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Az Õrség kapujától Göcsej bejáratáig
Kerékpárút köti össze Teskándot Bagoddal

Bagodból indulva Vigh László, Tóth István Jánosné és Sipos
Ferenc vezette fel a bringacsapatot.
Bagod és Teskánd önkormányzatai 2014 nyarán uniós
támogatással láttak neki a Zalalövõtõl Bagodig húzódó Zala-völgyi kerékpárút folytatásának. Az új 4,1 km-es szakasznak köszönhetõen a két tele-

pülés között egy gyors közlekedési lehetõség jött létre, illetve Zalalövõtõl Teskándig már
16 km összefüggõ kerékpárút
segíti a Zalaegerszeg felé való
közlekedést. Elsõ ütemben a
bagodi 1,5 km-es szakasz ké-

szült el, majd Teskándig 2,6
km-es folytatás épült ki, melyhez a korábbi vasúti pálya hátrahagyott hídját is felhasználták. Az új kerékpárutat szeptember 11-én adták át a nagyközönségnek, az ünnepélyes avatás elsõ felvonását Bagod határában tartották, ahol a Botfai
Citerazenekar mûsorát követõen
Farkas László bagodi plébános áldotta meg a fejlesztést.
– A kerékpárút építés türelmet igényel, hiszen alig kezdõdött meg Bagodban a földmunka, amikor már sokan kérdezték, hogy mikor lehet Teskándra áttekerni. A kivitelezés
nagy összeget emészt fel, de a
teljes támogatásnak köszönhetõen egyik önkormányzatnak

sem kellett önrészt biztosítani.
Szerencsére most már csak
annyi dolgunk van, hogy használatba vegyük, és olyan mélyre koptassuk, hogy „kiteknõsödjön” a közepe – szólt a
megjelentekhez Sipos Ferenc,
Bagod polgármestere, aki kiemelte, hogy a kerékpárút
több szabadidõs programnak
is helyt ad, így idén már nyolcadik alkalommal tartanak futóversenyt.
Vigh László országgyûlési
képviselõ beszédében ismertette a kerékpár történetét, s
kiemelte az új szakasz létrejöttét, mely most már önkormányzati hivatalokat, háziorvosi és védõnõi szolgálatot köt
(Folytatás a 2. oldalon)

A gesztenye ünnepe

A „cukrász stand”. Mindenhez gesztenyét használtak.
Ritkán kémlelik annyian
aggódva az eget, mint ahogy
tették azt a nemeshetésiek
szeptember 26-án. Ezen a napon került sor a gesztenye
fesztivál megrendezésére, s a
megelõzõ napok cudar, esõs
idõjárása valódi aggodalomra
adott okot a program sikeres
lebonyolítását illetõen. Végül,
akik odafönt intézik a földi
dolgokat, kegyesek voltak és a

délután bár borongós, kissé
hûvös idõvel indult, nem szeghette kedvét az ünnepre érkezõknek.
A fesztivál ezúttal is a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar már hagyományos utcazenéjével, majd koncertjével indult. A pattogó ritmusok megteremtették a rendezvény alaphangját. A pezsdítõ nyitány
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az Õrség kapujától Göcsej bejáratáig
Kerékpárút köti össze Teskándot Bagoddal
(Folytatás az 1. oldalról)
össze. Kiemelten fontos feladat az új útvonal környékének gondozása, hozzátette:
szeretné, ha választókerületének városai, Lenti, Zalalövõ és
Zalaegerszeg kerékpárúttal is
össze lennének kapcsolva.
Az ünnepélyes átadás következõ helyszínére a vendégek és a bagodi iskolások már
két keréken jutottak el, ahol a
települések vezetõi a hídon
söröshordót gurítottak át,
ezen a részen Szalai Attila
teskándi plébános áldotta meg
a kerékpáros útvonalat. Az átadási ünnepség záróaktusát a
teskándi sportpályánál tartották, ahol a helyi óvodások is
felvonultak kerékpárjaikkal.
– Tíz évvel ezelõtt nem
gondoltam volna, hogy valaha
egyszer eljutunk ide. Amikor a
2000-es évek elején átkerült az
új vasúti töltésre a ZalalövõZalaegerszeg útvonal vonatközlekedése, akkor irigykedve
szemléltük, hogy az érintett
települések a régi töltés helyén kerékpárúttal gazdagodnak. 2005-ben kaptunk egy
levelet a MÁV-tól, hogy a Ba-

Híd, ami összeköt – a kerékpárutat is.
god-Zalaegerszeg szakaszon is
folytatódik a munka, lebontanák a hidat és a töltést, tehát a
régi nyomvonal eredeti állapotát szeretnék visszaállítani.
Akkor elõrelátó volt a teskándi
képviselõ-testület, vállalta a
külterületen a híd karbantartását, hogy hasznos része lehessen az új kerékpárútnak.

