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Advent Nagylengyelben
December első hétvégéjén
karácsonyra hangoló kézműves
foglalkozás várta a nagylengyeli Faluházba látogatókat. Az
ünnepi dekorációk elkészítésében Tóth Gyöngyi, a zalaegerszegi Grácia Virágszalon virágkötő mestere segítette a résztvevőket. A szakember a zöldekből készült kompozíciók
összeállítása közben hasznos
tanácsokat is adott, hogy minél
esztétikusabb és ízlésesebb művek díszítsék az otthont.
Bár távoli vidékről indult,
december 6-án szerencsésen
megérkezett a nagylengyeli gyerekekhez is a Télapó. A kicsik
vidám mondókákkal, Mikulásváró dalokkal és színes rajzokkal köszöntötték a nagyszakállút, aki természetesen idén sem
érkezett üres kézzel. Minden
kisgyermek számára tartogatott

finomságokkal teli csomagot,
de virgácsot senkinek sem osztott. Reméljük, jövőre is jól viselkednek majd a gyerekek és
akkor sem lesz rá szükség.
Az adventi időszak december 9-én kirándulással folytatódott. A közeli település csapatához csatlakoztak ugyanis a
nagylengyeliek és Borvári Lili
petrikeresztúri
polgármester
szervezésében a zágrábi karácsonyi vásárban jártak. Az úti
cél elérése előtt egy szép horvát
kisvárosba, Varasdra is betértek, a nap nagy része azonban
Horvátország fővárosában telt.
A szépen feldíszített és hangulatosan kivilágított tereken és
utcákon tett séta közben, melengető italok kóstolására és a
helyi ételek kipróbálására is
lehetőség volt a „mediterrán
télben”.

A helyi nyugdíjasklub képviselői gyertyát gyújtanak.

Adventi gyertyagyújtás és
ünnepi műsor várta az érdeklődőket a karácsonyt megelőző
harmadik vasárnapon a Falu-

házban. A helyi óvoda munkatársai, a szülők és a gyermekek gyertyafényes, verses-zenés
(Folytatás a 3. oldalon)

Közmeghallgatás Teskándon

A Fitt Park kitűnő példa a közösségi összefogásra.

A 2018-as tervekről is szó
esett többek között a teskándi
közmeghallgatáson. Tóth István
Jánosné polgármester elmond-

ta, hogy nem terveznek adóemelést, s új adók bevezetését sem.
(Folytatás a 3. oldalon)

Négyesmentes állományból
minőségi húsfajta,
30-50 kg körüli süldők
Zalaszentivánon eladók.
Gabona beszámítása lehetséges.
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Érdeklődni: 30/478-6485 • 20/369-4378
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Az idősek köszöntése Teskándon

Az óvodások hangulatos műsort adtak.

December 3-án az iskolában köszöntötték a szépkorúakat Teskándon. A helyi óvodások hangulatos szüreti műsora után Bánfalvi Péter, a
Csukás István Iskola igazgatója
üdvözölte a megjelenteket,
majd Tóth István Jánosné mondott ünnepi köszöntőt. A község polgármestere egy amerikai
költőnő, egy gerontológus professzor, egy pszichoanalitikus
gondolatait csokorba szedve
beszélt az időskor kihívásairól,
szépségeiről, majd a következőket mondta:
– Látható, hogy ha az időskor jellemzőiről beszélünk,
mindnyájunkban egyszerre van
jelen a bizakodás és az elkeseredettség! Az én tisztem ma
délután az, hogy a magam és az
önkormányzat, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete nevében tisztelettel köszöntsem Önöket. Köszöntsem
azokat, akik egyedül állóként,
vagy családban eltöltött évek
után érték meg a 60 évüket.
Nem mondhatom, hogy Önök
már mind nyugdíjasok… Tudjuk, hogy ma már 65 év a
nyugdíjkorhatár, de mi a megörökölt hagyományok szelle-

szűkebb és tágabb hazánk.
településünk.
Minden tárgyilagosan gondolkodó embernek tisztában
kell lennie az öregkor erényeivel. Riemann azt mondja: az
érett kor egyik legfontosabb
erénye a higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és
önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a
szokatlanabb jelenségek iránt,
és persze nagyobb távolságtartással, több tárgyilagossággal
ítélünk. Előrehaladottabb éveinkben elfogulatlanabbul szemléljük az életet.
A polgármester asszony végül Obádovics József Gyula
egyik versének négy sorával
kívánt jó szórakozást.
„Kenyerem javát még mindig eszem,

az évek múlását észre sem
veszem.
Ha van asszonya, egészsége
s bora,
semmit sem számít az ember kora.”
A helyi iskolások műsora
után a Válicka Citerazenekar
lépett fel.
A vendéglátás közbeni és
utáni hangulatról Bedő Jenő
harmonikaművész és Taki „zenekara” gondoskodott.
Az ünnepség végén a jelenlévő legidősebb hölgyet, Felső
Jánosnét és urat, Dormán Istvánt köszöntötték. A hölgy egy
csokor virágot kapott és a
Teskándi Nőklub tiszteletbeli
tagja lett, míg az úr pezsgőt
vehetett át és a Teskándért
Egyesület tiszteletbeli tagjává
fogadták.

