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19. alkalommal került meg-
rendezésre az Idõsek napja

a helyi önkormányzat
szervezésében november utol-
só szombatján. Az ünnepet a
falu polgármestere,

Tófejen

Horváth

Idõsek köszöntése Tófejen

Zoltán nyitotta meg és beszé-
dében köszöntötte a nagy lét-
számban megjelent idõseket.
Majd egy perc néma fõhajtás-
sal emlékeztek a jelenlévõk a
már eltávozottakról.

A meghívott vendégek közt
ott volt , a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke,
aki nagy szeretettel üdvözölte
a jelenlévõket. Köszöntõjében
el-mondta, hogy Tófej erején
fe-lül gondoskodik a szépkorú
lakóiról, aminek nagyon örül.
Beszélt az emberi kapcsolatok-
ról, a szeretetrõl és tiszteletrõl,
hiszen ez a korosztály igazán
megérdemli ezt. Külön köszö-
netet mondott a jelenlévõ idõ-
seknek a fiatal korosztály ta-
nításáért, neveléséért, a példa-
mutatásért. Az alelnök advent
szellemében kívánta minden-
kinek, hogy tapasztalják meg a
szeretet élményét, bensõségét
családjaik körében.

A továbbiakban a polgár-
mester, az alelnök és a kép-
viselõ-testület tagjai köszöntöt-
ték Tófej legidõsebb hölgyét

Pácsonyi Imre
és férfiját, és

.
Következett a kulturális

programsorozat. A fellépõket
alpolgármes-

ter szólította a színpadra. Elsõ-
ként a
gyermekei léptek színpadra,
akik aranyos tánccal kedves-
kedtek a meghívottaknak. Majd
a helyi mû-
sora következett. Õk népszerû
slágereket énekeltek. Végül a

foglalta
el a pódiumot, akik a legújabb
zenés-táncos operett összeállí-
tásukkal mutatkoztak be és
varázsoltak jó hangulatot a
helyszínre.

A kellemes és vidám mûso-
rok után a helyi önkormányzat
minden meghívottat vendégül
látott egy finom vacsorával.

Kollerics Lajosnét
Szakács Jánost

Lakatos György

tófeji Mesesziget Óvoda

Szivárvány Dalkör

söjtöri Retró Színkör

Fitos Veronika

A söjtöri Retró Színkör humoros operettslágerekkel szórakoz-
tatta a közönséget.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az õ korukban még nem
találták fel a légkondicionálót,
a mosogatógépet, a szárítógé-
pet, a ruhát egyszerûen kitet-
ték száradni a friss levegõre. A
televízió, a gyermekbénulás el-
leni védõoltás, a fénymásoló
gép, a kontaktlencse és a fo-
gamzásgátló tabletta elõtt szü-
lettek. november elsõ
hétvégéjén köszöntötték a te-

Hottón

Szépkorúakat köszöntöttek Hottón
lepülés idõseit, akiket a

és ál-
tal szépen feldíszített faluház-
ban láttak vendégül.

– Õsi kultúrákban az idõse-
ket nem azért tisztelték, mert
fáradságos életükkel kiérde-
melték, s nem abból a józan
elõrelátásból, hogy egyszer én
is öreg leszek. A lélek még ér-
zékenyebb volt, a szellem nyi-

Markó
Dorina László Bernadett

tottabb és az öregember óriási
élettapasztalatával olyan érté-
keket jelenített meg, amely a
fiatalok számára vonzó és kí-
vánatos volt. Az öregember ak-
koriban felbecsülhetetlen ér-
ték volt, nem azt nézték, hogy
milyen múlandó a teste, ha-
nem, hogy ki lakik benne. Az
önkormányzat nevében kö-
szöntöm önöket e szép ünnep
alkalmából. Mind nyugdíjas
éveiket töltik, és nem nehezül
rájuk a munkahelyi felelõs-
ség terhe sem. Elvileg nyugod-
tan élhetnek kedvtelésüknek,
de nem ismerek olyan
nyugdíjast, akinek nincs dolga
vagy gondja. Nehézségek kö-
zepette felnevelték, majd út-
jára bocsátották gyerekeiket,
most pedig unokáik életét

egyengetik türelemmel. Kívá-
nom a szépkorúaknak, hogy
bajaik, problémáik ellenére is
élvezzék az életük minden
egyes pillanatát! – szólt a meg-
jelentekhez pol-
gármester, aki Márai Sándor
Ajándék címû versével zárta
szavait.

Ezt követõen a
által felkészített isko-

lások, köztük ,
és kö-

szöntötték a jelenlévõ papákat
és mamákat. Az este hátralévõ
részében a és
a tagjai szó-
rakoztatták az egybegyûlteket,
akik a paraszti élet mozza-
natait, élményeit is felelevení-
tették mûsorukban.

Vincze Ferenc

Koller Zsu-
zsanna

Bogár Lili Má-
lics Márk Vass Liliána

Kishottói Dalkör
Gyenesi Dalárda

Pataki Balázs

A vendégeket Vincze Ferenc polgármester köszöntötte.

A helyi dalkör mûsora is nagy tapsot kapott.

Advent jegyében több prog-
ram is zajlott . No-
vember 26-án adventi kézmû-
ves foglakozás zajlott a kultúr-
házban a gyerekeknek. Az

és a
közremûkö-

désével adventi koszorúkat ké-
szítettek és mézeskalácsot sü-
töttek-díszítettek az érdek-
lõdõk.

Másnap a helyiekbõl álló
kis csapat készült az ünnepre.
Baktüttös életében elõször nagy-
méretû adventi koszorú és egy
gyönyörû karácsonyfa került a

Baktüttösön

ön-
kormányzat Deák Ferenc
Megyei Könyvtár

Adventi készülõdés Baktüttösön
kultúrház elé a szorgos kezek
munkájának köszönhetõen. A
jelenlévõk fát állítottak, kará-
csonyfadíszeket készítettek, meg-
építették a koszorút. A csapat
mindezt hagyományteremtést
céljából tette, remélve, hogy az
elkövetkezendõ években min-
dig díszbe borul a kis telepü-
lés szíve. A baráti kör minden
vasárnap összegyûlik, hogy meg-
gyújtsák a következõ gyertyát
és együtt várják a szeretet ün-
nepét. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak.