Éreztük, hogy az összefogás, az
együtt gondolkodás, a jövõ
miatt kell ezeket a lépéseket
megtenni. 2005 óta minden
évben bõvült a projekt anyaga,
számos megbeszélés, egyeztetés gyarapította a dossziét.
2010-ben kiírták a régóta várt
pályázatot, Bagod és Teskánd
önkormányzata konzorciumi

partnerségre lépett a településeket összekötõ kerékpárút
tervezésére. 2013 a tervezéssel
telt, tavaly év elején a kormány
már kiemelt projektként kezelte a kerékpáros úthálózat
fejlesztését. Forgalomszámlálást sem kell tartani, naponta
látjuk, hogy mennyien veszik
igénybe az új szakaszt. Alig vonult le a kivitelezõ, máris birtokba vették az új utat –
összegzett Tóth István Jánosné, Teskánd polgármestere.
Az esemény vendégeként
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke beszédében emlékeztetett a kerékpározás által megszerzett élményekre, kiemelte a kerékpárosok egyre nagyobb részét adják a turizmus bevételeinek. A
Zala Megyei Önkormányzat
területi operatív programjában több mint 1 milliárd forintot különített el kerékpárút
fejlesztésre, egy szakértõi csapattal már felmérték a zalai
települések igényeit.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Kisjubileumhoz érkezett a gesztenye ünnepe
Ötödször került sor a Nemeshetési Gesztenye Fesztivál megrendezésére
(Folytatás az 1. oldalról)
után Magyar Kálmán polgármester hivatalosan is megnyitotta a gesztenye ünnepét,
majd Szakál Erzsébet mûsorvezetõ hívására sorra léptek
színpadra a kulturális mûsor
szereplõi. A mûsorfolyam „prémium kategóriás” epizódja kétségkívül a Kiszöv Szenior
Táncegyüttes produkciója volt.
A férfiak padlószaggató dobbantásai mellett, a hölgyek
szoknyái tarka ringlispíl szédítõ forgását idézték az együttes
helyenként humorral is átszõtt
elõadása közben.
A fesztivál elengedhetetlen
alkotója az a „menüsor”, amely
évrõl-évre bûnbe ejti a kulináris élvezetekre vágyó vendégeket. A hatalmas üstben rotyogó, vadhússal készült babgulyás, a két lépéssel arrébb sülõ
hús ínycsiklandó illatot varázsolt a hatalmas rendezvénysátor légterébe. A másik oldalon helyi asszonyok „szakmányban” sütötték a lángost
és a prószát a közönség nagyobb örömére. Nem lehet szó
nélkül elmenni a „cukrász
stand” gesztenye felhasználásával készült pompázatos, mármár a cukrászdák csodáinak

ízeit felülmúló sütemények
eldorádója mellett sem. Az
édesszájúak alighanem erõs
traumát éltek meg, hogy képtelenek voltak végigkóstolni a
valóban kápráztató kínálatot…
A fesztivál nem elhanyagolható módon, nem pusztán a
kulináris javak élvezetérõl szól.
A községbõl korábban elszármazottak rendszeresen visszajárnak, hogy az ünnepen találkozzanak még itt élõ rokonaikkal, barátaikkal. Egészen távoli
helyekrõl is jönnek az egykori
nemeshetésiek, s az együtt töltött néhány önfeledt óra hoszszú idõre emlékezetessé teszi
számukra a viszontlátás élményét. Ahogy egyre terjed a hetési gesztenyeünnep híre, számosan jönnek a községhez
nem kötõdõ vendégek is, akik
minden bizonnyal öregbítik
Nemeshetés jó hírnevét.
Az idõ múlásával – a helyi
gazdák pálinkáinak, borainak
is köszönhetõen – a hangulati
spirál egyre inkább felívelõ
irányba mozgott, jó alapot teremtve az esti, a Bomba Bulizenekar közremûködésével
zajló táncmulatsághoz.
A kisjubileumához érkezett, a községi önkormányzat

Készülnek a finom ételek.
és az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány szervezésében
megtartott gesztenye fesztivál
maradandó élménnyel ajándékozta meg az ünnep vendégeit,
de minden bizonnyal jó érzésekkel töltötte el a rendezvény
sikeréhez bármilyen módon
hozzájáruló helybelieket, és
jólesõ érzésekkel töltötte el a
fellépõ csoportok tagjait is.

Még szinte rezegtek a levegõben a buli hangjai, amikor
a rendezvény mozgatói, az értékelést követõen, már a következõ fesztivál feladataira
gondoltak. Tudják jól a tapasztalatoknak köszönhetõen, hogy
évrõl-évre van mit csiszolgatni,
javítgatni. S tudják azt is, hogy
a siker már kötelez.
f.l.
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Avatás, szüreti felvonulás és falunap Nagylengyelben
Szeptember 12-én került átadásra Nagylengyelben a 360
méter hosszú járdaszakasz, a
térfigyelõ kamerarendszer és a
felújításon átesett közösségi
ház. Mindezt pályázati forrásból és részben önerõbõl sikerült létrehoznia a település önkormányzatának.
Scheiber Ildikó polgármester asszony elmondta, hogy
tavaly adták be igényüket az
adósságkonszolidációban részt
nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatására. A pályázat sikeresnek bizonyult és
lakosságszám arányosan 10
millió forintot kaptak a BM-tõl,
amit járda- illetve útépítésre és
javításra lehetett felhasználni.
A rendelkezésre álló összegbõl
a legforgalmasabb útszakaszon
került megépítésre az új járdaszakasz.
Önerõbõl rendbe tették a
közösségi ház azon részét is,
ami a korábbi felújításból kimaradt. A közel száz éves épületben kapott helyet a helyi
polgárõrség, a közmunkások
szociális helyisége és a Nagylengyelért Alapítványnak irodája. Továbbá sikerült kialakítani két szobát, teakonyhával
és fürdõvel felszerelve a köz-