Klasszikusok harmonikán

Tóth István Jánosné mondott
köszöntő beszédet.

mében és annak folytatásában
minden 60. életévét betöltött
teskándi lakost meghívunk a
találkozóra.
Jó pár tíz évvel ezelőtt a
település vezetői úgy gondolták, hogy aki 60 év életét letette
a társdalom asztalára, az méltó
arra, hogy az utána jövő generáció köszönetet mondjon
nekik. Köszönetet mondjon
azért, hogy alkotott valamit,
hogy van mit átadni a gyerekeknek, unokáknak, hogy
épül és gyarapodik az ország,

Harmonika: ezt a szót hallva az embereknek általában a
mulatós zenék jutnak eszébe. A
klasszikus zene nem annyira,
már csak azért sem, mivel ez
egy viszonylag fiatal, 150 éves
hangszer.
Két fiatalember mégis arra
vállalkozott, hogy harmonika
segítségével kelti életre a
klasszikusokat. A párost Szász
Szabolcs, a Budapesten Zene-

teskándi Szent Család templomban.
A harmonika duó létrejöttére is választ kaptunk.
– Tanár-diák viszonyból alakult barátság, a zenéről alkotott
azonos szemlélet és gondolkodásmód hozta létre a harmonika
koncertet. Azért is ezen a hangszeren játszunk, mivel ebben a
műfajban egzotikusnak számít.
A közös szemléletünk a játék-

Harmonikán is szépen szól Vivaldi zenéje.

Sokan eljöttek az ünnepségre.

akadémiát végzett harmonikaművész és tanítványa, Novák
Attila, a zeneművészeti szakközépiskola tanulója alkotja. Tavaly ősszel alakultak és a Budapest Harmonika Duó nevet
viselik. Az ő műsorukat csodálhatták meg a klasszikus zenét kedvelők december 16-án a

stílusban és az igényes előadásmódban is találkozik –
tudtuk meg Szász Szabolcstól.
A maroknyi közönség fültanúja volt annak, hogy harmonikán is mennyire szépen
szól Vivalditól a Tél három
tétele vagy a jazz.
Tóth Bálint
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Advent Nagylengyelben Közmeghallgatás Teskándon

A legkisebbek is nagyon várták már a Mikulást.

(Folytatás az 1. oldalról)
műsorral készültek az alkalomra. A Nagylengyeli Nyugdíjasklub megható történettel, a Dalárda pedig ünnepi énekekkel
köszöntötte az egybegyűlteket.
A műsor után Scheiber Ildikó
polgármester kívánt áldott, békés karácsonyi ünnepeket a
település minden lakójának. A
délutáni program estébe nyúló
baráti beszélgetésekkel folytatódott, finom sütemények és
forró gyógyitalok társaságában.
Szenteste napjának délutánján a templomban karácsonyi
műsor várta a nagylengyelieket. Nagy Péter atya ünnepi
gondolatait követően, a gyer-

mekek és felnőttek betlehemi
történetet idéztek fel. A versek
között az alkalomhoz illő, meghitt dalok csendültek fel, a
helyi lakosokból álló énekkar
jóvoltából. A szép pillanatok
után sor került a gyermekek
megajándékozására is, hiszen
az önkormányzat minden évben kis csomaggal kedveskedik
nekik.
Este tíz órakor pedig karácsonyi éjjeli misén vehettek
részt a helyi hívek.
Sikerekben gazdag, boldog
új évet kíván minden kedves
olvasónak:
Nagylengyel Község
Önkormányzata

Tóth Gyöngyi virágkötő mester (balról a második) segítette a
munkát.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
A településen megoldandó
feladatok között említette a
csapadékvíz-elvezetést, a járdák felújítását, buszmegálló kialakítását Alsó-mezőre.
A polgármester számba vette a 2017-ben megvalósult, s a
2018-ra tervezett rendezvényeket. Részletezte a befejezett
beruházásokat, ezekről lapunk
folyamatosan, részletesen beszámolt.
A közmeghallgatás után váltottunk szót a polgármesterrel.
– Az önkormányzatok bevételei nagyon szabályozottak –
mondja Tóth István Jánosné. –
Ha például van egy olyan
intézmény, ahol idősebbek a
dolgozók, sok a jubileumi jutalom és a nyugdíjba vonuló, az
anyagilag nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatot. Ráadásul 2017-ben az iparűzési adó
bevételünk nem érte el a kívánt
szintet, viszont az intézményeinket fenn kellett tartani. Ez
sajnos a civil szervezetek rovására történt, így tudtuk átélni
a 2017-es esztendőt. A feladatfinanszírozási pályázatunknál a kért 6 millió helyett 1
milliót kaptunk. A civil szervezeteink (sportegyesület, Vöröskereszt, polgárőr egyesület)

