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(Folytatás a 2. oldalon)

Október második szombat-
ján egyszerre két rendezvény-
re is várták az érdeklõdõket

. Az elmúlt években
focipályaként ismert területet
most a négylábúak vették bir-
tokukba, az erdõ szélén pedig
négykerekûek birkóztak meg a
tereppel és a sárral.

– Minden évben vannak
újak és fiatal agarasok, a cé-
lunk a rendezvénnyel, hogy ba-
rátkozzunk egymással és köz-
ben a kutyáinkat is futtassuk.
Most a magyar mellett afgán,
skót szarvas és olasz agár is
megtekinthetõ. Elsõdlegesen
a magyar agarat szeretnénk

Bödében

Verseny négy lábon és négy keréken
Agár- és terepjárómustra Bödében

népszerûsíteni: sikerült elér-
nünk, hogy hamarosan tör-
vény is kimondja, hogy a fajta
újra vadászkutyának tekint-
hetõ. A kutyáknak így vadász
alkalmassági vizsgát kell ten-
niük, a velük vadászók pedig
kiegészítõ vizsgával tehetik
majd ezt – összegzett

az Agármustra ötlet-
gazdája.

Ki gondolta volna, hogy a
vadászat mellett másra is ta-
nítható az agár… Bödében ku-
riózumként azt is megtudhat-
tam, hogy Európában talán
csak egyvalaki foglalkozik aga-
rak „táncoltatásával”:

Tóth
Zoltán,

– Két magyar agaram van,
közülük a három hónapossal
érkeztem, amivel már pozitív
megerõsítéses tréninget kezd-
tem el. A nagyobbikkal dog dan-
cing kategóriában, májusban el-
sõ helyezést értem el. Ez azt je-

lenti, hogy egy választott zené-
re állítunk össze egy koreográ-
fiát, a kutya a trükkökkel tán-
col, a gazdi pedig táncolni pró-
bál. Ilyenkor az is megnehezíti
a dolgot, hogy a kutyák mo-

Szeifer Diána és Szigeti Dóra kutyái is összebarátkoztak.
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tiválásához nem használható ju-
talomfalat sem. Alapvetõen per-
sze más a funkciója az agárnak,
de szerettem volna megmutat-
ni, hogy ez a fajta erre is ké-
pes. Minden kutyának szüksé-
ge van agyi fárasztásra, ami a
mozgáskultúráját is fejleszti. Tag-
jai vagyunk az Országos Aga-
rász Egyesületnek, így nyáron
szinte minden hétvégén tar-
tunk bemutatókat – mesélte a
Lukácsházáról érkezett

, aki az agarakban találta
meg ugyanazt a kecsességet,
nemes kinézetet, ami a lovak-
ban is benne van.

A terepjárók szerelmesei a
falunapon már tartottak egy
bemutatót, most pedig az agár-
mustrával párhuzamosan ren-
dezték meg elsõ versenyüket:

Szeifer
Diána

– Sokat dolgoztunk a prog-
ram elõkészítésén, tíz órát ásott
a gép mire elkészült. A pálya
kialakításakor több versenyzõt
is megkérdeztem, akik meg-
erõsítettek abban, hogy ren-
dezzünk egy versenyt. Nem is
gondoltam, hogy ennyien el-
jönnek. A megjelent harminc
autóból tizennyolc nevezett és
versenyen kívül is sokan ki-
próbálják a pályát. Ezzel a ren-
dezvénnyel is szeretnénk nép-
szerûsíteni a települést – mond-
ta szervezõ, aki
hozzátette, hogy minden év-
ben szeretnének egy tavaszi és
õszi versenyt rendezni. Leg-
jobb idõvel
ment végig a pályán, akit a do-
bogón és

követett.

Mándli Arnold

Takács Krisztián

Román Olivér Csen-
tericz Gábor

Pataki Balázs

Verseny négy lábon és négy keréken
Agár- és terepjárómustra Bödében

Nem mindenki tudott egyedül kijönni a sárból.

Teskándon idén is rend-
hagyó módon, irodalmi teadél-
után keretében emlékeztek
meg az 1956-os forradalomról.
A Kemence-házban családias
hangulatban folyt az ünnep-
ség, az emlékezõk magukkal
hozták a számukra sokat jelen-
tõ, szabadságharcról szóló iro-
dalmi mûveiket. Ki egy regény-
részletet olvasott fel, más egy
verset szavalt el. A forradalom-
ról készült képek és eredeti
filmfelvétel vetítésével idézték
fel 1956 szellemét. Természe-
tesen az ünneplõk egy-egy csé-
sze tea mellett beszélgetve sa-
ját történeteiket és élményei-
ket is megosztották egymással.
Mindenkinek akadt valamilyen
elbeszélése '56-ról, akár szemé-

lyes átélt élménye, vagy a szü-
lõktõl, nagyszülõktõl hallott
története.

