szervezõk, amelybe a társközségeket is beleértve bárki benevezhetett házipálinkájával. A
közönség kóstolt, majd szavazott a különbféle gyümölcsbõl
fõtt pálinkákra.
E téli órák a jelmezverseny
színes perceivel folytatódtak.
A gyerekek ötletes, kedves
jelmezbe bújva álltak a közönség és a zsûri elé, akik díjazták
a legötletesebb, legszebb, valamint a legrémisztõbb jelmezeket is. A színpompás kavalkád alkalmával arcfestésre is
volt lehetõség.
A disznótoros vacsorát ki-ki
megkóstolhatta 200 forintos
áron, amely zenével, mókázással, és a felajánlott tombola
tárgyak sorsolásával egészült
ki. A közelmúltban alakult helyi felnõtt amatõr színjátszók
elõadásában, Kéri Ferenc: „A
beteg disznó” címû népi komédia szórakoztatta a farsangoló közönséget.
– A következõ hetek, hónapok programjait is a hagyományok feltámasztásának, ápolásának jegyében tervezzük,
fõként közösségteremtõ céllal,
folytatva a januárban elkezdõdött rendezvényeink sorát. Ennek megfelelõen indult útjára

www.zalatajkiado.hu

értékteremtõ, széleskörû programok soráról Vugrinecz József polgármestertõl és Kulcsárné Csejtei Marianna alpolgármestertõl.
Az egész napos pergõ eseményeket, zenés-táncos órák
zárták a szervezõk felhívásának megfelelõen, mely szerint:
„Ilyen még nem volt Gellénházán”.
Török Irén
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„Lobog már négy kis gyertyaláng…”

A negyedik gyertyát a polgármester gyújtotta meg.
A gellénházi ünnepváró
programsorozat negyedik hétvégéjén színes forgatagban teltek a közös órák. A mûvelõdési
ház elõtti tér a község fenyõfája és a gondosan elkészített
betlehem mellett, árusok sokaságával, színes, kreatív portékákkal, állatsimogatóval egészült ki.

– Egy családias, közvetlen
hangulatú rendezvényre várjuk e nap a falu lakosságát,
amelynek elsõdleges célja a
szórakozás. Ezt biztosítja a különbözõ kézmûvestermékek
kínálata, a szomszédos településrõl érkezett bárányok és szamarak a gyerekek számára,
majd a kulturális mûsor. Min-

denkinek szeretnénk kedveskedni két bonnal, amelyeket
fel tudnak használni a rendelkezésre álló étel és ital kínálatból – hallottuk Vugrinecz
József polgármester lelkes
szavait.
A Becsvölgye Község Önkormányzata által biztosított
sátrak mélye számos ajándékötlettel szolgált kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Szõttesek, kézzel öntött és formázott
gyertyák, gyöngybõl készült
ékszerek, bábok, ünnephez illõ mézeskalácsok, valamint házi készítésû, adalékanyag mentes lekvárok és szörpök jelentették a kínálatot. Az ideiglenesen felállított kerítés mögött
bárányok és szamarak várták a
kíváncsi gyerekeket.
„A Karácsony elõtti utolsó
vasárnap egy nagy lila lepelbe
öltözött angyal jelenik meg a
mennybolton, és járja be az
egész Földet…”- e gondolatokat
követõen, a színes vásári forgatag közepette a település pol-

gármestere meggyújtotta a negyedik gyertyát.
Az adventi program további eseményei a mûvelõdési ház
falai között zajlottak, ahol elsõként a kicsik karácsonyi köszöntõje hangzott el: „Adventi
hírnök: friss fenyõág,/ Lobog
már négy kis gyertyaláng!”
Vugrinecz József, Weöres
Sándor: „A jóságról” címû versébõl idézve gazdagította az
ünnepváró összejövetelt: „Úgy
áradjon szereteted, mint a tûz
fénye-melege: mindenre egyformán.”
Nagy Péter, a község plébánosa Szent Karácsony üzenetét közvetítette az ünneplõk
felé, majd a település mûvészeti csoportjai, az Orchidea
Kamarakórus, a Vajda József
Népdalkör, a Galagonya Citerazenekar, Ádám és a lányok
formáció, a dr. Papp Simon Általános Iskola diákjainak produkciójával kiegészülve emelte
az ünnepi hangulatot.
Török Irén

Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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A közösségépítés jegyében
Vállalkozók fóruma Teskándon
Lassan egy évtizedes hagyomány, hogy az önkormányzat kötetlen találkozóra
invitálja a teskándi vállalkozókat. Minap kilencedik alkalommal gyûltek össze a vállalkozók
a Kemence-házban megtartott
fórumon, amelyre hivatalosak
voltak a falu civil szervezeteinek képviselõi is.
A hagyományos forgatókönyv szellemében elõbb Tóth
István Jánosné polgármester
tartott vetített képes elõadást a
falu életérõl, az önkormányzat
tevékenységérõl, gazdálkodásáról, a megvalósult beruházásokról, fejlesztésekrõl, s az
ezekkel kapcsolatos pályázatokról. A polgármester fontosnak tartotta kiemelni: arra törekszenek, hogy beruházások
során elsõsorban a helyi vállalkozók kapjanak szerepet. Elmondta, hogy 2014-ben 164
bejegyzett vállalkozás volt Teskándon, ezek jelentõsen hozzájárultak a mûködéshez, ám a
2012-es rekord iparûzési adó a
felére csökkent.
A polgármester tájékoztatója után dr. Szili Fodor Dóra,
a Zalaegerszegi Kistérségért
Fejlesztési és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje az uniós pályázati
lehetõségekrõl tájékoztatta a
résztvevõket. Hangsúlyozottan
szólt a kis- és középvállalkozásoknak kiírandó pályázatokról.
Tanácsokat adott ahhoz, hogy
miképpen lehet felkészülni e
források elnyeréséhez.
A fórumon Saskõi Szabina, a Csukás István Óvoda,

Bölcsõde és Tanuszoda szülõi
munkaközösségének tagja köszönetet mondott a vállalkozóknak az elmúlt évi adományokért. Ezeknek köszönhetõ,
hogy elkészülhetett a sószoba
is. Ebben az évben az óvoda
udvarába terveznek játékokat
venni. Hozzászólása végén
meghívta a jelenlévõket a hamarosan sorra kerülõ alapítványi bálba.

Tóth István Jánosné adott tájékoztatást a falu életérõl, az önkormányzat tevékenységérõl.

Dr. Szili Fodor Dóra
Bogár István, a helyi sportegyesület elnöke a TAO-pályázat révén kapott támogatások
felhasználásáról tájékoztatta a
fórum résztvevõit. Többek között ebbõl épült ki a futballpálya öntözõberendezése is.
Az önkormányzat és a vállalkozók támogatásának köszönhetõ, hogy mintegy száz fiatal
sportolhat Teskándon.
A hagyományok szerint
ezt követõen – megköszönve a

Az más...

Megtelt a Kemence-ház terme.
vállalkozók segítségét – tombola
ajándékokat
sorsoltak ki.
A fórum lezárása után fogadásra került sor, ehhez az enniés innivalót a helyi Fakopács
biztosította.

Bebizonyosodott, hogy az
immár kilemcedik alkalommal
megrendezett vállalkozói est
kitûnõ alkalom a civilek, az
intézmények, a vállalkozók és
az önkormányzat közösségépítõ találkozására.

Rajz: Farkas László

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.

– Biztos úr, még mielõtt végzetesen félreértené a szitut,
közlöm, hogy most éppen forgalomlassító demonstrációt
tartok!...

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ünnep Baktüttösön
Baktüttösön december 20.án szombat délután Sipos Zoltánné polgármester-helyettes
asszony és Milei Mónika szorgalmas kezei által a másnap
délután megrendezendõ ünnepre készültek a finomabbnál finomabb karácsonyi sütemények. Mákos, diós bejgli, linzerek, baracklekváros piskóta
tekercs, na és természetesen a
mézeskalács. A sütésnél még
Milei Lajosné, Horváth Cintia
és Baksa Anna is besegítettek.
Ez idõ alatt a kultúrház
nagytermében Fitos Veronika
képviselõ kézmûves foglalkozást tartott a gyerekek és szüleik számára. Mézeskalács díszítés, karácsonyi díszek készítése, valamint azok kifestése
volt a délutáni program, majd
a karácsonyfa díszítésére került sor. Estére minden elkészült a másnapi ünnepre.
Vasárnap délután benépesült a kultúrház és kezdõdhetett az ünnep.