Fitos Veronika

Baktüttös életében elõször áll karácsonyfa és adventi koszorú
a Kultúrház elõtt.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A
és

a
helyi lakosság számára kondi-
termet nyitott.
polgármester elmondta, hogy
igyekeznek olyan fejlesztése-
ket végezni a településen,
amit a fiatalok helyben ma-
radását is segítik. A zalaeger-
szegi Hagyma GYM már hasz-
nálaton kívüli professzionális
gépei kerültek a kondite-
rembe.

A sportegyesület és az ön-
kormányzat igyekszik majd
folyamatosan fejleszteni a
konditermet, hogy minél
több izomcsoportot meg tud-
janak mozgatni az érdeklõ-

Petrikeresztúri Sport-
egyesület Petrikeresztúr
Község Önkormányzata

Borvári Lili

dõk, ezért tervezik új futó-
gép és kerékpár beszerzését is.

A faluban lehetõség van
egyesületi szinten futballoz-
ni, most konditerembe járni,
heti két alkalommal van nõi
torna és az önkormányzat a
nyári hónapokban alakított
ki új szabadtéri, strandröp-
labda pályát is. A polgármes-
ter elmondta: fontos hogy
minél többfajta mozgási lehe-
tõség legyen egy ilyen kis fa-
luban is, ezzel is új kis kö-
zösségek alakulnak ki, akik
szívesen sportolnak együtt.
Arról nem is beszélve, hogy
sokkal fittebb, egészségesebb
lesz a rendszeresen sportoló
lakosság.

Konditerem Petrikeresztúron

Az õszi iskolai
szünetben kézmû-
ves délutánon vet-
tek részt a

gyerme-
kek, fiatalok. A
Halloween hagyo-
mányaihoz kap-
csolódó tökfara-
gás eredménye-
ként vidám „tökfe-
jek” születtek, né-
melyik díszítés-
ként színes hajzu-
hatagot is kapott.

nagy-
lengyeli

„Tökfejek” születtek

Bár a mézeskalácssütés a
karácsonyi ünnepekkor jellem-
zõ, most mégis denevérek, tö-
kök és szellemek jelentek meg
a mézes sütemények formá-
jában. Az „ehetõ rémségeket”
színes cukormázzal és díszítõ
cukorkákkal csinosították a
résztvevõk. Készültek õszi le-
velekkel, szalagokkal és egyéb
kiegészítõkkel díszített lakásde-
korációk és mécses tartók is.

A színes falevelek sokolda-
lú felhasználhatóságát mutatja,

hogy akár egy falikép alapmo-
tívumaként is szolgálhatnak.
Ezt bárki otthon is könnyedén
elkészítheti: helyezzünk egy
papírlapra egy kisebb, levél-
ben gazdag faágat, majd akril-
festékkel fújjuk át és hagyjuk
megszáradni. Kerettel is ki-
emelhetjük, de akár magában
is jól mutat a falra helyezve
ennek az egyszerû és kreatív
ötletnek a megvalósításával ké-
szült kép.

S.V.

Az eddigi évekhez hason-
lóan idén is sor került az ad-
venti koszorúkötésre a

. A már ha-
gyománnyá vált program az idén
meglepõ módon nem sok ér-
deklõdõt vonzott. Pedig a szer-
vezõk éppen azért tették szom-
bat délutánra, hogy a családok
a gyerekekkel közösen is részt
tudjanak rajta venni. Mindettõl
függetlenül, aki eljött, nem csaló-
dott. A közös munka öröme meg-
alapozta az adventi hangulatot.

elmondta,
hogy õ mindig azért jön el,
mert közösségben biztos, hogy
elkészíti az adventi koszorúját,
amihez otthon egyedül nem
lenne kedve. Arról nem is
szólva, hogy egymástól újszerû
megoldásokat, praktikus fogá-

teskán-
di Kemence-házban

Farkas Ferencné

Karácsonyra készülve

sokat is el lehet lesni. Díszítõ
elemeket és gyertyákat a szer-
vezõk biztosítottak, így a részt-
vevõk koszorúalapokat, oáziso-
kat, örökzöld ágakat hoztak
magukkal. Különféle techni-
kákkal készültek a szebbnél
szebb asztali díszek és az ad-
venti koszorúk. Volt, aki tujá-
val fedte be, míg más kék sza-
laggal tekerte körbe az alapot.
A gyertyák választékára sem le-
hetett panasz; a hagyományos
három lila és egy rózsaszín
variáción kívül még számos
szín közül lehetett választani. A
résztvevõk egymásnak is adtak
apróbb ötleteket, akik között
ajándékokat is kisorsoltunk, a
fõdíj egy karácsonyi szakács-
könyv volt.

T.B.

A résztvevõk egymásnak is adtak apróbb ötleteket.

Teskánd Község Önkor-
mányzata a Magyar Vö-
röskereszt

és
helyi szervezete

fontosnak tartja a véradók ön-
kéntes felajánlásának megkö-
szönését. Ezért minden évben
megszervezik a többszörös vér-
adók kitüntetési ünnepségét.

A mostani alkalommal egy
új szokást is bevezettek a helyi
véradók megbecsülésére. Ezen-
túl, akik negyven vagy több
alkalommal adtak már vért éle-
tük során, azokat is köszöntik.
Ezúttal is a Kemence-házban
került sor a vendéglátásra, tí-
zen voltak többszörös véradók
és hatan, akik már legalább
negyvenszer adták a karjukat.