– Mint már eddig is, a Ke-
mence-házban emlékezünk meg
a forradalomról. A településen
ez ideig nem sikerült fellelni
az 1956-os forradalomhoz kap-
csolódó közvetlenül kötõdõ
történéseket, személyeket, ese-
ményeket, így nem készül-
hetett még emlékmû a faluban
- tudtuk meg , a
program egyik szervezõjétõl. -
Viszont a faluban él még több
idõs ember, aki annak idején
gyerekként, fiatal felnõttként
átélték a megyei és zalaeger-
szegi eseményeket, így az õ
történeteiket fel tudtuk idézni.

Tóth Bálinttól

t.

'56 a Kemence-házban

A forradalomról készült képekkel, felvételekkel idézték fel
1956 szellemét.

A is meg-
emlékeztek a 60 évvel ezelõtt
történt 1956-os eseményekrõl.
Az ünnepi szentmise után a
Hõsi emlékmûnél koszorút he-
lyeztek el az egyházközség, a
nyugdíjas klub és az önkor-
mányzat képviselõi, majd kö-
zös imával emlékeztek az el-
esettekre.

Ezt követõen a faluházban
ünnepi mûsort tartottak, ahol

nagylengyeliek Scheiber Ildikó

S.V.

polgármester
beszédében felelevenítette az
1956-os eseményeket. Az ér-
deklõdõk könyvekkel, újság-
cikkekkel és képekkel illuszt-
rált kiállítást tekinthettek meg.

Az informatív tárlat jól ki-
egészítette a verses-zenés mû-
sort, illetve a forradalom és
szabadságharc zalai történései-
rõl levetített filmet.

Emlékezés 1956-ra Nagylengyelben

Koszorúzás a hõsi emlékmûnél.

(Folytatás az 1. oldalról)

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A szüret végeztével ismét
benépesült a

, ahol ok-
tóber 15-én ismét bor- és pá-
linkamustrát tartottak. A han-
gulatot a
nótái és citera-
játéka alapozta meg, mely mel-
lé finom ételeket és italokat
kínáltak a vendéglátók. Köz-
ben elkezdõdött a környék bo-
rainak és pálinkáinak kósto-
lása, az asztalnál

és
alpolgármester ízlelget-

te a nedûket:

zalaszentmi-
hályfai Pajtaszínház

Kishottói Népdalkör
Tamás István

Tulipán Ka-
talin, Soós Benõ Halász
István

A vadak is befolyásolták a termést
Bor- és pálinkamustra Hottón

– Egyaránt vizsgáltuk a bor
illatát, aromáját, kéntartalmát
és színét. Finom fehérborokat
kóstoltunk és mellettük egy
idei vörösbort is megízleltünk,
ami ha kiforrja magát, akkor
még finomabb lehet. Nagy di-
cséret illeti a gazdákat, akik
ugyan saját részre termelnek, de
mégis jó minõséget képvisel-
nek – összegezte Halász István.

A legjobb bor elkészíté-
se nevéhez fû-
zõdik, az év pálinkáját

és
fõz(et)te, utóbbi bort is ter-

Katona Géza
Ko-

vács László Király László

mel, de nem volt elégedett az
idei szõlõvel:

– A faluban egy deka gyü-
mölcs nem volt, pedig a virá-
gok alapján szép termés lett
volna. Nagyon gyenge volt az
idei szõlõtermés, ami nem az
idõjárásnak, hanem a termést
lelegelõ állatoknak köszönhe-

tõ. Idén fele mennyiséget szü-
reteltünk, mint tavaly. A vadak
miatt most korábban kellett
szednünk, viszont így nem lett
olyan minõségû borunk –
mondta keserédesen

, aki gyerekként tanult
bele a szõlõtermesztésbe.

Király
László

Pataki Balázs

A pálinkák között nem tudott dönteni a zsûri.

Október 15-én került meg-
rendezésre az Õszi for-
gatag. , a ren-
dezvény fõszervezõje elmond-
ta, hogy a hagyományos szü-
reti felvonulást váltották ki a
programmal. A célja az volt,
hogy több embert vonjanak be
egy ilyen jellegû eseménybe.
Az elképzelés mûködött.

Alapvetõen a népi hagyo-
mány és kultúra köré építették
fel a nap programját. A részt-

Tófejen
Lakatos György

Õszi forgatag Tófejen
vevõk számos mesterséggel,
kézmûves remekkel ismerked-
hettek meg. Népi iparmûvé-
szek, kézmûvesek sokasága fo-
gadta a közönséget. Többek
közt kosárfonó, fazekas és mé-
zeskalácsos árulta a szebbnél-
szebb portékáit.

A rendezvényt színesebbé
tette, hogy a helyi intézmé-
nyek és civil szervezetek kiál-
lítással egybekötött kóstolót
biztosítottak a látogatóknak. A

Kincskeresõ Általános Iskola
Mesesziget Óvoda Tófeji

Kertbarát Kör Egyesület
Idõsek Klubja Szivárvány
Dalkör

Õszikék Dal-
csoport

Csádé

,
a , a

, az
és a

sok szép és finom
dologgal készült.