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

szerencsére nagyon együttműködőek voltak, hiszen hosszú
távon jelentős támogatásban részesültek. Jó példa erre a sportegyesület, hiszen Teskánd
olyan sportcentrummal rendelkezik, ami egy ilyen nagyságú
település esetében párját ritkítja
a megyében.
A polgármester kiemelte a
decemberben avatott Fitt Parkot, ami kitűnő példa a bátor
civil kezdeményezésre, közösségi összefogásra (a park átadásáról novemberi számunkban részletesen beszámoltunk –
a szerk.).
– Általános jelenség, hogy a
közmeghallgatásokon aránylag
kevesen vannak jelen. Mi lehet
ennek az oka?
– Két tényezőt említhetek.
Az egyik az, hogy fásultak az
emberek, nem érdekli őket a
helyi politika. Másrészt részletes tájékoztatást kapnak az önkormányzati értesítőkből, a helyi, vagy térségi újságok, televíziók, közösségi oldalak révén. A mostani közmeghallgatáson azt a problémát vetették
fel, hogy gond van a közvilágítással, kiégnek az izzók. Mi
ezt jelentjük a szolgáltatónak,
mást nem tehetünk. A javítás
gyorsasága nem rajtunk múlik.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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* Múltidézés Flam rajzaival Tartalmas december Nemeshetésen
Diagnózis 2001

A nemeshetési pásztorjáték szereplői.

– Alighanem maga is a Medgyessy választási ígéreteitől
szédül…
(2001.11.22.)

Választék

– Te melyik kapitalistát kedveled jobban? A liberálist, a konzervatívot, vagy a szocialistát?
(2002.01.10.)

Márciusi ifjak 2002

Mozgalmas volt a közösség
élete Nemeshetésen a 2017-es
évben, mely méltó módon
zárult a decemberi programokkal.
Az adventi készülődés okán
gyülekeztek december elején a
helyiek, a már hagyománnyá
lett koszorúkötésre. A jobbára
hölgyeket vonzó délutáni elfoglaltság lehetőséget nyújt az
adventi koszorúk elkészítésére
és természetesen remek társasági program is a közös babra.
Csak néhány órát vett igénybe, hogy koszorúk végeláthatatlan sora heverjen az asztalokon, melyek alapanyagát idén
is a helyi önkormányzat biztosította.
A délutáni kreatív foglalkozás illatát még érezni lehetett a
faluházban, mikor a kicsik és
szüleik már izgatottan keresték
a megfelelő padot, melyről a
hamarosan érkező Mikuláshoz
siethetnek majd. A piros ruhás
nem is hagyta sokáig kétségek
között az apróságokat. Amikor
a leghangosabban szólt a közös

ének, betoppant az ajtón. Nehéz zsákot cipelt a hátán, hiszen az apró faluba idén már 34
csomagot hozott. Derűs hangon, szép gondolatokkal üdvözölte a gyermekeket és néhány
jó szó kíséretében kiosztotta az
ajándékokat. Ha a Mikulást hallgatva bárkinek eszébe jutott,
hogy ezt a derűt, szeretetet közvetítő hangot már hallotta Nemeshetés utcáin, nos az minden
bizonnyal a véletlen furcsa játéka lehetett csupán.
December 23.-án a helyi
templom adott otthont a részben helyiek által prezentált karácsonyi műsornak. Hosszú kihagyás után idén ismét a program része lehetett a pásztorjáték. A helyiekből álló kis csoport, generációs különbségeket
hátrahagyva, a jelenlévőket
meghatva adta elő a már jól
ismert történetet.
A karácsonyi dalokat, a Búcsúszentlászlóról érkezett kórus
hozta magával, s énekelte nemegyszer a jelenlévőkkel együtt.
Gellén Szilárd

www.zalatajkiado.hu

– Cselekednünk kell azonnal! Gyerünk a plázába!...
(2002.03.07.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2017. december

Karácsonyi Csillag érkezett Hottóra
Ezúttal is sikeres volt a Magamura és a Zirano előadása

A darabot Varga Péter, Pfeifer Zsófi és Boráros Milada játszotta el.

Telt ház előtt tartották meg
a betlehemi előadást Hottón, a
faluházban. Az előadásra a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár és az önkormányzat
támogatásával kerülhetett sor.
A hottói betlehemes játékra,
amelyre ezúttal is sokan voltak
kíváncsiak, immár negyedik alkalommal került sor – mondta
el Vincze Ferenc polgármester.
A nagy sikert aratott darabot