ségbe látogató vendégek számára.
Az ünnepségen részt vett
Vigh László országgyûlési képviselõ, aki a polgármester asszonynyal együtt avatta fel az új létesítményeket, amelyeket Nagy
Péter plébános is megáldott.
Közben már zajlott a fõzõverseny a faluház udvarán,
amit az óvodai fõzõcskések
nyertek meg.
Négy órakor kezdetét vette
a hagyományos, vidám lovas
kocsis szüreti felvonulás.
Este a kulturális mûsor keretein belül felléptek a nagylengyeli óvodások, a táncos
iskolás lányok és énekes felnõttek, valamint a Gála Táncegyüttes tagjai. Színesítette a
programot Csanaky Attila
zsonglõr-tûzzsonglõr bemutatója. Végül a Hevesi Sándor
Színház két színésze, Bot Gábor és Debrei Zsuzsanna szórakoztatta a közönséget.
A mozgalmas napon az érdeklõdõk részt vehettek kézmûves foglalkozásokon is, a
gyerekek örömére pedig volt
ugráló vár.
A napot bál zárta, ahol Bedõ Anti húzta a talpalávalót.
Fitos Veronika

Ismét fõzött a baktüttösi csapat
Az idén is meghívást kapott
a baktüttösi hölgyekbõl és
urakból álló fõzõcsapat a szentkozmadombjai falunapra. A
már állandó tagokkal mûködõ
kis egyesület ez alkalommal
pincepörkölttel rukkolt elõ az
érdeklõdõk számára, ami hamar el is fogyott.

Az új járdaszakasz átadása.

Nem maradhatott ki a programból a szüreti felvonulás.

A remek szakácsok a hagyományos ízvilágot képviselik. A tagok között jelen vannak a baktüttösi táncos lábú
asszonyok is és a bogrács mellõl elszakadva tánckoreográfiáikkal is megörvendeztették
a közönséget.
-fv-

Az iskolás leányok táncos produkciója.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
A csapat tagjai balról jobbra: Tarsoly Lászlóné, Horváth Ferencné, Horváth József, Toplak Antal, Sipos Zoltánné, Baksa
Anna, Milei Lajosné és Milei Lajos.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Szüret idején

– A következõ pinceszerre felhozom az unokámat, hogy
szavaljon nekünk szép verseket. Ne mondhassa senki, hogy
nem vagyunk hívei a kulturált borfogyasztásnak!...

Jótét lélek...

– Képzeld, tegnap azt mondta a Dörgicseiné, hogy õ bizony egy harmincas, jó karban lévõ migránst befogadna
néhány éjszakára...

Változnak az idõk

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti
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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!

– Arankám, ahogy halad ez a migránskérdés, egyre inkább az az érzésem, hogy már nem is Merkel tanti, hanem
Orbán tematizálja Európát...

www.zalatajkiado.hu
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A petrikeresztúri értéktár
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet által szervezett Értéktár
Program egyik állomásaként
Petrikeresztúron is találkoztak az e területen munkálkodók és a helyi érdeklõdõk.
Borvári Lili, a település
polgármestere köszöntötte a
vendégeket, majd Konczér
Katalin, a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Irodájának területi koordinátora
nyitotta meg az összejövetelt.
Beszédében kiemelte a helyi
Értéktár Bizottságok jelentõségét – amely Petrikeresztúron is
mûködik –, a közösségek életében betöltött szerepét, a Hungarikum Klub létrehozásának
lényegét.
A programon felszólalt
Kovács Károly térségfejlesztõ
és területfejlesztési szakember,
aki a közösségek részére
elérhetõ pályázatok fontosságát, a felhasználásukhoz
megalapozott közösség szükségességét hangsúlyozta. Fontosnak tartotta továbbá a természeti értékek feltárását, a közösségi programokat és a térségi fejlesztéseket, a források
megteremtését. A szakember
az általa felvázolt lehetõségeket rávetítette a vendéglátó

településre is, kiemelve a helyi
termékeket, valamint a Keresztúriak Szövetségét. Mindezek
megteremtésében fontos szerepet játszik a közmunkaprogram, a társadalmi vállalkozás,
az önkéntesség, a közfoglalkoztatás, valamint a szociális
szövetkezet.
Csengei Ágota, a Keszthelyi
Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ intézményvezetõje,
és az ottani Hungarikum Bizottság vezetõje vázolta fel a
városában folyó ez irányú
feltáró és kutatómunkát. Mint
mondta – látva a Petrikeresztúron felvonultatott értékeket –
minden közösségben más a lehetõség. Fontos a nemzeti értékek védelme, valamint a helyi értékek megõrzése. Hangsúlyozta továbbá, ez utóbbi
turizmusba való befûzését,
amelynek lehetõségei az írásos
tájékoztatók.
– Önkormányzatunk célul
tûzte ki a lokális gazdaságfejlesztést. Ami a kiállításon látható, az mind bio, a föld kezelése és a termények feldolgozása és betakarítása egyaránt.
Célunk a termékek helyben való elõállítása, amelyeket terveink szerint majd vásárokon