Az Õszi forgatagban szá-
mos vidám mûsor is volt. Fel-
lépett az általános iskola nép-
tánccsoportja, az

és a Szivárvány Dalkör.
A zenekar zenéjére

Baloghné Bacsa Ibolya

Fitos Veronika

és
táncosai segítségével táncház
alakult, melynek köszönhe-
tõen a hangulat igazán jóra si-
keredett.

A napot szüreti bál zárta.
Lakatos György elmondta, hogy
a program nagyon jól sikerült,
így valószínû, hogy Tófej õszi
rendezvényei között hagyomá-
nyossá válik.

A gyerekeknek tetszettek a népi játékok.

A baki néptáncosok mindenkit megtáncoltattak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott szá-
maiban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött éveket.

Flamot

Farkas Lászlót.

Közép-Zala

* Múltidézés Flam rajzaival
Lopják az erdõt

– Na, öreganyám, akkor most szépen velünk jön a köz-
ségházára!...

„Tiszta kéz” politikája

– Étkezés elõtt, vécézés és privatizáció után mindig mos-
satok kezet!

Szíveslátás…

– Mit vinnyog ezért a 180 forintért, jóember, Pesten egy
dán 1.000.000-t perkált le a vacsiért…!

(1997.02.19.)

(1997.04.23.)

(1997.05.21.)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Az akció a megjelenéstõl 2016. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A 2016-os Országos Könyv-
tári Napok - Nagy Könyves
Beavatás programsorozathoz

könyvtára is csat-
lakozott. A programok orszá-
gosan október 3-9. között,
egész héten át tartottak.

A nagylengyeli könyvtár-
ban október 5-én délelõtt

mesegyûjtõre és
-íróra emlékezve, és a szüreti
idõszak vége kapcsán „A sze-
gény ember szõlõje” címû ma-
gyar népmesét hallgathatták
meg a helyi óvoda középsõ- és
nagycsoportosai.

A kicsiket is szeretnék mi-
nél jobban bevonni az aktív
könyvtárhasználatba, hiszen
néhány év múlva már õk is
könnyedén tudnak majd olvas-

Nagylengyel

Benedek Elek

Könyvtári napok Nagylengyelben
ni. Ehhez pedig a helyi könyv-
tárban minden lehetõség adott,
mivel rengeteg gyermek- és
ifjúsági könyv, folyóirat között
válogathatnak.

A kicsik közül többen nem
jártak még a könyvespolcok
között, így nagy érdeklõdést
mutattak a könyvtár iránt. A
mesemondást követõen a gye-
rekek a „Helyi értéktár” kiál-
lítást tekintették meg, ahol
többek között a Nagylengyel-
ben fellelhetõ építészeti, ter-
mészeti és turisztikai látvá-
nyosságokkal ismerkedhettek.

A kiállítás egész héten meg-
tekinthetõ volt, így a hét folya-
mán sok érdeklõdõ megfor-
dult a Faluházban.

S.V.

Nagylengyel is csatlakozott az akcióhoz.

Október 8.-án immáron ha-
todik alkalommal nyitotta meg
képzeletbeli kapuit a hagyo-
mányos

A rendezvény idén az

soron következõ, XVI.
ifjúsági és kulturális találkozó-
jával összefonódva csábította
az érdeklõdõket és ígért szó-
rakoztató órákat mindenkinek.

A várakozásoknak megfele-
lõen a rendezvény soha nem
látott méreteket öltött a fellé-
põk és a szórakozni vágyók
számát tekintve is.

A színpadon több, mint két-
száz fellépõ gondoskodott a
sokszínû, szórakoztató mûsor-
folyamról, kik egyéni, kik csa-
patban elõadott produkcióikkal.

A fesztivál fellépõi voltak:
Nagypáli Napraforgó Néptánc-
csoport, Dobronaki Nótázók,
Mini Manók Vasboldogasz-
szony, MutteRock Egervár, Lak-
hegyi Daloskör, Csertán Sán-
dor Általános Iskola, Alsóne-

Nemeshetési Geszte-
nyefesztivál.

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Társulás

Gesztenyefesztivál Nemeshetésben
A kistérségi társulás ifjúsági és kulturális találkozója

mesapáti, Vasboldogasszonyi
Községi Népdalkör Egyesület,
Nagykapornaki Táncosok, Za-
laszentiván Tõzike Nyugdíjas-
klub, Koronczi Noémi ének,
Alibánfai Lilaakác Népdalkör,
Vasboldogasszonyi Felnõtt
Tánccsoport, Gõsfai Rozma-
ring Néptáncegyüttes, Balázs
Henriett ének, Csatári Pávakör
Egyesület, Pókaszepetki Nyug-
díjas Klub.

A mûsor derekánál
vette birtokba a színpa-

dot és közismert dalokkal ala-
posan megénekeltette a több
száz fõs tömeget.