Véradókat köszöntöttek
Tízszeres véradó

, tizenötszörös
és

, húszszoros
, negyvenszeres

negyvenötszörös ,
ötvenszeres , nyolc-
vanszoros Min-
den kitüntetett donor okle-
velet és ajándékcsomagot ka-
pott, majd egy közös vacso-
rával, fehér asztal mellett ün-
nepeltek együtt. A településen
rendszeresen februárban és
augusztusban is szerveznek
véradást, melyre mindenkit
szeretettel várnak.

Farkasné
Bencze Klára
Góra Máté dr. Simon
Gábor Kocsis Gi-
zella Felsõ Já-
nos, Palkó Tibor, Pál László,

Vass János
Juni Ferenc

Nagy Tamás.

t.b.

Nagy Tamás már nyolcvanszoros véradó. Tóth István Jánosné
polgármester köszöntötte.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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A
az idei évben ismét

hagyományos disznóölésre in-
vitálta az érdeklõdõket. A prog-
ram kora reggel kezdõdött a
sertés levágásával és elõkészí-
tésével. A Faluház mögötti te-
rületen a férfiak dolgoztak,
míg az asszonyok az épületben
serénykedtek.

A délelõtti program része
volt a disznóöléshez kapcsoló-
dó használati tárgyakból össze-
állított kiállítás megnyitója. Az
eszközök nagy részét egy fel-
hívás keretében a helyi fiatalok
gyûjtötték össze, de a lakosok
közül is többen segítették a ki-

Nagylengyelért Közala-
pítvány

állítás létrejöttét. Az érdeklõ-
dõk láthattak többek között
vindõket, melencéket, pörzsö-
lõt és hurkatöltõket is.

Délután hurkatöltõ ver-
senyre került sor, amely során
készült például hagyományos
májas, rizses, zsemlés és hajdi-
nás hurka is. A programot mû-
soros vacsora követte, amely-
nek keretében a vendégek meg-
kóstolhatták a toros káposztát
is.

A helyi és a
táncosainak fel-

lépése után és ze-
nekara húzta a talpalávalót.

Dalárda Zalai
Táncegyüttes

Szabó Pisti

S.V.

Hagyományõrzõ disznóölés Nagylengyelben

Pusztaederics Önkormány-
zata egy újabb sikeres Erzsé-
bet-pályázatot nyert. Nagy örö-
mükre most is sikerült tudo-
más szerezniük a lehetõségrõl,
mely az õszi szünetre kínált tá-
borozási lehetõséget a gyere-
keknek. Ugyan gondolkodásra
nem maradt sok idõ, hiszen rö-

Õszi Erzsébet-tábor Pusztaedericsen

vid volt a határidõ a program
összeállítására, a gyermekek,
illetve a szülõk megkérdezésé-
re és a pályázat megírására, be-
adására. Azonban újabb példás
összefogás eredményeként si-
került 32 fõ részére elnyerni
az õszi szünetben tartandó 3
napos programra a támoga-

tást. A pedagógusok a szünide-
jüket áldozták, többen éves
szabadságuk terhére vállalták,
hogy a láthatóan nagy érdeklõ-
désre számot tartó programot
lebonyolítsák.

A három nap számtalan
programot kínált az általános
iskolás gyerekeknek, akik

és
érkeztek a pusztaede-

ricsi társakhoz. Összesen 42
fõ vett részt a táborban. Sajnos
az õszi idõ behatárolta a lehe-
tõségeket. Filmvetítés és a lá-
tottak feldolgozása, kiscsopor-
tos foglalkozások, számtalan
kézmûves lehetõség a koron-
gozástól a gyöngydíszek készí-
téséig, kirándulás, gyalogtúra a
hegyre, sport, játék, tánc és vé-
gül fürdõzés várta a résztve-
võket. A pályázat elõírásai sze-
rint napi négyszeri étkezést,
folyamatosan teát, üdítõt bizto-
sítottak a gyerekeknek. Vala-
mint a palacsinta, édesség, na-
si és egyéb apróságok sem ma-
radtak ki a mindennapokból.

Gu-
torföldérõl, Tófejrõl Baktüt-
tösrõl

Gál Lászlóné

Fitos Veronika

, a település
polgármestere elmondta, szá-
mukra emelte a program érté-
két, hogy a zalaegerszegi járás-
ból tudomásuk szerint csak az
õ településük pályázott és nyert,
mellyel sok hátrányos helyzetû
gyermek kapott lehetõséget a
szünidõ kellemes, hasznos el-
töltésére, teljesen ingyen. A
polgármester asszony hozzá-
tette, hogy a gyermekek nevé-
ben tartozik köszönettel az ál-
dozatot vállaló pedagógusok-
nak, a segítõ fiataloknak, óvó
néniknek Tófejrõl, a pályázat
benyújtását és elszámolását
bonyolító tófeji hivatal dolgo-
zóinak, új és hûséges támoga-
tóknak.

Bíznak abban, hogy nyáron
tovább folytathatják ezt a szá-
mukra is örömteli programot,
hiszen a gyermekek öröme, há-
lás mosolya, egy-egy tiszta szív-
bõl jövõ köszönöm minden fá-
radságot, áldozatot elfeledtet
és erõt ad a folytatáshoz.

A gyerekek a korongozással is megismerkedhettek. Sok idõt töltöttek a szabadban.

Ezúttal is sor került a hagyományos disznóölésre.

H
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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

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!
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A hagyományokhoz híven
idén is nagy örömmel kö-
szöntöttük a falu nyugdíjasait!
Az idõjárás kicsit szigorú volt,
akár a Mikulás is jöhetett vol-
na, de így is szép számmal
megtisztelték az ünnepséget
az idõs emberek. A polgár-
mesteri köszöntõt követõen
nagyon szép, megható elõ-

Idõsek napja Babosdöbrétén

adásukkal szórakoztatott a
, utánuk a

gyerekek kedves, könnyeket
csalogató mûsora következett.
A jó hangulatról a harmonikás

gondoskodott. Az ün-
nepi hangulatot kihasználva

polgármester
kis ajándék kíséretében mon-
dott köszönetet
bácsinak a több évtizedes,
áldozatos, könyvtárosként vég-
zett közösségi munkájáért.