Kovács Károly a lehetõségekrõl és követendõ példákról tájékoztatott.
fogunk értékesíteni. A helyi értékek megbecsüléseként a
„Keresztúri Kamra 2015” kiállításunkkal egy kis ízelítõt kívántunk adni – mutatott az igényesen csomagolt kézmûves
termékekre Borvári Lili, aki
számos új folyamatot indított
el a faluban építõ jelleggel, további megvalósításra váró
tervekkel.
A helyi termelõk és kézmûvesek által készített porté-

kák között különbözõ ízesítésû lekvárok, szörpök, Págyi
Zsóka képzõmûvész kerámiái,
valamint Sebestyén Bence
gyógynövénytermesztõ termékei szerepeltek.
A helyi értéktár része
továbbá a Patóhegyi borházfalu, a zalai útmenti keresztek,
a római katolikus templom, a
150 éves hárs a templomkertben.
Török Irén

Nyárzáró forgatag Pusztaedericsen

Gazdag volt a kulturális program.
Az idén második alkalommal került megrendezésre augusztus utolsó szombatján a nyárzáró forgatag Pusztaedericsen.
A szervezésben részt vettek a
képviselõ-testület tagjai és a polgármester asszony, valamint többen a helyi lakosok közül.
Az ünnep alkalmával Bognár István plébános, valamint
az evangélikus lelkészházaspár, Szabó Vilmos és felsége

megáldották az idei év terményeit. Majd felavatták az új játszóteret, amit Györe Edina, a
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója adott
át. A falu önkormányzata önerõbõl finanszírozta a létesítmény megépítését.
A továbbiakban Pusztaederics lakói elköszöntek háziorvosuktól, dr. Barbalits Mari-

annától, az evangélikus lelkész asszonytól, Szabóné Piri
Zsuzsannától és férjétõl, Vilmostól. Mindnyájan hosszú
éveken keresztül látták el tisztségüket a településen.
Aztán kezdetét vette a vidám és színvonalas kulturális
mûsor. Fellépett a Kishétrét
Együttes és a Dobranaki Nótázók. A helyi gyerekek jópofa
táncokkal mutatkoztak be a
közönségnek, amit Fatérné
Koltai Viktória tanított be nekik. Aikido bemutatót tartott
tanítványaival Virga János,
majd a pusztamagyaródi zumbázó lányok buzdították táncra
a nagyérdemût. A gutorföldi
tánccsapat is megmutatta tudását és elmaradhatatlan volt a

tófeji Szivárvány Dalkör énekes összeállítása. Páratlan sikert aratott Kriszta és a Magyarucca csapata remek zenéjével. A konferanszié szerepet
Éger László töltötte be, aki
zárásképpen, partnerével kiegészülve, ízes székely népmeséket adott elõ.
Természetesen senki nem
maradt éhen, hiszen a fõzõcsapatok ételeibõl jól lakhatott
bárki. A választék igazán nagy
volt, készült erdélyi puliszka,
paprikás krumpli, pacal, bivaly
és marhapörkölt, valamint babgulyás is.
A napot bál zárta, ahol Jordán Zsolt szolgáltatta a zenét a
táncos lábú vendégeknek.
Fitos Veronika

www.zalatajkiado.hu
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Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait
Szeptember 12-én tartották
a Zala Megyei Közgyûlés ünnepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területükön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megyeháza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki ismertette a megyei önkormányzat elmúlt esztendejének tevékenységét, melynek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasználásának elõkészítése tette ki.
– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntartásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitörési pontok vannak a mezõgazdaságban, ahol a kevésbé képzetteket lehet foglalkoztatni, illetve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoztatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.
Az eseményen részt vett dr.
Pintér Sándor belügyminiszter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta lehetõségek kihasználását, s kormány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a települések tevékenységének támogatását.
– A fejlõdés, a siker az ember tehetségében, szorgalmában és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ezért is sikeres Zala megye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képesek, saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért dolgoznak. Nem spóroltak erejükkel, energiájukkal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.
inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõdeiket – összegzett a belügyminiszter.
A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elismeréseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos munkássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Fokozatát adományozta dr. Ördög
Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által alapított díjakat adták át az arra érdemesnek talált személyeknek.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtizedes munkássága és közéleti
szerepvállalása
elismeréséül
dr. Gyimesi Endre kapta, akit
távollétében fia, Gyimesi Márton képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgálatáért díj: Szukics Ferenc ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj: dr.

Ratkovics Ágnes, a Csörnyeföldi, majd a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje, Zala Megye Egészségügyéért díj: dr. Szenes Mária, a
Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:
dr. Csite András közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutatóintézet ügyvezetõje, Zala Megye Szociális Gondoskodásáért
díj: Husz Márta, a Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Közmûvelõdésért díj: Horváthné
Nagy Elvira, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: Linhart Rita, a
keszthelyi Asbóth iskola igazgató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: Szabó Tímea, zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium

Befektetés a jövõbe!

matematika tagozatos tanulója, Zala Megye Sportjáért díj:
Steindl József, nemzetközi versenyeredményeiért és Nagykanizsán több sportágban végzett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj: Major
Veronika futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj: Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj: Czinki Ferenc
ügyvezetõ igazgató, a nagykanizsai Faipari Szakosztály munkatársa, Zala Turizmusáért díj:
Pécsvárady Klára, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:
Papp Nándor ny. építészmérnök, Vajda Lajos díj: Konrád
Lajos népi iparmûvész.
Kép és szöveg: Pataki Balázs