Már kora délutántól lehe-
tõség volt a zömében helyiek
munkáját dicsérõ gesztenyés
sütemények és persze az idei
sült gesztenye kóstolására.
Idén sem maradtak rejtve a
helyi gazdák borai és, hogy
teljes legyen a vendéglátás,
babgulyás, vadpörkölt és csül-
kös pacal is készült.

Gyermekbarát rendezvény-
rõl lévén szó, a kisebbek ug-

Magyar
Rózsa

ráló várban, trambulinban játsz-
hattak, de lehetõség volt a
korábbi generációk által jól
ismert népi fajátékok kipró-
bálására is.

A délután folyamán tiszte-
letét tette , Nagy-
páli község polgármestere, a
kistérségi társulás elnöke is.

Kétség sem fér hozzá, hogy
az égiek is támogatták a heté-
siek törekvéseit, hiszen szikrá-
zó napsütés, szélcsend, tava-
szias meleg tette még élvez-
hetõbbé az egyébként is re-
mek délutánt.

, Nemes-
hetés polgármestere elmond-
ta: nagyon büszke az évrõl év-
re sikeresebb rendezvényre és
nagy öröm, hogy a szervezõ
csapat minden évben igyek-
szik újabb és újabb progra-
mokat szervezni.

, az Össze-
fogás Nemeshetésért Alapít-
vány elnöke és a rendezvény
egykori megálmodója arról be-
szélt, hogy az év eleje óta
tervezik és szervezik ezt a
napot. Sok a tennivaló egy
ilyen mûsor körül, de a sok
elismerõ szó és a jó hangulat
minden fáradozást kárpótol és
új lendületet ad a következõ
fesztiválhoz.

Az ünnepi hangulat a Rio
zenekarnak köszönhetõen haj-
nalig folytatódott.

Évrõl évre visszatérve való-
ban nyugtázható a rendezvény

Köcse Tibor

Magyar Kálmán

Kovács Lászlóné

sikere és látványos, ahogy egy
helyi rendezvény kinõtte
magát a környék várva várt
fesztiváljává.

Egy dolog látszik állandó-
sulni, ez pedig a más rendez-
vényeken nem tapasztalható
közvetlenség, baráti hangulat.
Nem divatos eseményrõl van
szó, melyre illik elmenni. Aki
viszont úgy dönt, hogy eljön
egészen biztosan nem csalódik
és nagyon fogja várni a kö-
vetkezõ alkalmat.

Gellén Szilárd

Magyar Rózsa a színpadon.

Sül az idei gesztenye.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Varga Mihály

Zalaegerszegen
önvezetõ jármûvek

tesztpályájának

Vigh Lászlót

Orbán Viktor-
ral

Zala Me-
gyei Kormányhivatalra, Zala-
egerszeg Város Önkormány-
zatára Zala Megyei Ön-
kormányzatra

nemzetgaz-
dasági miniszter 2016. október
elsejétõl a Jedlik Ányos terv
végrehajtásához kapcsolódóan
a létrehozásra
kerülõ

megvalósítá-
sával összefüggõ feladatok el-
látására miniszteri biztossá ne-
vezte ki , Zala me-
gye 1. számú választókerületé-
nek országgyûlési képviselõjét.

Az ezzel kapcsolatos fel-
adatok ismertetése volt a té-
mája minap a Zalaegerszegen
megtartott sajtótájékoztatónak.
A Városházán Vigh László el-
mondta, hogy

folytatott beszélgetése so-
rán kérte fel a miniszterelnök
erre a feladatra, ezt követõen
nevezte ki Varga Mihály mi-
niszter.

A képviselõ tájékoztatása
szerint egy állami cég alakult a
tesztpálya kivitelezésére és
üzemeltetésére. A beruházás
megvalósítása során jelentõs
feladatok várnak a

és a
, sokat segíthet-

nek például az engedélyezési
eljárásokban, mellette fontos
koordinálási szerepet is betölt-
hetnek.

A miniszteri biztos szerint
a pontos ütemterv a közbe-
szerzési eljárások függvénye is.
Mint mondta, a 250 hektáron
megvalósuló beruházás nyo-
mán egy valóságos kis város

Zalaegerszeg, s a térség motorja lehet a tesztpálya
Vigh László a beruházás miniszteri biztosa

jön létre, amely Zalaegerszeg
motorja lehet, a megyeszék-
hely, a megye és a régió fej-
lõdését szolgálja.

kormány-
megbízott hangsúlyozta, hogy
a Zala Megyei Kormányhivatal
valamennyi érintett szakható-
ságának segítségére számíthat
a beruházás.

polgármes-
ter felidézte azt a közös mun-
kát, amit Vigh Lászlóval vé-
geztek azért, hogy ez a 40 mil-
liárd forintos beruházás Zala-
egerszegen valósulhasson meg.
Véleménye szerint a zalaeger-
szegi választókerület ország-
gyûlési képviselõjének minisz-
teri biztossá történt kineve-
zése garancia arra, hogy határ-
idõre elkészüljön a tesztpálya.