Mint minden évben, jóízû
kis vacsorával kedveskedtünk
minden vendégünknek, vala-
mint az asszonyok szorgos
munkájukkal sütivel, pogácsá-
val járultak hozzá az esemény
sikeréhez.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete ezúton köszöni
meg minden kedves résztve-
võnek és segítõnek, hogy hoz-
zájárultak az ünnepség rende-
zéséhez.

Lakhegyi Népdalkör

Viktor

Kaczor Tamás

Nagy Józsi

B.B.

Hangulatos mûsor várta az ünnepelteket.

A rossz idõ ellenére nem
tököltünk és összehoztunk egy
tök jó tökös napot
november 12-én.

Szombat délután a faluház
bejáratánál töklámpások vilá-
gítottak, jelezték, hogy oda-
benn valami készülõdik. A

Bödében

Tök jó nap volt Bödében

Tréfás fotó is készült.

konyhában már sült a sütõ-
tökös muffin, készült a zsíros
kenyér, tea és a forralt bor. A
gyerekek és felnõttek sorra
érkeztek. A terembe beérkez-
vén egy fatábla várt mindenkit
egy fotó erejéig, amibe ha
bedugtad a fejed, igazi tökfej-
nek érezhetted magad.

A meghirdetett sakk- és
malomverseny résztvevõi is
megjelentek szép számban,
volt aki a saját táblájával ér-
kezett, bízván a nagyobb siker-
ben. Az ifjabb nemzedék lám-
pást készíthetett, mellyel Szent
Márton emlékét akartuk õriz-
ni, a jó cselekedeteket jelké-
pezõ fényt szerettük volna el-
juttatni mindenkihez.

Sajnos az idõjárás közbe-
szólt és a felvonulás elmaradt.
A rossz idõ ellenére a falu-
házban mindenki egy játékos
délutánt tölthetett el.

Darabos Diána

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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Jelentkezés és regisztráció:
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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

2013-ban került a
a

és a
fenntartása és

mûködtetése, addig a megyei
önkormányzathoz tartozott. A
Göcseji Múzeum teljes felújí-
tását a megyeszékhely önkor-
mányzata be tudta illeszteni a
Modern Városok Program 5,6
milliárd forint értékû „Belvá-
ros turisztikai megújítása” pro-
jektbe. A skanzen felújítására
és bõvítésére korábban nem
találtak forrást, holott már
2014 nyarán, az önkormányzati
választás elõtt meghirdette

polgármester-je-
lölt, hogy mennyire fontosnak
tartja a falumúzeumnak, mint
egyedi, unikális helyi értéknek
a fejlesztését.

A múzeum vezetõi és szak-
emberei már korábban elkészí-
tették a beruházás terveit, de
mivel milliárdos nagyságrendû
összeget feltételezett, így a vá-
rosnak saját forrása nem lett
volna rá, a településfejlesztési
programba (TOP) és a Modern
Városok Programba pedig nem
került be.

– Nagy lobbitevékenységbe
kezdtünk, hogy valamilyen mó-
don mégis szerezzünk forrást,
hiszen a Göcseji Falumúzeum

zalaeger-
szegi önkormányzathoz Gö-
cseji Múzeum Göcseji
Falumúzeum

Ba-
laicz Zoltán

Az országban az elsõ volt
1,7 milliárd forintos beruházással megújul a Zalaegerszegi Falumúzeum

volt Magyarország elsõ, szabad-
téri skanzenje, amely 1968-ban
nyílt meg és 2018-ban ünne-
peljük majd az 50 éves jubileu-
mot – mondja Balaicz Zoltán
polgármester. – Ügyünket ha-
tározottan támogatta a Kos-
suth-díjas Fekete György, Zala-
egerszeg díszpolgára, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke. A
múzeumi szakemberek kon-
cepciója alapján elkészíttettük
a tanulmányterveket és lát-
ványterveket Dévényi Sándor
Kossuth-díjas építésszel, a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia alel-
nökével. Az anyagokkal meg-
kerestük a legfontosabb dön-
téshozókat, 2016. július 1-jén,
az Edelmann gyár avatásán
pedig Lázár János miniszter
urat is sikerült meggyõznünk a
cél fontosságáról, így a követ-
kezõ hónapokban elkészült a
kormányelõterjesztés, majd a
kormány több mint másfél
milliárd forint (egészen ponto-
san 1.535.658.000 Ft) egyedi
állami támogatásról döntött. A
beruházást a város saját for-
rásból 150 millió forinttal egé-
szíti ki, így összességében kö-
zel 1,7 milliárd forintos ráfor-
dítással újul meg a skanzen.
Köszönet mindenkinek a tá-
mogatásért és a segítségért, hi-

szen az ország elsõ, legrégebbi
falumúzeumának komoly fej-
lesztésre van szüksége ahhoz,
hogy a 21. században is felejt-
hetetlen élményt nyújtó tu-
risztikai létesítménnyé váljon.
Mindezt úgy érdemes csak lét-
rehozni, hogy a falumúzeum a
korszerûsítések mellett meg
tudja õrizni jellegzetes varázs-
latos göcseji hangulatát.

A jó hírt sajtótájékoztatón
jelentette be nemrég Balaicz
Zoltán polgármester,

országgyûlési képviselõ,
alpolgármester

(a városvezetésben õ koordi-
nálta ezt a programot),

múzeumigazgató, vala-
mint és

múzeumi osztályve-
zetõk.