örömmel fogadták a nézők,
akik a műsort követően ünnepi
jókívánságokkal és forralt borral, teával köszöntötték egymást.
A Karácsonyi Csillag címmel előadott betlehemi játékot
a Magamura Alkotóműhely és a
Ziránó Színház közös előadásában vitték színre. A darab,
amelyet Boráros Szilárd írt, Varga Péter, Pfeifer Zsófi és Boráros Milada játszott el a gyere-

keknek, már évek óta szerepel
a művészek repertoárjában.
– Már játszottuk a darabot
itt a faluban is, de mindig jönnek új lakók, új nézők és mindig örömmel fogadják az előadásunkat – mondta lapunknak
Varga Péter, a Zirano Színház
vezetője. Elmondta, hogy a darab 2007-ben született, azaz
már tízéves a produkció, amelynek a díszleteit és a bábokat is
Boráros Szilárd készítette. A
Karácsonyi Csillag, amelyet
már számos alkalommal eljátszottak a művészek, a legkisebbek számára is érthető és
követhető módon, ugyanakkor
a felnőttek számára is szórakoztatóan jelenítette meg a karácsonyi misztériumot. A betlehemi történet bábokkal és zenével, énekekkel fűszerezett
élő játék során elevenedett meg
Hottó színpadán. A korántsem
szokványos előadás során a vásári bábjátékok hangulata vegyült a hagyományos, népi betlehemes játékok elemeivel.
Nem árulunk el minden titkot,
de az bizonyos, hogy aki a következő évben láthatja majd,
annak is izgalmakat tartogat a
Karácsonyi Csillag, amellyel
kiolthatatlan fény érkezik a
világba.
– A betlehemi előadás Hottó
és a színházunk együttműködésének egyik pontja, a továbbiak pedig a farsangi ünnepség
és a hottói bábparádé – fűzte
hozzá Varga Péter.
Farsang Lajos

Meghitt karácsonyi műsor Petrikeresztúron
2017-ben az ismert novellát, Melyiket a kilenc közül?
címmel adták elő (képünkön) a
petrikeresztúri fiatalok, gyerekek, felnőttek. A Petrikeresztúri Dalkör gyönyörű énekekkel,
dalokkal színesítette műsort.
A vendégeket süteménnyel,
forralt borral és teával várták a
műsor után. A helyi gyerekeknek idén a Jézuska a pompás
karácsonyfa alá egy-egy meleg,
pihe-puha takarót hozott.
Decembert 25-én reggel kilencre a római katolikus templomba érkezőket a szentmise
közben is kisebb betlehemi
műsor fogadta. A pásztorjátékot
helyi és gombosszegi gyerekek
adták elő, a dalkör énekeivel
megtűzdelve.
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Fõzni jó!
Jaj Lacikám!…
Laci szeret bulizni, pláne
szilveszterkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macskajaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyőződése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: legközelebb kevesebbet fogok inni… (Bár ezt még tudományos kutatásokkal nem sikerült alátámasztania, de úgy
gondolom, nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.)
Szóval Laci, amíg magányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi praktikák. Majd minden évben fogadkozott. Majd megint kúrálta magát. Egészen addig,
amíg meg nem találta élete
párját. Azóta is ugyanúgy
bulizik, de nem kell kúrálnia
magát.
Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerülnie a másnaposságot. Körbenézett, hogy a felesége ne
lássa, és elmagyarázta.
– A feleségem olyan, mint
a lakmuszpapír. Tudja, mikor esnék át a ló túlsó oldalára. Tavaly is, amikor az
asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta: – Jaj Lacikám,
de rosszul nézel ki! Te ezt
már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül
letettem a pezsgőt, mert tudtam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.
Hitetlenkedve néztem rá,
erre hozzátette:
– Persze ehhez az is kellett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Színes decemberrel zárta a mozgalmas évet Tófej

Iskolások karácsonyi műsora Tófejen.

A december minden évben
bővelkedik közösségi programokban, de idén a már hagyományosnak mondható rendezvények mellett újdonságok is
színesítették az advent időszakát Tófejen.
December 6-án, a Mikulás
érkezését mintegy száz, 14 év
alatti kisgyerek várta a Közös-

ségi Házban. Mielőtt az ajándékcsomagok a „jó gyerekek”
kezébe kerültek, a Tófeji Ifjúsági Kör tagjai által bemutatott
mókás jelenet szórakoztatta az
egybegyűlteket. A Mikulás elveszett kesztyűjét kellett a történetben visszajuttatni tulajdonosának, hisz anélkül a zord hidegben nem juthattak ajándék-

hoz a gyerekek. Természetesen
a végén minden jóra fordult és
a virgácsok mellett az ajándékok is eljutottak gazdáikhoz.
Advent időszakához szorosan illeszkedik az adventi koszorú készítése és a gyertyák
gyújtása. Az idei ünnepi dekorációban Tófejen is megjelent
egy kültéri adventi koszorú. A
település közösségi életének
mindenkori szervezői igyekeztek a közös gyertyagyújtáshoz
is alkalmat teremteni. Ennek
érdekében minden gyertyaszál
fellobbanását rövid műsorral
kötötték egybe.
Az első gyertya gyújtása az
idei idősek napjára esett, így
természetesen e program részét
képezte. A második gyertya lángra lobbanása alkalmából az Őszikék dalcsoport tagjai énekeltek
a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó dalokat. A hideg ellen
forralt bor és forró tea került
mindenki kezébe.
A harmadik gyertya fénye a
karácsonyi műsor után szórta a
várakozás fényeit. A hagyományos karácsonyi műsort az el-