A város polgármestere ezt
követõen részletesen szólt ar-
ról, hogy milyen feladatai lesz-
nek Zalaegerszegnek a beru-
házás kapcsán. Az anyagi javak
(10 milliárd forint) biztosí-
tásán túl gondoskodnia kell a
szakemberekrõl, a megfelelõ
szakképzésrõl és az egyetemi
képzésrõl. Kiemelten támogat-
ják a közép- és felsõfokú kép-
zést, mérnöki ösztöndíj kere-
tet hoznak létre. A

beindítják a teszt-
mérnöki képzést, a egy-
kori munkásszállóját is átala-
kítják és felújítják, szálláshelye-
ket biztosítva ezzel.

, a megyei
közgyûlés elnöke szerint jel-
zésértékû a kormány döntése.

Dr. Sifter Rózsa

Balaicz Zoltán

Pannon
Egyetemen

ZÁÉV

Dr. Pál Attila

Mint mondta: „Nem halat kap-
tunk, hanem horgászbotot,
amelynek végét határozott
kézzel a miniszteri biztos fog-
ja, s van egy jó szákoló mester
a polgármester személyében.”
A beruházás több száz kvali-
fikált munkaerõt igényel. A

tesztpálya létesítése és mûköd-
tetése összetett feladat. Ennek
megoldásában segédkezik a
megyei közgyûlés, hiszen sze-
repkörében új feladatként je-
lentkezik a vidék gazdaság-
fejlesztése.

E.E.

A tesztpálya látványtervével a vezetõk.

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

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

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!
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Október 21-én a „Földün-
kért világnap” apropójából faül-
tetésre és vidám vetélkedõre
került sor . A
faluház mögötti területen lévõ
szabadidõs parkban az önkor-
mányzat dolgozói és a helyi ci-
vil szervezetek képviselõi hárs-,
kõris- és juharfákat ültettek,
amelyek a korábbi években el-
nyerték az „Év fája” címet.
Emellett fiatal cserjék – példá-
ul alma, barack, birs, geszte-
nye, mogyoró – is helyet kap-
tak a parkban.

A program a faluházban foly-
tatódott, ahol forró tea, forralt
bor és finom falatok várták a
lelkes önkénteseket és az ér-
deklõdõket. A résztvevõk csa-

Nagylengyelben

Faültetés és vetélkedõ
patokat alkottak és a termé-
szetvédelemmel, környezettu-
datossággal kapcsolatos felada-
tokat oldottak meg. Többek
között „zöld” kvíz kérdésekre
válaszoltak, illetve a korábbi
években az „Év fája” címet el-
nyert lombhullatókkal puzzle
formájában ismerkedtek. Emel-
lett „természetes” activity és ter-
més felismerõ játék is szere-
pelt a vetélkedõn.

Az este jó hangulatú be-
szélgetéssel zárult és minden-
ki hazavihetett magával né-
hány érdekes tudnivalót a min-
ket körülvevõ – és sajnos egy-
re inkább védelemre szoruló -
világról.

S.V.

Kellemes õszi napon, 2016.
október 8-án, szombaton gyógy-
növénytúrával indult a tartal-
mas szüreti program

. A
gyógynövényszakértõ vezette ki-

Petrike-
resztúron Sebestyén Bence

Szüreti programok Petrikeresztúron
ránduláson az érdeklõdõk meg-
ismerkedhettek számos gyógy-
növénnyel, lelõhelyekkel.

A délutáni programok szü-
reti felvonulással kezdõdtek,
ahol hagyományos szekereken

és sétálva járták be a falut a fel-
vonulók. A lelkes csapatot a

vezette,
tagjai a faluban négy helyen
jártak magyar táncokat, a kisbí-
ró minden megállónál kido-
bolta a faluban történt esemé-
nyeket, fejlesztéseket.

, a kocsmánál és a „fel-
sõszerben” különösen kedve-
sen várták a felvonulókat, süte-
ménnyel, üdítõvel kínáltak
minden szereplõt.

A vidám felvonulás után a
falu minden lakóját várták a
kultúrház udvarára ahol az új
grillteraszt avatták. Majd kultu-
rális mûsor következett. A szín-
vonalas mûsort a

nyitotta meg, szü-
reti dalokat és egy kis színda-
rabot adtak elõ, mûsorukkal
megidézték a régi szüretek
hangulatát.

Majd a
egyik

zalai tagja, kép-
viseltette magát. A

Cserta Táncegyüttes

Gyõrfi-
szegben

Petrikereszt-
úri Dalkör

Keresztúr Nevû Te-
lepülések Szövetségének

Murakeresztúr
Mura Dan-

ce Tánccsoport

Ezer Rózsa Kertje Has-
tánccsoport

Nagy-
lengyeli Óvoda Bor-
vári Fanni

Pedro Viki

magyar operett
táncot, a francia mulatók han-
gulatát idézõ kánkánt táncolt
és a svéd Abba slágerére mu-
tatott be koreográfiát.