– A fejlesztés a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeummal
is szervesebb egységgé ková-
csolja a falumúzeumot, amely-
ben az új épületek mellett
több értékes gyûjtemény is
helyet kap, így Selyem-Tóth
Sándor rádiómúzeuma, Vörös

Vigh Lász-
ló
Tolvaj Márta

Kaján
Imre

Marx Mária Varjú
András

István hangszergyûjteménye,
Román Andrásné Pannon csip-
ke gyûjteménye, és ifj. Horváth
Károly népzenei gyûjteménye
és hangszerei – folytatja a pol-
gármester. – Fontos, hogy a
korábban, egy más szakmai
koncepció alapján elhelyezett
finnugor néprajzi értékek se
vesszenek el, ezért köszönet
illeti dr. Vándor László korábbi
múzeumigazgatót, aki Klima
László professzorral együtt
javasolta, hogy alakítsunk ki a
meglévõ épületek áthelyezésé-
vel egy magyar õstörténeti
park részt. Ez beépült a kon-
cepcióba, így a finn ház és
mari ház már ezen cél alapján
kerül új helyére. A megújuló
falumúzeum egész napos prog-
ramot kínál a látogatóknak,
ugyanis minden egyes portán
valamilyen aktív, cselekvésre
ösztönzõ élmény fogadja majd
betérõt. A jelen feladata az
engedélyeztetések, adminiszt-
ratív teendõk elvégzése, s ta-
vasszal, amint az idõjárás en-
gedi, kezdõdhet a munka.

Balról Kaján Imre, Varjú András, Marx Mária, Balaicz Zoltán,
Vigh László és Tolvaj Márta.

1,7 milliárdos beruházással újul meg.

Közép-Zala
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turiz-
musáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Gili-
ga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nem-
zetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.

Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat kép-
viselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Romá-
nia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.

A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizott-
ság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, ame-
lyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nin-
csenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.

A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transzna-
cionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a tu-
risztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének ja-
vítása, valamint a turizmus, mint az aktív és egészséges
öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók

professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósá-
ga és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek be-
vonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat meg-
szólító, speciális igényekhez szabott marketing kommu-
nikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, talál-
kozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.

A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a cél-
területek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó tovább-
fejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógy-
tényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megis-
mertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs utazási ta-
pasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértel-
mûen pozitív hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az
érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgálta-
tások mellett szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez
a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és
borok, valamint a kulturális értékek.

(Folytatás a 9. oldalon)

Közép-Zala
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Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneo-
lógiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-speci-
fikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vá-
gyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.

A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nem-
zetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anya-
gokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturiz-
mushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szol-
gáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredmé-
nyeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kiala-
kítására.

A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános élet-
kedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magá-
nyosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kap-
csolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

(Folytatás a 8. oldalról)

Közép-Zala

Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni
arról, hogy pályázatot nyújtottam be EMVA-Fiatal mezõgaz-
dasági termelõk indulásához a 2015. évben igényelhetõ
támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén
kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoz-
tam létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási
lehetõségek igénybevételével vállalom, hogy életképes gazda-
ságot mûködtetek, és 2019-re a gazdaságom mérete legalább
12,66 EUME lesz. Fõ tevékenységem: zöldségféle, dinnye,
gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

4064 Nagyhegyes, Bethlen utca 6.
Buczi Barbara

„Településünkön minden
évben kifejezzük hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésün-
ket és szeretetünket azok iránt,
akik a hosszú, munkában el-
töltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas
éveiket.„ – köszöntötte 2016.
november 19-én a
község nyugdíjas korú polgá-
rait polgármes-
ter. „A fiatalabb generáció ren-
geteget köszönhet az idõseb-
beknek, hiszen õk teremtették
meg azt az alapot, melyre a
jelen támaszkodik” – hangsú-
lyozta beszédében a polgár-
mester, majd külön köszöntöt-
te a falu két legidõsebb lako-
sát, a 90 éves

Kisbucsán

Takács Ferenc

Gulás Ferencnét

Szépkorúak napja Kisbucsán
és a 89 esztendõs ,
akik egészségi állapotuk miatt
nem tudtak részt venni a
rendezvényen.

Az és a

által közösen szervezett
rendezvényt minden bizony-
nyal sokáig emlegetik majd,
hiszen félõ volt, hogy a havas,
szeles idõ miatt nagyon ala-
csony lesz a részvétel. A szép-
korú meghívott vendégek
azonban úgy gondolták, a ren-
dezvényt, amivel a község
kedveskedik nekik, nem sza-
bad kihagyniuk. A zord idõt
az épületen kívül hagyva a
teremben igencsak vidám
volt a hangulat köszönhetõen

Foki Imrét

önkormányzat
Kisbucsa Községért Közalapít-
vány

szervezõk munkájának, a
mû-

vészeinek (

He-
vesi Sándor Színház

Jurina Beátának

A télies idõ sem tudta megakadályozni, hogy a község szép-
korú polgárai egy jó hangulatú, vidám találkozón vehessenek
részt.

és ), vala-
mint a bõséges és ízletes es-
tebédnek.

Szilinyi Arnoldnak

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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A településen november 19-
én, szombaton került meg-
rendezésre az idõsek napja
a falu önkormányzatának és
a Vöröskereszt helyi alap-
szervezetének tagjai szervezé-
sében.

A délutánt
Baktüttös polgármestere nyi-
totta meg köszöntõ beszédé-
vel, melyben kihangsúlyozta,
hogy szeretnék a megjelent
idõsekkel egy kis idõre elfe-
lejtetni a mindennapi gondo-
kat egy kellemes, együtt eltöl-
tött ünnepség keretei közt. Az-
tán a falu legidõsebb férfiját,

bácsit köszöntötte a
polgármester, aki meghatódva
vette át a virágcsokrot. A leg-
idõsebb nõ felköszöntése az-
nap délelõtt történt ottho-
nában, mivel

Béres László,

Varga Józsi

Miklós Józsefné,

Idõsek napja Baktüttösön

Juliska

. Kárpáti Péter
Józsa Tama-

ra Kristóf Dániel

Virrasztó Lász-
ló

Fitos Veronika

néni már nehezen
közlekedik.