A mûsor Béres László polgármester köszöntõ beszédével vette kezdetét, majd átadta
a szót a rendezvény szervezõjének, Baksa Annának, aki szintén köszöntötte a megjelenteket és ismertette a délutáni
programot.
Elõször a Sárhidáról érkezett dalkör karácsonyi zenés,
verses mûsorának tapsolhatott
a közönség, tagjai elsõnek állhattak fel az újonnan készült
színpadra.
Majd Bújtor Zsófia középiskolai tanuló szavalta el Ady
Endre Karácsony címû csodálatos versét, könnyeket csalva a
jelenlévõk szemébe.
Ezt követõen a helyi óvodások és általános iskolások a Baksa Anna által betanított betlehemes játékára került sor, melyet még színesebbé tett a helyi
asszonyok „Pásztorok, pásztorok
és Mennybõl az angyal” éneke.
Horváth Cintia egy gyönyörû, ismeretlen szerzõtõl szár-

A tartalmas, megható mûsor végén Béres László polgármester kívánt boldog, békés ünnepeket.
mazó verssel ajándékozta meg
a közönséget. Molnár Lídia és
Molnár Dorka furulyán játszott el három csodálatos karácsonyi dalt, többek közt a „Csendes éjt és a Kis karácsony, nagy
karácsonyt”, amit két szólamban adtak elõ, elnyerve a közönség tetszését.
Baksa Anna Légrádi Ágnes
gondolataival fejezte be a mû-

sort és kívánt mindenkinek
áldott, egészségben gazdag ünnepet.
A mûsor zárásaként a polgármester is kifejezte jókívánságait és mindenkit meghívott
az elõzõ nap elkészített, ünnepi asztalokon felkínált finomságok elfogyasztására.
Szép, tartalmas délután volt.
- ba -

…„A szívetekben égõ gyertya”…

Egy aprócska falu szép ünnepe volt...
Advent idõszakában, a negyedik gyertyagyújtás estéjén,
ünnepváró órákra készült az
egyutcás falucska, Gombosszeg közössége. A parányi településbe érve fényfüzér jelzi a
karácsony közeledtét. A faluház kandallójában pattog a
tûz, sorra nyílik az ajtó, lassan
benépesül a terem, ahol a feldíszített falakon a község történelmi múltját feltáró fotók sokasága látható. A kosarakból
sütemények és italok kerülnek

az asztalra, majd meghitt találkozás veszi kezdetét a helyiek
között.
Németh Szabolcs polgármester közös tervezésben és
beszélgetésben, valamint a közösség erõsítésében látja e mai
program erejét és lényegét,
mely immár az évek során kialakult hagyomány õrzését jelenti számukra.
E téli összejövetel alkalmával a kis közösség felé intézve
szavait hangsúlyozta, hogy a

karácsony a keresztény világban a szeretetet emeli ki. Mint
mondta, a szeretet nem egy érzelmi dolog, hanem egy tudatos döntés, melyet jelez az is,
hogy ilyen szép számmal eljöttek a karácsonyváró estre.
A polgármesteri köszöntõ
szavakat követõen Németh
Szabolcs Vass Albert: Karácsonyi mese címû mûvét olvasta fel, amelybõl fény derült
a karácsony eredetére, a bibliai
csillag történetére... ”emlékezzetek: csak a szívetekben égõ
gyertya menthet meg egyedül
a pusztulástól…”
A melegséget sugárzó falak
között meghitt percek követték egymást, melyekben helyet
kapott a sok-sok különbözõ
ízesítésû házi készítésû finomságok fogyasztása és az elmélyült beszélgetések egyaránt.