Az
a mesés kelet bu-

jaságát hozta a kis zalai faluba,
a gyönyörû hölgyek minden
nézõt elvarázsoltak.

A helyi gyerekeket a
óvónõje,

tanította be, a Répa
mesét adták elõ. Rendkívül nagy
sikerük volt, kicsik és nagyok
együtt „küzdöttek” meg répával.

Az estét a Cserta Tánc-
együttes fergeteges tánca zárta.

A sokszínû mûsort követõ-
en a falu képviselõ-testülete
mindenkit megvendégelt egy
tál finom pincepörköltre, a he-
lyi asszonyok pedig csodás ré-
tesekkel kedveskedtek a ven-
dégeknek.

Az estét bállal koronázták
meg, ahol és zenélt
hajnalig.

A szabadidõs parkban ültettek fákat, cserjéket.

Vetélkedõ a faluházban.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!



Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.

A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).

A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.

Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.

2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.

Zalaegerszeg, 2016. október 20.

Sajtóközlemény

Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
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Ugyan nincs szõ-
lõhegy, de a borverseny ta-
pasztalatai alapján sokan van-
nak, akik a környéken szõlõt ter-
mesztenek, bort készítenek. A
tavalyihoz hasonlóan idén is a
Kemence-házban rendezték meg
a szüreti mulatságot, a prog-
ramra október elsõ napján
kerítettek sort. A mulatság-
ból a helyi gyerekek is kivették
a részüket: az nép-
tánccal örvendeztették meg
a szüreti népet. Elhozta mû-
sorát a becsvölgyei

, majd a
szürettel kapcsolatos

humoros és irodalmi össze-

Teskándon

óvodások

Cserta
Néptáncegyüttes
TASZACS

Szüreti mulatság Teskándon

állítása szórakoztatta a ven-
dégeket.

– Ma második alkalommal
tartunk Mustünnepet. Úgy gon-
doltuk, hogy a kisebb gyereke-
ket jobban be tudjuk azzal von-
zani, hogy a régi borászati, szõ-
lészeti hagyományokat felele-
venítve megmutatjuk, hogyan
készül a szõlõbõl a bor. Ilyen-
kor a Kemence-ház átalakul egy
hegyi pincévé, ahol a hagyo-
mányos szüreti ételek kerül-
nek asztalra. Gulyáslevest és
langallót készítettünk és vet-
tünk szõlõt, amit itt darálunk
és meg is lehet kóstolni a mus-
tot – mondta a program dere-

kán pol-
gármester.

A helyi gazdák

és foglalkoznak szõ-
lõvel, viszont megtermelt boru-
kat már Teskándon fogyasztják
el. Így van ezzel

is, akinek családjában
hagyománya van a szüretnek:

– Még nem volt szüret, má-
hoz egy hétre tervezzük, mert
késõbb érnek a nálunk ter-
mesztett fajták. A cukorfokuk
most sem rossz, de ez az egy
hét sokat tudna dobni rajta.
Idén is voltak nehézségeink:
elõször volt egy kis fagyunk,
aztán a gombabetegségekkel
küzdöttünk. Ennek ellenére
úgy gondolom, hogy jó termé-
sünk lesz. Sajnos divattá vált a
szõlõmûvelésben, hogy min-
dent elkapkodnak, de mi a szü-
retnek is megadjuk a módját.
Hét éve telepítettük a szõlõt,
melyet gépesítve mûvelünk.
Igyekszünk kiélvezni az egész-
nek az örömét, hogy ne csak a
munkáról szóljon minden. Tavaly
800 liter must volt, idén is körül-
belül annyira számítok. Fõként a
barátaimmal fogyasztjuk és ide
is elhoztam kóstolónak a boro-
mat – mesélte a boncodföldei
Újhegyen termelõ gazda.

Tóth István Jánosné

Milejszegen,
Boncodföldén, Csonkahegyhá-
ton Hottón

Dömötör
Csaba

Pataki Balázs

A vendégeknek Dömötör Dániel, Dömötör Csaba és Bogár Ist-
ván szemléltették a préselést.

A hagyományokhoz híven le-
zajlott az õszi idõszakra esõ vér-
adás . Az október 28-
i eseményt a település önkor-
mányzatának és a Vöröskereszt
helyi alapszervezetének tagjai kö-
zösen rendezték.

Ezen alkalommal is „retró”
hangulatban zajlott a véradás.
A szorgos asszonyok délelõtt kelt
rétest készítettek túrós és megy-
gyes-mákos ízekben a délután
érkezõ adományozóknak. Ezen
kívül virsli, sós és édes süte-
mény, sör, üdítõ került az asz-
talra. A két órán át tartó rendez-
vényen 17 személy jelentke-
zett, amelybõl 15-tõl sikerült vért
venni. A falu lélekszámához ará-
nyához képest ez szép eredmé-

Baktüttösön

Segíts, hogy segíthessünk!
Újabb véradás Baktüttösön

nynek számít. A korosztály ugyan
vegyes volt, de nagy öröm, hogy
a falu fiataljai nagy arányban vet-
tek részt. A szervezõk bíznak
benne, hogy a jövõben tovább
gyarapodik a segítõk száma.