múlt évekhez hasonlóan a
„Kincskereső” Általános Iskola
diákjai és a Szivárvány Dalkör
tagjai közösen adták. Horváth
Zoltán polgármester ünnepi köszöntője után a babakötvények
átadására került sor, melyet minden évben két alkalommal –
anyák napján és karácsonykor –
ad át az önkormányzat a településünk újszülöttjei számára. Ünnepségünkön 7 új kis lakó vehette át a babakötvényt, melynek hozama életkoruk meghatározott szakaszaiban jelent
anyagi támogatást számukra. A
lelket melegítő műsorban a pásztorjáték és színdarab mellett
részesei lehettünk a gyerekek
csodálatos karácsonyi táncának
is. A műsorba foglalva az iskola énekkara a Szivárvány
Dalkör tagjaival kiegészülve
adott elő karácsonyi dalokat.
Az utolsó gyertya a szentmise
előtt került meggyújtásra és
egészen annak végéig ragyogtak együtt a koszorún – tudtuk
meg Lakatos Györgytől, a helyi
Közösségi Ház vezetőjétől.
Gellén Szilárd

Szent Borbála ünnepén
2016 októberében gazdagodott a kis Pusztaederics-szompácsi kápolna egy gyönyörű
Szent Borbála szoborral. Idén
Borbála napján hívtuk és vártuk az ünnepre a település határában lévő gáztároló vezetőit,
munkatársait, a Magyar Gáztároló Zrt. vezetőit, illetve a
feladatellátáshoz kapcsolódó
cégek vezetőit, munkatársait,
politikusokat, hogy munkájukra, életükre Szent Borbála közbenjárását kérjük.
A szentmisét Bognár István
plébános atya ünnepélyes gyertyagyújtással kezdte. Az áldást

követően Olasz Jánosné Szent
Pál apostol szeretethimnuszát
tolmácsolta, majd Fritsch László, a Magyar Gáztároló Zrt. vezérigazgatója és Pácsonyi Imre,
a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntő szavai hangzottak el. Ünnepünk három vezérgondolata: a hit, a tisztelet
és a szeretet volt, ezt kívánjuk
útravalóul is a szép számmal
megjelent ünneplőnek.
Mindemellett az összetartozás is megnyilvánult, hiszen
mindennapi munkatársaink, vezetőtársaink is velünk ünnepeltek és természetesen a helyiek

www.zalatajkiado.hu

Bensőséges ünnepség volt.

sem maradtak távol. Köszönet
mindenkinek, aki hozzásegített
bennünket e szép, bensőséges
alkalom méltó megünnepléséhez. Bízunk benne, hogy egy év
múlva újra lesz alkalmunk Szent
Borbálát köszöntve találkozni.
Addig is, a szent Őrangyalok
mellett Borbála pártfogására,
közbenjárására is számítunk.
Az alkalom kapcsán rajzversenyt hirdettünk a Tófeji

Kincskereső Általános Iskolában, ahonnan 13 felsős gyermek készített Szent Borbálához
kapcsolódó rajzot. Valamenynyi munka szép, igényes, figyelemre méltó. Minden résztvevő jutalomban részesült, a
legjobbaknak pedig a jutalmat
Jobbágy Zoltán tanár úr és
Bognár István plébános úr adta át.
–g–

2017. december
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Falukarácsony Gombosszegen
Az egyutcás falu életében
immár hagyománnyá vált az
advent időszakában megrendezett ünnepvárás meghitt programja. Idén december 9-én a település faluházában már kezdetét vette a karácsonyra hangolódás, hiszen koszorúk, kopogtatók és díszek készítése
töltötte ki az együtt töltött perceket. December 16-án, az esti
órákban ismét nyitva állt a faluház ajtaja, és mint az előző
években, úgy ez alkalommal is
a gondosan feldíszített, gyertyák fényével megvilágított terembe sorra érkeztek a helyiek
megrakott kosaraikkal a kezükben, köztük Nádas Péter Kossuth-díjas író, a falu nemzetközi hírű lakója.
Németh Szabolcs polgármester köszöntötte az ünnepváró társaságot, aki a cselekvő

közösség fontosságát hangsúlyozta jelezve, hogy az megnyilvánult abban is, hogy szinte
minden lakó magáénak érezte a
szervezők hívó szavát. A reményekkel teli várakozás további
részében gyerekek és egy itt élő
holland származású hölgy által
előadott népdalok hangszeres
megszólaltatása emelte az ünnepi órák fényét. A legmeghatóbb pillanat megélése a Ghymes együttes: Mária altatója című dalának éneklése volt,
amely során a gyerekek és felnőttek közösen énekelték el a
bibliai történetről szóló sorokat. A falu karácsonyfája alatt a
kicsik megtalálták az ajándékokat, majd baráti, kötetlen beszélgetések zajlottak le a kis
közösség tagjai között, érintve
a lassan mögöttünk hagyott
esztendő történéseit.