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

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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Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése
A Zala Megyei
Közgyûlés 2015.
szeptember 24-i ülésén Egri Gyula tûzoltó ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
tájékoztatta a képviselõket a szervezet 2014. évben elvégzett legfontosabb feladatairól
és megtett intézkedéseirõl, valamint Több fontos témát is tárgyalt a megyei közismertette a 2015.
gyûlés.
évre kitûzött legfõbb célokat. Elmondta, hogy szerzett gyakorlatnak köszöna 2014. év a komoly kihívások hetõen valamennyi esetben
és a megmérettetés éve volt helyt állt az igazgatóság teljes
igazgatóságuk számára, mivel állománya.
januárban a havazással, febA tûzoltósági szakterülettel
ruárban jelentõs ónos esõvel, kapcsolatban kiemelte, hogy
májusban az Yvett Ciklon által Zalában óriási szerepe volt az
okozott szélviharral, a nyári ún. õrsprogram megvalósuláhónapokban
sárfolyásokkal, sának, mivel az újonnan létemajd szeptemberben az áradá- sített katasztrófavédelmi õrsök
sokkal kellett felvenniük a küz- (2010. Zalakaros, 2014. Pacsa,
delmet. Összességében meg- 2016-ban várhatóan Letenye)
állapítható, hogy az általános révén lerövidültek a vonulási
és célirányos felkészüléseknek idõk, amely által nagyobb bizés az eddigi védekezések során tonságba került a lakosság és

csökkentek a vonulások költségei is.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevékenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve benyújtott pályázatairól. A Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke, Boda László tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyében élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenységérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egészségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.
Területfejlesztési koordinációs hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 milliárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és minõségi foglalkoztatásra, valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési célok és a helyi gazdaság érdekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érdekeit, így a Zala Megyei Közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.
Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Program kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárásokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormányzat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból származó forrás. Várhatóan októberben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.
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Szüreti vigadalom Gellénházán
Szeptember 19-én, szombaton tartották Gellénházán a
szüreti ünnepséget, ami az
idén kicsit másképp zajlott az
elmúlt évekhez képest. Az esemény fõszervezõje Kulcsárné
Csejtei Mariann alpolgármester asszony volt, akinek munkáját helyi lakók is segítették.
Ez alkalommal paraszti játékokat tartottak a mûvelõdési
házban. Összesen 11 csapat
nevezett és minden korosztály
részt vett a vidám vetélkedõkön. Igazán mókás feladatok
voltak, például kukoricamorzsolás, babszemhajítás, szõlõfajta és pálinka felismerés,
székfoglaló és még sok-sok versenyszámban jeleskedtek a
csapatok. Mindenki nagyon
lelkesen és jó kedvvel teljesítette a feladványokat. Ezen kí-

vül madárijesztõ versenyt is
hirdettek, ahova összesen 20
pályamû érkezett be. Az eredményhirdetésen minden csapat jutalomban részesült.
A nap folyamán a gyerekeknek volt kézmûves és játszóház.
Az ünnep apropóján felavatásra került a helyi polgárõrség terepjárója és a dalkör mikrobusza. Vugrinecz József polgármester elmondta, hogy a
jármûveket pályázat útján
nyerték az egyesületek. A gépkocsikat Nagy Péter atya szentelte fel.
A délután további részében
kulturális programokon vehettek részt a vendégek. Elsõsorban helyi csoportok léptek a
közönség elé, a Galagonya
Citeracsoport, az Orchidea Kamarakórus, a Körtánc Alapfo-

Kukoricamorzsolás közben.
kú Mûvészeti Iskola táncosai
és a Vajda József Népdalkör.
Továbbá színesítette a mûsort
a Zalaapáti Harmonika zenekar, valamint Kornél és Kornélia párosának mûsora.

Estére elkészült a szüret elmaradhatatlan étele, a gulyás.
Végül utcabállal zárult az eseménydús nap, ahol Adrián
szolgáltatta a zenét.
-fv-

Szüreti Felvonulás Babosdöbrétén
A képviselõ-testület a hagyományõrzõ egyesülettel karöltve elérte a célját, feleleveníteni régi hagyományokat, olyan
közösségi programokkal elõállni, ami összehozza a hétköz-

napokon csak rohanó embereket, az ifjakat és a szépkorúakat egyaránt.
Köszönet illeti mindazokat,
akik lelkes munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

A résztvevõk egy csoportja.
Ha õsz, akkor szüret, ha szüret akkor szüreti felvonulás! Így
gondolkodott a falu képviselõtestülete és a gondolatból cselekedet lett.
Már hetekkel szeptember
harmadik szombatja elõtt elkezdõdött a munka, szervezkedés, a részt vevõ járgányok felkészítése, hogy a menet a megbeszéltek szerint 15 órakor elindulhasson.
Persze az idõjárás tréfás
kedvében volt, a díszítés el sem
kezdõdött idõben, mert az égi
áldás közbeszólt. A döbréteiek
türelmesen megvárták, amíg a
nap átvette a hatalmat és pillanatok alatt összeállt minden
az indulásra.