Majd kezdetét vette a zenés-
táncos-prózás mûsor. A mindenki
által ismert R
színész és két társa,

, valamint lé-
pett a színpadra. A közönség lát-
hatott hallhatott humoros jele-
netet, retró, musical és operett
mûfajt, szép verseket. Az egy órás
színes mûsor alatt igazán jó han-
gulat kerekedett. A fellépõk elõ-
adása után finom vacsorát fo-
gyaszthattak el a meghívottak.

A szervezõk egy kis meg-
lepetésrõl is gondoskodtak az
idõseknek. A környéken min-
denki által ismert remek
zenész, a tófeji

játszotta el a kért nótákat
harmonikán.

A remek hangulatról R. Kárpáti Péter, Józsa Tamara és Kristóf
Dániel gondoskodott.

November hónap nem kife-
jezetten a fesztiválok, szabad-
téri programok idõszaka. Mi-
lyen szerencse, hogy

ilyenkor sem áll le az élet
és ez esetben

hála, novemberben is
volt lehetõség szórakozni a
községben.

Történt ugyanis, hogy Le-
ticia életre hívta a

névre hallgató rendez-
vényt. Az esemény nem hiva-
tott versenybe szállni a na-
gyobb, hasonló nevû progra-
mokkal. Ez a fesztivál az ötlet-
gazda saját udvarában, olykor
házában zajlott.

Nem téved, aki az esemény
nevébõl arra következtet, hogy
prószát lehetett fogyasztani.
Annál is többrõl volt szó. Le-
tícia édesanyja több tájegység
prószáit készítette egy helyen,
hangsúlyozva az adott vidék
ízeit és szokásait.

Itt hosszasan taglalhatnám,
hogy mennyire remekül pasz-

Nemeshe-
tésen

Lukács Letici-
ának

Kis-Pró-
szafeszt

Többrõl volt szó, mint prószaevésrõl
Rendhagyó összejövetel Nemeshetésen

szol a házi szilva lekvár a pró-
szához vagy, hogy miért ké-
szítik a tócsnit kefír helyett
aludt tejjel, ezt most mégsem
teszem.

Helyette elmesélhetem, hogy
ebben a hideg, szeles délután-
ban sokkal többrõl volt szó,
mint prószaevésrõl.

Ezt a rendezvényt azoknak
szánta az ötletgazda, akik ne-
mes egyszerûséggel egy hetési
udvar adta tisztaságra vágytak.
Csendre, oxigéndús levegõre,
a tûz melegére, igaz emberekre.

Persze nem mindig sikerül
észrevenni a szemünk elé tá-
ruló értékeket a nyüzsgõ világ-
ból kiszakadva. Letícia erre is
gondolt, így a kertjében fellel-
hetõ összes gyógyhatású nö-
vényt, gondosan elkészített kis
jegyzetekkel làtta el, így a láto-
gató észrevétlenül tanulhatott
is. Persze vidéken nem ritka,
hogy valaki ismeri egyes növé-
nyek jótékony hatásait, de az
már ritkán esik meg, hogy tu-

dását egy házi kvízjátékban
tegye próbára. Nos, akinek
kedve volt erre is nyílt lehe-
tõség.

Aztán ha már végképp hát-
rahagytuk a szürke hétközna-
pokat, miért ne legyünk kicsit
újra gyerekek? Számos jópofa
társas és egyéni játék adott
ehhez jó alapot. De színezni,
rajzolni is lehetett a gyerekek-
nek, ám a felnõttektõl sem ko-
bozta el senki a rajzeszközt, ha
csatlakozni kívánt.

Nos, ha mindez nem szol-
gálna ki minden igényt, az öt-
letgazda masszázs lehetõség-
gel is készült, melynek a csen-
des gerendás ház egyik szobája
adott otthont.

Letíciának nem titkolt szán-
déka népszerûsíteni a falut,
amelybe õ is oly könnyen be-
leszeretett. Így aki hajlandó
volt a meghívó nyomán útra
kelni, megízlelhette milyen er-
refelé a vendéglátás.

Végignézve a lehetõségek tár-
házán, megízesítve a házigazda
vendégszeretetével, úgy gon-
dolom minden dicséret kijár a
kellemes és nagyon színes dél-
utánért.

Mi, akik ott jártunk, igazán
reméljük, hogy Letícia törekvé-
se beváltotta a hozzáfûzött re-
ményeket és hamarosan újabb
meghívóval és a megszokott
lelkesedéssel állít be hozzánk.

Gellén Szilárd

A adott vidék ízeit és szokásait is figyelembe vették.
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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.

•

•

•

•

•

•
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Ebben az évben önerõbõl
összesen több mint 9 millió fo-
rintot fordítottak a
közlekedés javítására, melynek
forrását az önkormányzathoz be-
folyt adókból teremtették meg.

– Az önkormányzat állás-
pontja az, hogy mindig a leg-
rosszabb állapotban lévõ uta-
kat próbáljuk felújítani. A bel-
területi utak felújítására nem
lehet pályázati támogatást ta-
lálni. A Mátyás király utcában
már több mint tíz éve beköl-
töztek az új lakók, az õ közle-
kedésük azóta is nehézkes volt.
Úgy döntöttünk, hogy csak ak-
kor újítjuk fel ezt a szakaszt, ha
a hozzá kapcsolódó Sport ut-
cát is sikerül. Idén így egy régi
ígéretünknek tudtunk eleget
tenni, aszfaltréteget kapott az
érintett rész – vázolta fel

polgármester.
Sok problémát jelentett már

a Toldi és Mátyás király utca
folytatásában a terület vízelve-
zetésének megoldása, ahol a
környezõ földekrõl a lejövõ víz
nem tud hol elfolyni, így a la-
kóterületeken keresztül lefelé
távozik a Petõfi utcai patak
irányába. Többször szerették
volna már ezt a problémát or-
vosolni, most újra megtervez-
tetik a terület vízelvezetését.