Csak jó gyerekek laknak Petrikeresztúron
2017-ben sem kellett virgácsot
hoznia a Mikulásnak Petrikeresztúrra! Ugyanis a faluban csak jó
gyerekek laknak. Minden 14 év
alatti gyereknek küldött a Mikulás személyes meghívót, melyben december 5-én várta őket a
Petrikeresztúri Kultúrházba.
A helyi gyerekek a Mikulás
kesztyűje című darabot tanulták

be. A mesében az állatok segítenek elvinni a Mikulásnak az
elvesztett kesztyűjét. Az énekes
darabban Csizyné Gócza Ildikó
gitározott, helyi gyerekeket kísérve.
A Mikulás idén is gazdag
csomagot hozott a gyerekeknek, édességgel, finomságokkal tele.

Az adventi programon kiadós beszélgetésekre is volt alkalom.

Az év vége közeledtével a
polgármestertől érdeklődtünk a
község 2017-ben megélt eseményeiről, valamint terveikről.
– Egyre nő a falunk lélekszáma, fiatalodunk, hiszen már
9 gyermek él a településen.
Szinte minden üres ház gazdára
talált, így lassan benépesülnek
az elhagyott porták. A faluházban fokozatosan újítunk, festés
és fűtéskorszerűsítés is történt.
A vendégszobánkban gyakran
szállnak meg a turisták, legutóbb Németországból érkeztek
hozzánk, valamint a Teljesítménytúrázók Társaságának tagjai is érintették a településünket. Legnagyobb forgatag a
kétnapos falunapunkon van, ez
a legjelentősebb évközi rendezvényünk, amelynek első napján
táncházra várjuk a helyieket és
az érdeklődőket, valamint teret
adunk azoknak, akik utazásaik
élményeit, tapasztalatait szeretnék megosztani a többiekkel.
Terveink között szerepel a
harangláb felújítása kézműves
tábor segítségével. A meglévő
értékeink megóvását, a hagyományőrzést nagyon fontosnak
tartom, így a falu történelmi
életét bemutató fotók rendsze-

rezését és elhelyezését a faluház termének falán. Az előírásnak megfelelően elkészítettük a
Településképi Arculati Kézikönyvünket, amely a falu fejlődését, jelen állapotát mutatja
be. A helyi lovasiskola fejlesztését is szeretnénk támogatni
pályázat útján, hiszen számos
vendéget csábít ide a Varga Roland által működtetett vállalkozás, aki lovas tábort, valamint
lovas túrákat is szervez és bonyolít le a határban. A mai nap
üzenete pedig a közösségről és
a szeretetről szól – összegezte
az évet Németh Szabolcs.
A beszélgetésekből kiérződött, hogy az egyutcás falu lakói a hétköznapokban is figyelemmel követik egymás életét úgy, mint a gyerekek fejlődését, játékos szokásaikat, az
idősebbek egészségi állapotát.
Az ünnepvárás perceiben
mindez egy nagy családi összejövetellé alakult, ahol a napi
észrevételek, felmerülő problémák, sikerek és élmények megosztása viszi még közelebb
egymáshoz az itt élőket Gombosszegen, a Falukarácsonya
elnevezésű adventi estén.
Török Irén

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
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Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; n
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeg fejlődése a környező településekre is kihat
Zalaegerszeg dinamikusan
fejlődött 2017-ben. Ezt nem
csak a városban élő emberek
érezték így, hanem a környező
települések lakói is. Számukra
sem mindegy, hogy miképpen
alakul a megyeszékhely jövője,
hiszen sokan dolgoznak Egerszegen, ide járnak iskolába, itt
veszik igénye az orvosi ellátást,
vagy éppen a kulturális intézmények nyújtotta szolgáltatásokat, netán egy-egy rangos
sportesemény nézőjeként vannak jelen Egerszegen.
Balaicz Zoltán polgármester
segítségével tekintünk vissza az
elmúlt esztendőre.
– Zalaegerszeg ereje, varázsa, sikerének titka a közösségben rejlik, abban, hogy fontosak vagyunk egymásnak, ezért
vagyunk szerencsésebbek másoknál. Mi, akik itt élünk,
olyan erős közösséget alkotunk, amelynek tagjai felelősséget éreznek egymás iránt,
odafigyelnek a másikra, képesek összefogni. Minden mögött
ott az érzés, hogy amit teszünk,
az az itt élőket, a zalaegerszegieket szolgálja. Ilyenkor
nincsenek jobboldali vagy baloldali polgárok, csak zalaegerszegi emberek, akikért félretéve minden pártpolitikai vagy
személyes ellentétet, együttes
erővel kell dolgoznunk – fogalmaz Balaicz Zoltán. – Eredményes munkát ugyanis csak
összefogással lehet végezni.
A polgármester kiemelte:
ezért sikerülhetett Zalaegerszeg
első írásos említésének 770.
évfordulójára olyan ünnepségsorozatot szervezni, „melyre
évtizedek múlva is emelt fővel
emlékezhetünk”. Számos új
köztéri alkotással gazdagodott
a város.
Történelmi konferenciák,
tudományos emlékülések elevenítették fel a múltat, színvonalas könyvek, albumok jelentek meg, s három új határon túli
magyar testvérvárossal, Felvidékről Dunaszerdahellyel, Erdélyből pedig Baróttal és Nyárádszeredával gazdagodott Zalaegerszeg.
– Az elmúlt években, így
2017-ben is erősödött a gazdaság, folyamatosan jöttek létre
az új munkahelyek. A regisztrált álláskeresők aránya a 2014es 4,7 százalékról 2017 végére
2,7 százalékra csökkent – sorolja Balaicz Zoltán. – Önkormányzatunknak ma már nem a
munkanélküliséget, hanem a
munkaerőhiányt kell kezelni,
ezért is kezdődik el hamarosan