Hangos dudaszóval, a lányok nótázásával indult útnak
a népes társaság. A csapat tagjai a csecsemõtõl az idõsebb
korosztályig jelen voltak, elmondhatjuk, hogy mindenki
jól érezte magát.
Útközben a falu népe enni és innivalóval kínálta a
menet megfáradt résztvevõit. Bejárták a falu külsõ településrészeit is, majd három órán át tartott a felvonulás.
Amikor megérkeztek a falu
kastély elõtti részére tábortûz,
szalonnasütés, a helyi asszonyok finom pogácsái, evés-ivás
várta a menet résztvevõit. Bál
zárta a napot.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Dolgozott éjjel, dolgozott nappal

mxm lakberendezés rovata

Beszélgetés Gombosszeg szépkorújával
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Lapat Pál 1931torgyárnál lettem segédmunben született Gomkás a szabászaton, ott dolgozbosszegen, így már a
tam 23 évig. 25 éve mentem el
nyugdíjba. Meg tudtunk volna
nyolcvanötödik évéélni a földjeinkbõl is, de el kelben jár, a falu egyik
lett menni az iparba is dollegidõsebb polgára. A
gozni, s mellette a földet is
régi idõkre visszaemmeg kellett mûvelni, különben
lékezvén megjegyzi,
megbüntettek volna – mesélte
hogy korábban 47 ház
az aktív évekrõl.
volt a faluban, mindHajnalban keltek, elmentek
egyikben laktak. Naa gyárba dolgozni, aztán hazagyon szorgalmas emérvén a földeken folytatódott a
berek éltek itt, vasármunka. Pali bácsi bevallja,
naponként például
hogy az igazi nyugdíjas évek az
mindenki a saját házáutóbbi tíz évben kezdõdtek,
nak területét gondozazóta nem tud a hegyre eljárni.
ta, söpörte, a telepüTöbb baj is kerülgette az
lést övezõ dombok
egészségét, de mindegyiket simind kaszálva, mûvelkerült legyûrnie. Tucatszor
ve voltak. Akkoriban
volt a kórházban, két bottal jár,
nagyjából 130 marde élete a kert, mûvelését semhát legeltettek a rémiért se hagyná abba, pélten és csak négy házdásan szép állapotban tartja.
nál nem volt tehén,
Szívesen gondol vissza a faludisznókat mindenhol Lapat Pál: – Elmentünk a gyárba is doltartottak. Ezekbõl a gozni, aztán itthon a földeken folytattuk. ban elvégzett közösségi munházakból 13-14-et bontottak le,
– Éppen borjazott a tehe- kákra:
napjainkban pedig 4-5 háznak nünk, amikor jöttek pufajká– A faluban ahol kellett,
van ugyan tulajdonosa, de sok, hogy aláírunk-e a tsz-be? segítettem. A faluháznál a fanem laknak benne.
Amikor katona voltam, akkor munkákban segédkeztem, így
– A falunak négy háborús építettek Orosházán egy rep- a tetõszabásnál, ajtók behalottja volt, az unokatest- teret, amihez az ottani tanyá- rakásánál, a mellékhelyiség
vérem Kránitz Laci és a ke- kat szétbontották. Így azt mond- építésénél. A korábbi harangresztapám Galambos Vendel tam, hogy ide fognak érni és lábat közösen faragtuk és
nem tért vissza, így én a csa- alá is írtunk mind. Balszeren- állítottuk – emlékezett vissza
ládjukban örökbefogadott gye- csénkre mûvelni kellett a föl- Pali bácsi, aki máig is rajong a
rek, örökös lettem. Egyszer jöt- det, mert nem vették el. Vi- futballért és olykor éjszakába
tek az oroszok Gyõrfiszeg fe- szont el kellett mennem 37 nyúlóan is képes meccseket
lõl, összeszedték a lovakat, egy éves koromban dolgozni, hogy nézni.
hét múlva meg szekerekkel jöt- nyugdíjam is legyen. A Zala BúPataki Balázs
tek vissza lesöpörni a padlásokról a gabonát. 11-12 évesen állatokat õriztem, 13 évesen hat hónapig Sármelléken
voltam summás. Leszerzõdtem
• Bérfõzés • Kereskedelmi fõzés • Palackozás
volna itthon is, de közben elvették az uraság földjét, így az
A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
unokatestvéremék birtokával
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
kezdtem el foglalkozni. Négynem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
szer voltam az Ercsi Cukorkétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
gyárnál vagonokba répát raMert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
kodni – emlékezett vissza a
negyvenes évekre.
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Egy évig volt katona Esztergomban, aztán újabb egy eszVárom régi és leendõ megrendelõimet:
tendõre Kiskõrösre, Bugacra
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
és Nógrádba került. A honTelefon: 30/586-3090 • 92/380-037
védségnél nem volt rangja, õrzászlóalj tagjaként szolgált, el
akarták küldeni tiszthelyettesi
iskolába, de gondolnia kellett
az otthoni öregekre és a feleségére, akik számítottak rá.
Várta az itthoni gazdaság, ahol
volt, hogy két lovat, két tehenet, két bikát, két borjút és
négy disznót is tartottak.