A következõ véradás 2017
márciusában lesz. A szervezõség
kéri, hogy akkor még többen
menjenek el vért adni, ezzel tá-
mogatva az arra rászorulókat.

Fitos Veronika

17-en regisztráltak, s 15 embertõl tudtak vért venni a Magyar
Vöröskereszt munkatársai.

A Közép-Zala szeptem-
beri számában (A könyvtár
szeretete, 3.o.) a képaláírás-
ban rosszul szerepel az idén
nyugdíjba vonult könyvtá-
ros, Nagy József neve. A szö-
veg helyesen: Nagy József és
felesége.

Az elírásért elnézést
kérünk.

Helyesbítés

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A szomszéd megkért,
hogy segítsek neki. Szomba-
ton reggel át is mentem.
Béla bá' azzal a nyugalom-
mal állt ott, mint aki azt
mondaná, most már a fiata-
lokon a sor. Én csak figye-
lek. De a tekintetében mint-
ha más is lett volna. Furdalt
a kíváncsiság, szóba elegyed-
tünk. Hogy van? – kér-
deztem.

Béla bá' rám nézett, és
beletörõdötten mondta: –
Hát most mit mondjak? Há-
rom éve olyan szerencsét-
lenül léptem, hogy elestem.
A kórházban azt mondták,
kicsin múlott, hogy élek.
Jobban lettem, erre a szom-
szédtól kaptam egy készü-
léket, próbáljam ki. Árado-
zott róla, neki mennyit hasz-
nált. Hát én meg hittem
neki. Utólag kiderült, az én
állapotomban nem szaba-
dott volna használni, de ezt
senki se tudta. Megint nem
sokon múlt. Már kezdtem
jobban lenni, amikor tavaly
disznóvágáskor megugrott a
kés. A kórházban, amikor
összevarrtak mondták is,
nem sokon múlt.

Én most már nem merek
semmit csinálni, mert nem
tudhatom, mibõl lesz a baj.
Alig múltam 60 és itt tar-
tok…. Béla bá' elgondolkod-
va néz a távolba, és egy hun-
cut mosoly jelenik meg az
arcán: Igaz, apám 63 éves
korában nõsült újra, és ak-
kor kezdett el családi házat
építeni…

Na, ez jó végszó volt,
már kezdtem elhinni, hogy
itt a világ vége. Akkor most
egész nap itt állunk, vagy
végre elültetjük ezt a fát?

Persze hogy elültetjük! –
nevetett Béla bá'.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Béla bá'...
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A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

A szüreti programok kere-
tében avatták fel

grillteraszát a kultúrház
udvarán október 8-án, melyet a
falu aktív támogatásával hoz-
tak létre. A

több
alkalommal rendezett jóté-
konysági rendezvényt az ön-
kormányzattal együttmûköd-
ve, melybõl befolyt bevéte-
leket és az önkormányzati tá-
mogatást fordították a ke-

Petrikereszt-
úr

Petrikeresztúri Kö-
zösségfejlesztõ Egyesület

Összefogással minden sikerülhet
Kemence-avató Petrikeresztúron

mence megépítésére.
az egyesület elnöke el-

mondta: – ez a kemence való-
ban a falu kemencéje, mert
nagyon sokan segítettek, akár
csak néhány száz forinttal is,
hogy megépülhessen. Fontos
eredménye a közösségnek,
melyet együtt hoztak létre.

A kemence építését söjtöri
szakemberekre bízták, de a
segédmunkákat helyi közmun-
kások és a falugondnok végez-

Pálfi Ti-
bor,

te nagy figyelemmel. Külön
hangsúlyozták, hogy

helyi lakos, önzetlen tár-
sadalmi munkája nélkül nem
valósulhatott volna meg a ke-
mence. Imre készítette a vasa-
latokat a kemencéhez.

Az átadó ünnepség kereté-
ben polgármester
beszédében elmondta: – Min-
den építkezés, legyen az egy
ház, vagy egy kemence, a te-
remtés eredménye, egy-egy
megvalósult gondolat, egy
álom manifesztálódása, tehát
egyéni gondolatok, illetve na-
gyon erõs kollektív gondola-
tok együttes eredménye. A
nagyon erõs, régóta mûködõ,
kollektív gondolat a hagyo-
mány. A magyar falvakban igen
erõs hagyománya van a kö-
zösségi kemence létezésének.
Ezért is fogalmazódott meg
bennem, már megválasztásom
elõtt, hogy a mi göcseji falunk-
nak szüksége van egy kemen-
cére. Miért is kell, hogy legyen
falukemencénk? A kemence
igen erõs szimbólum. A közép-
pont, a stabilitás, föld típusú
erõforma, amelyet a tûz tovább
erõsít. A tûz meleget ad és
egyben megtisztít. A kemence

Varga
Imre

Borvári Lili

tehát arra szolgál, hogy folya-
matosan feltöltse a házat, a
falut melegséggel, szeretettel.
Úgy gondolom, hogy a mi fa-
lunknak is arra van szüksége,
hogy szeretettel teljen meg.
Bízom benne, hogy ez a meg-
valósult álom, amelyet most
önök is láthatnak, képes lesz
betölteni azt a szerepet is,
hogy újra összehozza az embe-
reket, hogy a tûz köré gyûlve
akár túllépjenek sérelmeiken,
szeretettel forduljanak szom-
szédjaik, falubeli barátaik felé.