A településen a Rigó és a
Rákóczi utcában is árkolásokat
végeztek és a lakóparkban is a
vízelvezetést kellett megolda-
ni. Utóbbi helyen a magas pad-
kát le kellett nyesetni, hogy az
út helyett azon keresztül tud-
jon lefolyni a víz. Ebben az év-
ben javították meg a temetõ-
höz feljáró Sport utcai át-
ereszt, amelyen az autók soká-
ig csak lassítva tudtak közle-
kedni. Elkészült a Tölgyfa utca
alsó szakasza, a felsõ rész még
mészköves, azonban az utcá-
ban zajló építkezések befejezé-
sét követõen a képviselõ-tes-
tület megvizsgálja ennek a
résznek az aszfaltozási lehetõ-
ségeit is. A Szent István utcá-
ban végre megtelt lakókkal az
eddig üresen álló társasház,
így a közvilágítást is szeretnék
ezen a részen megújítani.

A meglévõ utakban kelet-
kezett károk helyreállítására

Teskándon

Tóth
István Jánosné

Felújítások és fejlesztési tervek Teskándon

Az aszfaltozással régi vágyuk teljesült a lakóknak.

vis maior pályázaton 13 millió
forint támogatást nyertek, me-
lyet tavasszal tudnak elvé-
gezni. Mindez érint egy-két
utca árokrendszerének kijaví-
ását, a templomhoz vezetõ út
és az Ilona kápolnához hala-
dó út, valamint az iskolai és
önkormányzati parkolók fel-
újítását is. Idén parkosítot-
ták a temetõ eddig gon-
dozatlan részét, melyet már új
kerítés is határol. Tavaly ál-
lították fel a Mindenki ke-
resztjét, ami mellé most pad is
került.

– Jövõre a Petõfi utcai jár-
da felújítását tervezni kellene,
jogerõs építési engedélyünk
van, azonban elõször állami
tulajdonból az önkormányza-
téba kell kerülnie. A mezõgaz-
dasági bolttól a téglagyárig hú-
zódó szakaszt több mint 70
millió forintból lehet felújítani
- beszélt a tervekrõl a település
vezetõje.

Tervben van egy számító-
gépes képzés indítása, melyet
várhatóan tavasszal tudnak el-
indítani. Nincs még eredmé-
nye a focipályához tervezett
kültéri tornaeszközökre benyúj-
tott pályázatnak és ugyancsak
a sportcentrumnál alakítaná-
nak ki helyi piacnak helyet adó
fedett rendezvényteret. Fel
szeretnék újítani a második vi-
lágháborús emlékmûvet, amely-
nek támogatására pályázatot
nyújtanak be.

A karácsonyra való hango-
lódás jegyében december 22-
én az iskolában zenés, színda-
rabbal színesített mûsorral,
majd a faluközpontban szalon-
nasütéssel, forralt borral fo-
gadják a teskándi lakosokat.
December 24-én, 15,30-kor a
templomban betlehemi játék-
kal várják az érdeklõdõket.

Pataki Balázs

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Készülünk a karácsony-
ra. Kisgyermekes családok-
nál ez még több szervez-
kedést igényel, hiszen nem
mindegy, ki hozza az aján-
dékot… Amíg Jézuska hozza
az ajándékot, minket is job-
ban megfog a karácsony
hangulata. Szívesen veszünk
részt ebben a varázslatban,
és talán azok is részt vesz-
nek benne, akikrõl nem is
gondolnánk.

Így volt ezzel Péter és
családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban el-
kezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsony-
ra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dol-
gon bukott le a gyerekek
elõtt. Mikor hazaértek, Pé-
ter meg is állapította: mi
azért ügyesebbek vagyunk,
még nem buktunk le a
lányunk elõtt!

Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter meg-
döbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy mennie kell. De a fe-
leségének mindig jó megér-
zései voltak. Ezért elkezdett
gyanakodni. Úgy döntött, ki
kell deríteni, mit tud a lá-
nyuk! A döcögõsen zajló be-
szélgetésbõl lányuk érezte,
itt az õ szülei valamit na-
gyon ki akarnak deríteni.
Csak nem tudják, hogyan
kérdezzék meg.

Lányuk pár perc után
rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kér-
dés nélkül mondta: – Ami-
kor óvodás lettem, már tud-
tam, hogy ti adjátok az aján-
dékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is úgy örüljetek, ahogy én…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ti is örüljetek…
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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
Csúfolkodók '97

Vagyonnyilatkozat…

Ügydöntõ…

– Keserû a lósóska, ügynök volt Torgyán Jóska!
– Üdös-büdös záptojás, Horn Gyula meg

pufajkás!

– Nekem meg a nevemen van a balatoni telek és a
Mejcédesz… be-e-e…!

– Azt még elnéztem neki, amikor azt mondta, hogy az
anyám táncosnõ volt Szingapúrban, de amikor a NATO-t
kezdte pocskondiázni…!

(1997.07.02.)

(1997.08.27.)

(1997.09.24.)

November 19-én köszöntöt-
ték a nyug-
díjasokat. A kulturális mûsor
elõtt polgár-
mester elmondta, hogy fontos
a szépkorúak megbecsülése,
hiszen õk azok, akiktõl tanul-
hatunk és akik példaként áll-
hatnak elõttünk.

A köszöntõ után kulturális
mûsor következett, amely so-
rán a gyermekek verssel, a fi-
atalok tánccal kedveskedtek az
idõsebbeknek. A helyi

vidám nótái megala-
pozták az est jó hangulatát,
amelyrõl késõbb

Nagylengyelben

Scheiber Ildikó

Dal-
árda

Csordás Ist-

Nyugdíjasok köszöntése Nagylengyelben

ván

Dömötör Béla

és harmonikája gondos-
kodott. A mûsor mellett va-
csorával és kis ajándékkal is
készültek a szervezõk, vala-
mint felköszöntötték a telepü-
lés legidõsebb nyugdíjas höl-
gyét és urát.