Fõzni jó!
Utólag mindenki belátja…
Lacit pár éve meghívták
egy befektetésekkel foglalkozó elõadásra, ahol az elõadó feltette a kérdést: ismernek-e olyan brókert, aki
mindig jól dönt, mert ügyfeleinek a legnagyobb haszonnal járó részvényeket
választja és sohasem hibázik. Mindenki hallgatott. Laci úgy gondolta, hogy megtréfálja az elõadót és feltette
a kezét. Ön ismer ilyen brókert? – döbbent meg az elõadó. Igen! – válaszolta határozottan Laci. A feleségem
utólag mindig meg tudja
mondani mit kellett volna
csinálni, melyik részvényt
kellett volna venni és melyiket nem.
Sokan így vannak a konyhával is, tudják mennyire
fontos, mégsem hiszik el,
amikor a feleségük mondja,
hogy egy jobb elrendezésre
és modern vasalatokra lenne szükség. Ehelyett várják a
csodát egy rosszul elrendezett konyhától, amiben a
legelszántabb háziasszonynak is csak melegíteni marad ideje.
Pedig Pista bácsi is mindig mondta a feleségének: –
a töltött káposztát maximum háromszor melegítjük
újra és nem az egész héten.
Pista bácsi tudta, hogy, ha
friss alapanyagokból készülnek az ételei, egészségesen
fog élni. Így nem kell az orvoshoz járni, mert amikor
jönnek a problémák, egy jó
orvos mindig meg tudja mondani – utólag –, min kellene
változtatni. Mit ne együnk
és milyen zöldségbõl kellene többet fogyasztani.
De egy jó konyha nélkül
csak a nyúl szereti nyersen
a sárgarépát…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Minden a lélekben dõl el

A kávéházi találkozón Szabó Balázs volt a vendég.
Az életünk során megélt történések jelentõsen befolyásolják további utunkat, amelyen
haladunk. A Gellénházán élõ,
most 46 éves Szabó Balázs
életében nyolc évvel ezelõtt
következett be egy sorsdöntõ
fordulat. Vele beszélgettünk a
mûvelõdési ház Zenés Irodalmi Kávéház programja alkalmával.
– 2007 óta írok verseket,
kisebb novellákat, amelynek
oka oda vezet vissza, hogy
2004-ben Parkinson-kórt állapítottak meg nálam. A papírt,
amelyre kiírom magam, pszichiáterként használom. Elõször a negatív dolgokat írtam
ki magamból, majd éreztem,
hogy ez semmi jóra nem vezet.
Ezt követõen a humor oldaláról fogtam meg a dolgot. Öniróniát választottam, úgymond

a fekete humorral, politikai kategóriával nem próbálkoztam,
mert félre lehet érteni. Vallom,
hogy fontos és élvezhetõbb, ha
annak, aki ír, ismerjük az
életútját, és azt, hogy most hol
tart az élete során. A szûkebb
családom, a gyermekeim és a
feleségem, valamint az anyám
támogatása nélkül mindez nem
ment volna – hallottuk Balázs
õszinte mondatait arról a bizonyos fordulatról.
A kissé félénk kezdést követõen Balázs mind jobban belemerült az emlékek, és a jelenben megélt történések taglalásába, s a család mellett elérzékenyülve beszélt hazájáról
is. 2011-ben egy mûtéten esett
át, a felépülésben, a folytatásban egyaránt része van az említett támaszoknak, fõként annak, hogy internetes naplót ve-

zet sorstársai és más érdeklõdõk számára.
– Az interneten kezdtem írni, majd sorra jöttek a visszajelzések, bátorító szavak. „Fél
lábbal itt, fél lábbal odaát” a
honlap neve, amelyen nyíltan
osztottam meg a mûtétem történéseit. Az általam átélt és leírt élethelyzetet rávetítve máséra sok embernek nyújtottam
így segítséget, amelyre nem is
gondoltam elõtte. Érdekes érzelmek kavarogtak bennem,
hiszen azt, amit leírtam, egy
hét elteltével visszaolvastam
más érzelmi állapotban. Nagyon mélyre kerültem a betegségem által, de úgy érzem,
hogy családi támogatással és
az írásaimmal sikerült tovább
lépnem mindenféle téren. Arcpoetica címû versemben így írtam errõl: „Már megannyi leltárt és szánalmas számvetést írtam” - folytatta a költõ.
Büszke rá, hogy verseit
megzenésítették, többek közt
a „Nézz az égre” címû alkotását
a megyeszékhelyi Fehér Holló
zenekar. Bencze Irén üvegfestõvel „Rím-Képek” címmel
közös kiállítása volt a Dús

László Galériában, és ami a
munkát illeti, négy órában a
helyi általános iskolában, mint
rendszer-informatikus dolgozik.
Kedvence Márai Sándor,
akit beszélgetésünk során többször idézett, valamint méltatta
írói nagyságát, a hatást, amely
olyan nagyon rabul ejti minden
alkalommal mûveit olvasva.
– Az élet számos kis dolgát
most még jobban értékelem,
mint eddig, melyek mellett a
betegségem elõtt csak úgy elmentem. Mára már szembesültem vele, hogy sok szépség és
jó van a világon. A fotózás is
ilyen, hiszen mindig találok
egy pontot, amit úgy érzem,
hogy érdemes megörökítenem. El kell foglalni magunkat
bármilyen problémával küzdünk, hiszen az én példám is
mutatja, hogy 12 év megpróbáltatás után is itt vagyok,
mert nem adtam fel. Úgy gondolom, hogy minden a lélekben dõl el, ami a testi gyötrelmet is feledtetheti – vallja Szabó Balázs Magyarucca díjas
költõ.
Török Irén