Balaicz Zoltán

az egykori ZÁÉV munkásszálló felújítása 600 milliós ráfordítással, és a duális képzőközpont kialakítása, ugyancsak
600 millió forintos keretből.
Befejezéséhez közeledik Búslakpusztán az 1,3 milliárd forintos beruházással épülő új
hulladékhasznosítási üzem, és
hamarosan egy Észak-Zalát
érintő 3,5 milliárdos másik projekt is indul. Emellett folyamatban van a tavaly elnyert 4
milliárdos ivóvízminőség javító
projekt is.
2017-ben közel 3 milliárdból valósultak meg infrastrukturális fejlesztések többek között a Rákóczi utcán, továbbá
megépült a nagypáli csomópont, a botfai körforgalom, onnan a haranglábas körfogalomig vezető út pedig megújult.
– Túl vagyunk a vállalkozói
alap beruházásait is tartalmazó
másfél milliárdos projekt előkészítésén és tervezésén, így 29
helyszínen kezdődnek 2018ban útfejlesztések. Emellett a
szakemberek tervezik a Zalaegerszeget az M8-as úttal, Vasvárral összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi utat, a városunkat az M7-es autópályával
összekötő R76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út esetében pedig már a kivitelező közbeszerzése is megtörtént, így
indul a 170 milliárdos munka a
tavaszi alapkőletétel után – tájékoztat a polgármester, hangsúlyozva: idén három olyan
nagy jelentőségű projekt indult
el, amely valóban Zalaegerszeg
jövőjét, a zalai megyeszékhely
Európa térképére való felkerülését jelenti. – Az első a logisztikai központ és konténerterminál, melynek tervezésére és
előkészítésére 300 millió forintot kaptunk, a megvalósításra
pedig elnyertük az első 1,1
milliárd forintos Európai Uniós
keretet. A második, hogy Ma-

gyarországon belül Zalaegerszeget jelölték ki az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosának, és néhány héttel ezelőtt Budapest mellett első vidéki helyszínként nálunk
indult el ennek előkészítéseként
a 4G+ szolgáltatás. A harmadik
pedig az európai szinten is
egyedülálló 42 milliárd forintos
beruházással már látványosan
épülő járműipari tesztpálya,
amiért köszönetet mondok Palkovics László kormánybiztos
és Vigh László miniszteri biztos munkájáért.
Emellett a városban szinte
minden középület megújult, és
a kormányhivatal jóvoltából
hamarosan elkészül a Zóna is,
emeli ki a polgármester.
– A Településfejlesztési Operatív Program keretében 2020ig 16,8 milliárd forintot fordíthatunk különböző beruházásokra, így, részben a tankerülettel összefogva, sorban újulnak meg az iskolák, a bölcsődék, az óvodák, s ezen a héten
átadtuk az új andráshidai óvodát is. Megújulnak továbbá az
orvosi rendelők, a szociális
intézmények, a zöldfelületek, a
kerékpárutak, és még sorolhatnám. Emellett 4,4 milliárdos
egyetemi fejlesztés indult. A

Modern Városok Program keretében pedig olyan jelentőségű
beruházások kezdődnek 2018ban, melyekre évtizedek óta
nem volt példa – hangsúlyozza
Balaicz Zoltán.
– A színház és a bábszínház
látogatói rekordokat döntöget,
sikeresek a fesztiválok, köztük
az új program, a Street Food
Weekend is. Pályázati támogatást nyertünk a mozi és a hangversenyterem felújítására, valamint a televízió eszközfejlesztésére – sorolja a városvezető,
leszögezve: ezek a sikerek és
eredmények nem a polgármester érdemei. – Ez egy csapat,
egy közösség, egy város közös
sikere, egy városé, amely újra
elkezdetett hinni önmagában,
és hozzálátott megvalósítani
közös álmunkat, amit úgy hívunk, Zalaegerszeg. Épp ezért
köszönet jár mindenkinek, aki
ebben a munkában részt vállalt,
és aki bármit is tett e szép
összefogás megvalósulásáért.
Mert bizony itt egy olyan lokálpatrióta összefogás született
meg, ahol mindenki tenni akar,
ahol az számít, ami összeköt, és
nem az, ami szétválaszt, ahol
közösen dolgozunk egy olyan
Zalaegerszegért, ahol mindenki
megtalálja a jövőjét.