– Mindig eljövök, és készülök süteménnyel is. Jó itt lenni,
és így, együtt várni a karácsonyt – hallottuk Horváth Jánosnétól, a község egyik legidõsebb lakójától.
Mint elõzõ években, idén is
az ünnepváró órák egyik legfelemelõbb pillanatait a Németh-család gyermekei által
elõadott karácsonyi dalok és
versek jelentették.
Az elõzõ hetek közösségi
programjainak keretében elkészített díszek által ékesített fenyõfa alatt a falu legkisebbjei
találtak ajándékot.
A gombosszegi kis közösség gyermekei játékkal, a felnõttek gondolatok cseréjével
és a szeretet jegyében élték meg
a 2014-es esztendõ karácsonyváró perceit.
Török Irén

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

2015. január

Mézeskalácsot sütöttek

Élmény volt fiataloknak, felnõtteknek egyaránt.
Az advent a téli idõszak ünnepkör, amely lehetõséget
jelentõs eseménye. A karácso- ad a hagyományok felelevenínyi ünnepkör advent elsõ va- tésére és átadására, a családok
sárnapjával kezdõdik és kará- és közösségek szívesen bekapcsonyig tart, készülõdés és csolódnak a programokba.
várakozás az év legnagyobb és
A mézeskalács sok nép több
legmeghittebb ünnepére. Olyan ezer év óta ismert eledele.

Olyan sütemény mely változatos alakjával és díszítésével
sokféle jelképet jeleníthet
meg. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott
ajándék, késõbb az emberek
egymásnak ajándékozták.
A mézeskalácsnak számtalan receptje létezik, fõ összetevõi a méz, liszt, porcukor és
tojás. Többféle módon lehet
díszíteni, legismertebb a cukorral felvert tojásfehérje.
Kisbucsán, az IKSZT-ben
2014. december 12-én, péntek
délután került sor a mézes-kalács sütésre. Isteni illatát a mai
napig érezzük az épületben.
A mézeskalács játszóház
lehetõséget adott arra hogy,
több generáció meghitt hangulatban, együtt készüljön az
ünnepekre, ezzel is feledhetetlen élményt adva gyereknek, felnõttnek egyaránt.

Asztalitenisz verseny Baktüttösön
Évrõl évre megrendezik a
település egykori kiváló asztaliteniszezõjérõl, Sipos Alajosról
elnevezett emlékversenyt, melyen idén január 17-én hatodik
alkalommal gyûltek össze a
versenyzõk. A megmérettetésre több mint húszan neveztek
és 12 órán át pattogott a labda
az asztalon.
– Sipos Alajos vezetésével a
hetvenes évek közepén mûködött egy asztalitenisz szakosztály, akik négy-öt évig sikeresen szerepeltek. A mérkõzésekkel egykori kiváló asztaliteniszezõnk emléke elõtt is
tisztelegtünk. Az elmúlt hét év
legsikeresebb versenye volt az

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Sokakat érdekelt a döntõ.
idei, melyre mindenki a korábbiaknál jobban felkészült. A
döntõ izgalmas volt, melyet
közel negyvenen néztük végig.
A versenyzõk java az idén
negyvenedik évfordulóját ünneplõ labdarúgó szakosztály
focistái közül került ki. Az
egyesületünk kisebb-nagyobb
megszakításokkal 1960 óta tevékenykedik, a hatvanas évektõl a hetvenes évek elejéig nõi
és férfi kézilabda-csapat is
mûködött. A faluból való elván-

dorlással ez a sportág alábbhagyott, 1975-ben alakult meg
a labdarúgó szakosztály, melynek manapság az önkormányzat a legnagyobb támogatója –
taglalta Révész Zsolt, a Baktüttös SE elnöke, a verseny
szervezõje.
A vándorkupát legelõször
Horváth Róbert nyerte el,
Kránicz Roland 2012 és 2013
után idén is gyõzedelmeskedett.
Pataki Balázs