Az átadásra meghívást ka-
pott országgyûlési
képviselõ is, aki beszédében a
falu közösségi erejét, az össze-
tartás fontosságát hangsúlyoz-
ta. szavait idézte:
„A falu mindig megmarad, a
falu mindig egy marad: a falu
mindig szent marad!”

A program záró elemeként
plébános úr meg-

áldotta kemencét. A kulturális
mûsort követõen a falut meg-
vendégelték a kültéri konyhá-
ban készült pincepörköltre.

A következõ közösségi fej-
lesztés eredményeként tetõt
építenek még a tél elõtt a
kemence fölé.

Vigh László

Wass Albert

Nagy Péter

A nyári szünet után ismét
elindult a nagy sikert arató
baba-mama foglalkozás

.
Igazi kis közösséget for-

málva hónapról-hónapra ösz-
szegyûlik a kis csapat, hogy
mondókás, dalos, mozgásos

Babos-
döbrétén

„Mocorogtunk Babosdöbrétén”
délelõtti foglalkozáson vegye-
nek részt.

Az anyukák
vezetésével felidézik a saját

gyermekkoruk versikéit, játé-
kait és a saját apróságaiknak
örömmel adják át.

Godina Móni-
ka

B.Zs.

Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló



112016. október Közép-Zala

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

• 06 30 249 90 92

Intertor Austria

elektromosgarazskapu.hu

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Itt és most akciónkban

térítésmentesen

szekcionált garázskapuját

beépítjük az év végéig.

Keresse fel magyar nyelvû weblapunkat.

Október 27-én

szoboravató ünnepség zajlott.
A
adományozta
szobrát, akit a bányászok vé-
dõszentjeként tisztelnek.

A rendkívüli esemény szent-
misével kezdõdött, amit

egyházmegyei kor-
mányzó celebrált. Õ szentelte
meg a szobrász-
mûvész kezei által készült
Szent Borbála szobrot, amit az-
tán jelképesen
a Magyar Földgáztároló Zrt.
elnök-vezérigazgatója adott át.
Az ünnepségen beszédet mon-

Pusztaede-

rics szompácsi kápolnájában

Magyar Földgáztároló Zrt.

Szent Borbála

Csá-

szár István

Gáspár Géza

Fritsch László,

Szent Borbála szobra Pusztaedericsen

dott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat elnöke,

is. Majd
Sáringer-Ke-

nyeres Tamás Gál

Lászlóné

Buda Er-

nõnek

Bene Csaba

Tóth János

polgármester asszony
köszönte meg a támogatók
adományait, felajánlásait.

Az események sorozata a
falu díszpolgárának,

tiszteletére állított em-
lékszobornál folytatódott. Itt

, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke idézte fel a
kiváló olajipari szakember élet-
útját. A megemlékezés után
sor került az emlékmû meg-
koszorúzására.

Az ünnepség zárásaként
Pusztaederics közösségi házá-
ban nyílt kiállítás. A Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum
Szent Borbálát ábrázoló szob-
rokból rendezett tárlatot a
helyszínen, s igaz-
gató tartott érdekes elõadást. A
kiállítást egy hónapon keresz-
tül lehet megtekinteni.

Gál Lászlóné, Pusztaederics polgármestere és Fritsch László,
a Magyar Gáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Szent Borbála szobra.

Buda Ernõ, Pusztaederics
díszpolgárának megkoszorú-
zott emlékmûje.
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kínáljuk minden kedves vendégünknek.

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

Várja Önöket

földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé ajánlunk

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****

exkluzív borokat
.KEDVEZMÉNYES ÁRON

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy

nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás családi rendezvényekre!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

A

várjuk Önöket a hét minden napján.

Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a mellé most a

kiváló minõségû adjuk

Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL

Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Balance Burger
Apátsági sört

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Szombatonként élõ zenei mûsor!

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!

Az új élményvilágban

csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence

kínál felüdülést.

(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,

hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft

Gyermek belépo : 1 500 Ft(3-13,99 éves korig)

Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

• Lyoness pénzvisszatérítés

új és meglevõ biztosításai után!

AKCIÓ!AKCIÓ!

• Lyoness kedvezménykártyáját

nálunk igényelheti.

28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,

- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!

Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,

elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

•

•

•

•

•

•