Terepjáró emlékverseny Teskándon
Idén már második alkalommal rendezték meg az emlékversenyt a teskándi Offroad
Arénában. Ezt a versenyt a
2014-as teskándi falunapon eltulajdonított autó gazdája iránti szolidaritás hívta életre.
A verseny borongós idõben indult, de szerencsére az
esõ nem eredt el, viszont az
erõs szél és a hideg nem kedvezett a nézõknek.
A mostani megmérettetésen 24-en álltak rajthoz, többen, mint tavaly. Ez is azt bizonyíthatja, hogy a pálya izgalmas és megfelelõ ahhoz, hogy

az ember próbára tegye magát.
Ezért is szeretnék a szervezõk
évente megrendezni ezt az emlékversenyt, ami egyre több
embert vonz. A versenyzõknek
3 pályán – amelybõl kettõ gyorsasági és egy ügyességi volt kellett megmérkõzniük egymással és az idõvel.
Az elsõ helyet Török Krisztián, a másodikat Nemes László, a harmadikat Kovács Béla szerezte meg. A napot végül bográcsozással és retro
partival zárták a fáradt versenyzõk.
T.B.

Szeretnék a szervezõk évente megrendezni a versenyt.
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Folytatódik a Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek felújítása
A közelmúltban került sor
a Zala Megyei Kormányhivatal három felújított épületének ünnepélyes átadására,
amelyen részt vett dr. Kovács
Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
A KEOP-2015-5.6.0 jelû („Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai” címû) támogatási konstrukció keretében a zalaegerszegi Megyeháza, a Népegészségügyi Fõosztály Göcseji úti
épületének és a Nagykanizsai
Járási Hivatal felújítására került sor 574 509 099 Ft értékben.
Mint arról Rigó Csaba kormánymegbízott korábban beszélt, a sikeres KEOP pályázat kibõvítésének és további források elnyerésének köszönhetõen immár összesen
1 061 821 065 Ft áll rendelkezésre, így további négy kormányhivatali épület energiahatékonysági beruházása is megvalósulhat. Ennek értelmében
Zalaegerszegen a Kazinczy téri

Járási Hivatal, a Mártírok útján lévõ volt Munkaügyi Központ – ami jelenleg a Foglalkoztatási Fõosztály székhelye
–, a lenti Templom téri Járási
Hivatal és a keszthelyi Járási
Hivatal is megújul.
A Zalaegerszegi Munkaügyi Központ épülete az 1980as évek elején épült, az akkori
építésügyi elõírásoknak megfelelõen. A megépült szerkezetek, külsõ falak, talajon fekvõ padló, nyílászárók, tetõszerkezet hõtechnikai szempontból elavultak, felújításra szorulnak. Az újabb kor szigorúbb követelményeket támaszt
az épületek hõtechnikai tulajdonságaival szemben, ezért a
felújítás már az új elõírásoknak
megfelelõen történik. Ezen kívül az energiaköltség is jelentõs anyagi terheket ró az üzemeltetõre, ami a korszerûsítés
után akár 50-60%-kal is csökkenthetõ. A felújítás célja a
jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen új, fokozott hõszigete-

Továbbra is Fidesz-elõny

– Nézem a közvélemény-kutatási eredményeket és eszembe jut öreganyám egyik mondása: Minél többet szidnak
valakit, annál egészségesebb lesz!...
Rajz: Farkas László

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

A Zalaegerszegi Járási Hivatal.
lésû nyílászárók beépítése, valamint a réteges szerkezetû
lehûlõ felületek megfelelõ hõszigetelése.
A Zalaegerszegi Járási Hivatal épülete 1889-ben épült.
Az épület külsõ falai, nyílászárói hõtechnikai, fûtési és
elektromos rendszerei energetikai szempontból elavultak,
felújításra szorulnak. A fûtési
rendszere korszerûtlen, rossz
hatásfokú konvektoros rendszerû. A felújítás célja a jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen új fokozott hõszigetelésû nyílászárók beépítése, a
külsõ térelhatároló falak és a
II. emelet feletti födém szerkezetek megfelelõ hõszigetelése, valamint az épület fûtésrendszerének, a világítás korszerûsítése. Az épület nem áll
mûemléki védettség alatt, sem
annak környezetében nincs,
viszont a Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
11/2002. (V.17.) sz. rendelete
szerint HE3-as védettség alatt áll.
A Lenti Járási Hivatal épülete Lenti Templom tér 11. sz.

alatt található. Az épület jelenleg a Lenti Járási Hivatal és a
Munkaügyi Kirendeltség használatában áll. Az épület külsõ
falai, nyílászárói hõtechnikai,
fûtési és elektromos rendszere
energetikai szempontból elavultak, felújításra szorulnak.
A felújítás célja a jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen
új, fokozott hõszigetelésû nyílászárók beépítése, a külsõ térelhatároló falak és az emelet
feletti födém szerkezetek megfelelõ hõszigetelése, valamint
az épület fûtésrendszerének, s
világításának korszerûsítése.
Az épület nem áll mûemléki
védettség alatt, sem annak környezetében nincs, városképi
védettség alatt sem áll.
A negyedik épület a Keszthelyi Járási Hivatal Kossuth u.
42. sz. alatt álló épülete, ahol a
többi hivatalhoz hasonlóan
energetikai korszerûsítésre került sor az érvényben lévõ követelményeknek megfelelõen.
A felújításokra folyamatban
van a közbeszerzési eljárás kiírása.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

2015. szeptember

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2015. október 10., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

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

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

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