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Gratulálunk Gáborkához…
Ilyenkor télen hamarabb
sötétedik, sokan nézik a tv-t.
Így volt ezzel Jani is. Távol
állt tõle a sorozatok nézése,
de a családnak megvolt a kedvence, amirõl elkapcsolni
lehetetlen volt. Ezért a családi béke érdekében Jani nem
tudott mást tenni, mint elkezdte nézni a sorozatot. Elsõ alkalommal azt se tudta
ki kicsoda, majd szépen lassan belejött. Három hét múlva már a családdal együtt találgatta, vajon mi fog történi. Egy hónap múlva már
annyira együtt izgult a többiekkel, hogy még a telefonját is kikapcsolta, hogy egyetlen telefonhívás miatt se maradjon le semmirõl.
Ezt a barátai döbbenten
fogadták és nem értették, mi
történt Janival, hogy lett ellenállóból ekkora sorozatfüggõ. Ezért amikor megtudták, hogy a sorozat fõhõsének váratlanul fia született, úgy gondolták itt az alkalom arra, hogy megtréfálják Janit. Egymás után sorban küldték az sms-eket
Jani telefonjára. Errõl Jani
mit sem sejtett, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Szokás szerint este a rágcsálni
valóval a kezében ült a kanapén, és nézte a sorozat aktuális részét. Amiben legnagyobb döbbenetére kiderült a fõhõsnek fia született,
akit Gáborkának hívnak. Jani a sorozat végén újra bekapcsolta a telefonját. Sorban egymás után megállás
nélkül jöttek az sms-ek. Ezekben az összes ismerõse egymás után a következõt írta:
– Gratulálok Gáborkához!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Farsang idején…
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdõdõ és hamvazószerdáig (változó idõpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlõdõ ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelõzi a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban
annak kezdete, a húsvétot
megelõzõ 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák
idõszaka, amikor búcsúzunk a
téltõl és köszöntjük a tavaszt.
A tél és tavasz küzdelmét
szimbolizáló, eredetileg po-

gány ünnepséget – sikertelen
üldözését követõen végül – a
keresztény egyház is elfogadta,
és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a farsang hazája
Olaszország, Magyarországon
a német fasching szót vettünk
át a karnevál helyett ezen idõszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Nem
kötõdik hozzá jelentõs vallási
ünnep, alapvetõen néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás,
lakomák, vidámság, életöröm,
szórakozás, bolondozás, tánc,
bálok jellemzik, azaz az önfe-

Ünnep Petrikeresztúron
A farsangi fánk elmaradhatatlan ilyenkor…

Meghitt volt a hangulat.
A karácsonyi mûsor betanulása, a heti próbák, a sok-sok
közös munka már önmagában
melegséget hoz a fellépõk szívébe. Ez egyfajta adventi készülõdés, mely lehetõséget teremt az ünnepre hangolódásra. Lelkes, minden korosztályt
felölelõ csapat készült idén
Petrikeresztúron, hogy meghitt mûsort adjon elõ a falu
lakosságának.
2014. december 21-én advent utolsó vasárnapján várták
a vendégeket a Petrikeresztúri
Kultúrháza, hogy bemutassák
félórás mûsorukat a fellépõk.
A gyönyörû énekekkel, versekkel gazdagított mûsorból
nem hiányoztak a látványelemek sem, számtalan mécses, csillagszóró fokozta a
meghitt hangulatot. A mûsort
betanította a kultúrház új vezetõje, Hardy Judit, klarinéton
játszott Csongár Edit és Tóth
Zalán. A fellépõk nagy örö-

mére a kultúrház minden
székére szükség volt, mert
annyian voltak kíváncsiak a
mûsorra. Az este további része
is kellemesen telt, mert a helyi
asszonyok, közmunkások számtalan süteménnyel, teával, forralt borral vendégelték meg az
egybegyûlteket. A közös, falusi
karácsonyfa alá sok ajándékot,
játékot hozott a Jézuska, melyek a kultúrház játéktárát bõvítik majd. Társasjátékok, gumikarkötõ készítõ szett, kézmûves kellékek, sportszerek
várják a gyerekeket minden
héten majd a kultúrban.
A közös falusi karácsonyozás ezzel nem ért véget, mert
december 25-én reggel nyolckor a helyi római katolikus
templomba várták a híveket,
falusiakat, hogy bemutassák a
betlehemes mûsort a szentmise keretében. A mise után
szintén süteménnyel kínálták a
vendégeket.