Ezután , a
nyugdíjas klub elnöke köszön-
tötte a résztvevõket és tájékoz-
tatott mindenkit a klub aktu-
ális rendezvényeirõl, hiszen to-
vábbra is igyekeznek aktívan
mûködni. Az este további része
is a jókedv jegyében telt, a
nyugdíjasok vidám nótázással
zárták a napot.

A Dalárda vidám nótái megalapozták az est jó hangulatát.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Év Felelõs Foglal-
koztatója

Zalavíz Zrt.

OFA Non-
profit Kft.

díjat vett
át a ok-
tóber 24-én, Buda-
pesten. Az

által létre-
hozott pályázat célja
a felelõs foglalkoz-
tatói szemlélet nép-
szerûsítése, a jó gya-
korlatok bemutatása
és elismerése.

A pályázatot mik-
ro- és kisvállalkozá-
sok, közép- és nagy-

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz

vállalkozások, illetve a köz-
szféra szervezetei számára ír-
ták ki. Az értékelésnél fi-
gyelembe vették azt is, hogy a
felelõsen gondolkodó válla-
latoknál a képzés és a szak-
képzés is kiemelt fókuszban
van, ezzel hozzájárul a mun-
kavállaló tudásának növelé-
séhez és ahhoz, hogy a válla-
latnál karrierút álljon elõtte.

A Zalavíz Zrt. pályázatá-
ban azt értékelték, hogy már
az óvodás kortól részt vesz-
nek a gyermekek szemlélet-
formálásában, Víz Világnap-i

rendezvények és üzemlátoga-
tások szervezésével, valamint
a közép-és felsõfokú tanul-
mányokat folytató fiatalok
szakmai gyakorlatát és képzé-
sét tesszük lehetõvé.

A társaság nagy hangsúlyt
fektet munkatársainak képzé-
sére, munka- és egészségvé-
delmére, a munkahelyi lég-
kör fejlesztésére. A munkatár-
si stabilitás jelenti a bizto-
sítékot arra, hogy a jövõben
is a társaságra háruló felada-
tokat sikeresen megvalósít-
sák. (x)

A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.

Napsütéses elsõ adventi
szombaton egy vidám buszos
társaság indult a Szlovákia fõ-
városba . A 47
fõs buszt keresztúriak, nagy-
lengyeliek és zalaegerszegiek
töltötték meg, volt köztük kis-
baba és nagymama is. A kor-
különbséget könnyen áthidal-
ta a lelkesedés, az új tájak irán-
ti nyitottság. A délelõtti órák-
ban érkeztek Pozsonyba, ahol
megnézték a fontosabb látni-
valókat. A pozsonyi várból nyí-
ló fantasztikus kilátás minden-
kit lenyûgözött és a vár frissen
felújított kertje is elvarázsolta
a turistákat. A pozsonyi vár
Szlovákia leglátogatottabb lát-
ványossága. A Duna mentén
fekvõ, 85 méter magas dom-
bon található, a mai vár elõdje
a 900-as években épült és a 15.
században gótikus, a 16. szá-

Petrikeresztúrról

Pozsonyba kirándultak

zadban reneszánsz
és a 17. században
barokk stílusban
építették át. 1811-
ben egy szörnyû
tûzvész áldozata lett,
és 1950-ig csak egy
rom állt a mai vár
helyén.

A fõvárosban két
karácsonyi vásárral
is várták a látoga-
tókat, az egyiknél
jégpálya, sólyombe-
mutató hívogatta a
kicsiket. A másik vá-
sárban, mely a fõ-
téren található, in-
kább a gasztronó-
miai élvezetek ke-
rültek elõtérbe.
Többen megkóstol-
ták a helyi forralt
borokat, puncsokat,
krumplis lepénye-
ket és ízletes pecse-
nyéket, palacsintá-
kat. Mások étterem-
ben ízlelték meg a
szlovák sztrapacs-
kát, mákos gubát.

A szlovák fõvá-
ros óvárosi része

kicsi és tökéletesen bejárható
egy nap alatt. Érdemes meg-
nézni a mára jelképpé vált
bronzszobrokat, melyeket, ha
megsimogatunk biztosan sze-
rencsések leszünk. Az egyik leg-
híresebb közülük a Kandi, az-
az Cumil, az Úri utca és a Ha-
lászkapu utca sarkán találha-
tó. 1997 óta nézelõdik a csa-
tornából kikandikálva a le-
gényke.

A Fõtér egyik látványossága
a Maximillian szökõkút. Egy
10,5 méter magas szobor áll a
kút tetején, ami Roland szo-
borként is ismert. Nagyon sok
legenda maradt fent a kúttal
kapcsolatban, az egyik, hogy a
lovag ugyan egész évben az
Óvárosháza felé tekint, de min-
den szilveszter éjjelén megfor-
dul és meghajol a régi Óvá-
rosháza elõtt.

A néhai Zöldfa Szálló (Carlton
Hotel) erkélyérõl hirdette ki

Magyarország újjá-
születését 1848. márciusában, ma
gyönyörûen kivilágított épület,
Pozsony egyik látványossága.

Kos-
suth Lajos

A szlovák fõváros az egéz
csapat kegyeit elnyerte, öröm-
mel ajánlják akár osztálykirán-
dulások, nyugdíjasklubok szá-
mára is, mint megtekintendõ
város.

A csoport egy része…
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A

várjuk Önöket a hét minden napján.

Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL

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

Dolce Vita - Édes élet Lentiben

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

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!

!

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON

Tel.: 0692/630-590

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Lenti új kulináris központja

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!

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

Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy

nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,

különtermünk tökéletes választás

családi és céges rendezvényekre egyaránt!

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