ledt ünneplés a húsvéti böjt
elõtt. A gazdag lakomákkal a
természetet kívánták bõségre
ösztönözni. Hagyományosan
ilyenkor tartották az esküvõket
is. A legismertebb farsangi
népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi
jelmezek, köszöntõk, farsangtemetés. Farsanghoz kötõdik
egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is.
Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek,
kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a másnap,
hamvazó szerda, már a nagyböjt elsõ napja. Ezt egy napra
felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes
maradék ételt (mai modern
verzióban az éttermek kedvezményekkel várják a vendégeket egy kiadós lakmározásra).
A farsangi idõszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb
akaraterõvel rendelkezõk sem
bírják ki, hogy legalább farsangi idõszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk
kedvéért! Farsangkor fánkot
kell enni, és illik házilag is
készíteni! A jó hír az, hogy a
bonyolultnak és kényesnek
tartott szalagos fánkon kívül
más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a
fánk repertoárunkba..
A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó farsangi fánk
ugyan csábítóan finom édes-

ség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben
élesztõs, édes kelt tészta, amelyet bõ olajban kisütünk, és a
tökéletes eredmény érdekében baracklevárral töltünk.
Nemzetközi kitekintés: természetesen a különbözõ nemzetek saját fánkja, fánk megfelelõje is megtalálható, így a német Berliner Krapfen, az amerikai donut, a francia beignet.
A legismertebb farsangi
fánk a szalagos fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó,
a fánk tökéletességét jelzõ fehér csíkról kapja. Ahhoz, hogy
ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen, bizony kell némi
rutin, és néhány fortély, például: kiváló és szobahõmérsékletû alapanyagok, a megfelelõ
fánk méret, bõséges és kellõ
hõmérsékletû olaj, stb. A farsangi szalagos fánk általában
vizespohár nagyságú, aranybarna színû, gömbölyded.
Szintén ismert még a csöröge,
vagy forgácsfánk, és a rózsafánk, ezek elkészítése némileg
egyszerûbb, de szintén olajban
történõ sütést igényelnek.

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

2014. november
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Humorba fojtva Focitorna Kisbucsán
Rajz: Farkas László

A korrupció kezdetei

A gyõztes egy kupával is gazdagabb lett.

– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemásolhatom a matek házidat!

Készülõdés az iskolába

December 13-án, szombaton került második alkalommal megrendezésre a Mikulás
Kupa-labdarúgó teremfocitorna a kisbucsai sportcsarnokban. A helyi fiatalok, barátok,
ismerõsök nagyon jó kezdeményezésnek tartják, hogy összemérhetik erejüket egy kispályás labdarúgó viadal keretében, melyet a helyi IKSZT
rendezett, de a szervezésben
nagy szerepe volt Németh
Krisztiánnak is.
A labdarúgó tornára 6 csapat nevezett, jöttek Zalaegerszegrõl (Landorhegy), Alibánfáról, Hahótról és Kisbucsáról.
A gárdákat két hármas csoportra osztották és elkezdõdhettek a csoportmérkõzések.
Az elsõ két helyezett jutott

tovább, majd keresztbe játszottak az elõdöntõbe.
A bronzcsatában Kisbucsa
All Stars csapata magabiztosan
gyõzte le a szintén helyi
Kocsma Huszárok gárdáját. A
döntõben egy izgalmas csatát
követõen zalaegerszeg Fox River legjobbjai örülhettek gyõzelmüknek, Hahót csapata ellen.
A nézõk, szurkolók remek,
pörgõs és sportszerû mérkõzéseket láthattak.
Az
eredményhirdetésnél
minden csapat emléklapot és
egy kis ajándékot, a helyezettek oklevelet kaptak, míg a
legjobbak még egy kupával is
gazdagabbak lettek.
Gratulálunk a csapatoknak
és reméljük, hogy jövõre ismét
pályára lépnek!

– Telefon, papírzsepi, buszbérlet nálad, a sótartó meg
itt lesz a hátizsák oldalzsebében.

Pszichés ártalom

www.zalatajkiado.hu
Közép-Zala

– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az
uram mély depresszióba zuhant!...
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Orchidea kiállítás-Klosterneuburg
Márc. 14.
6.900,- Ft/fõ
Bécsi Erdõ
Ápr. 24-26.
32.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Prága gazdagon
Máj. 1-3.
44.500,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj.21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Székelyföld (félpanzió)
Máj.26-31.
71.900,-Ft/fõ
Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)
Jún.13-14.
32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/ 511-231
Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061
Szombathely: + 36 94/ 311-134
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

www.zalatajkiado.hu