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

www.zalatajkiado.hu
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Nyüzsgő közösségi élet Babosdöbrétén

Nagy sikere volt az ünnep előtti kézműves foglalkozásnak.

A tűzifa feldolgozása és kiszállítása is adott munkát.

Már a december első napja
komoly munkával indult. Délután összegyűltek a falu ügyes
kezű gyermekei és felnőttjei,
hogy jó hangulatban, jó közösségben elkészítsék a karácsonyi
díszeket, adventi koszorúkat.
Már hagyományként tekinthe-

kormányzat gondoskodik, hasznos ötletekkel a falugondnok
készül. Az ellátást a hagyományőrző egyesület asszonyai
biztosítják.
A következő hétvégén nagy
munka vette kezdetét, a szociális tűzifa feldolgozását, és ki-

tünk erre az eseményre, és
örömmel nyugtázhatjuk, hogy
egyre többen vesznek részt. A
kreatívkodás mellet itt lehetőség nyílik beszélgetésre, a gyerekeknek közös játékra és persze a finom sütik, innivalók is
elfogynak. A kellékekről az ön-

szállítását kellett megoldani. A
képviselő-testület ötlete alapján
társadalmi munkát hirdettünk.
Reggel korán érkeztek a markos legények, és szorgalmas lányok-asszonyok. A hideg idő
ellenére szépen haladt a munka,
fűrészek hangos zaja jelezte a
munka menetét.
A 15 jogosultból aznap 11
család meg is kapta a kályhakész, méretre aprított keményfát. A többi család a következő
hétvégén kapta meg a ráeső
részt.
A munka végeztével mindenki jóízűen fogyaszthatta a
falugondnok Marika bablevesét, és az asszonyok pogácsáit,
süteményeit, fánkjait.
Karácsony hetében a polgármesterasszony kis összejövetel keretében köszönte meg a
közös munkát a hivatal dolgozóinak, a falugondnoknak, a
közmunkásoknak és a képviselő-testület tagjainak.
B.Zs.

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!
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Zágrábi kirándulás
Petrikeresztúri és nagylengyeli fiatalok, családok immár
hagyományos módon meglátogattak egy karácsonyi vásárt
egynapos buszos kirándulás keretében. December 9-én Zágrábra esett a választás. Mielőtt
a közel ötvenfős csapat a horvát fővárosba érkezett, megtekintette Varazsdot is. A kis
barokk város mindenkit elvarázsolt épületeivel, a gyönyörű
várral. Az 1616-tól a mai
Draskovic palotában lakott a
Draskovic család. A ma is látható palotát a XVIII. század
közepén alakították ki. A XVII.

század végén itt lakott Nádasdy
Ferenc. Ebben az időben Varazdin volt a Horvát Királyság
fővárosa, a horvát parlament is
itt működött.
Az egyik legérdekesebb látnivaló a vár előtt fekvő Sermage palota. Ma egy kiállítás látható az épület belsejében korhű bútorokból, festményekből. A gyerekek kedvence a Mikulás háza volt, melyben kézműves foglalkozásokat
szerveztek.
Varazsd megtekintése után
a csapat Horvátország fővárosa
felé vette az irányt. A legna-

Adventi várakozás Petrikeresztúron

Ünnepi fényben Zágráb.

gyobb horvát városnak kb. 800
ezer lakosa van. Alapítása egy
magyar király, Szent László nevéhez kötődik, aki 1093-ban
alapította meg a zágrábi püspökséget. 1300-ban itt koronázták meg Károly Róbertet. Zágráb 1918-ban lett a Szerb-Horvát-Szlovén királyság része,
majd Horvátország 1991-es
megalakulása óta az ország fővárosa. A horvát főváros gyakorlatilag két város egyben: az
alsóvárosban széles sugárutakat, hatalmas tereket és szecessziós épületeket találunk. A
felsővárosnak pedig meghitt,
középkori hangulata van.
A Tkalciceva utca a város
egyik legszínesebb és egyik
legszebb utcája, a régi Zágráb
hangulatát nyújtja, a magyarok

gyakran Szentendréhez hasonlítják. Jelasics tér, Lotrscak torony, Szent Márk Templom,
Kőkapu voltak a legfontosabb
nevezetességek, melyeket megtekintettek.
A fővárosban a csapat megnézte a legfontosabb épületeket, majd mindenki egyéni séta
keretében vetette bele magát a
karácsonyi forgatagba. Forralt
bor, gyerekpuncs és forró csokoládé csalogatta vendégeket,
szinte minden sarkon. A finom
illatokról a sült kolbászok, palacsinta, olajban sült sütemények is gondoskodtak.
Az esti fények elvarázsolták
a turistákat, minden karácsonyi
vásárban kellemes zene, fények
és karácsonyi hangulat fogadta
az utazókat.

Ünnepi hangulat uralkodott.

2017-ben a karácsonyi hangulatot fokozta a településen
a három, út felett átívelő kivilágítás. A faluba érkezőket
csillagok és boldog karácsonyt felirat fogadta. A buszmegállókban szarvasok, Mikulás szobrocskák, a kultúrház előtt embernagyságú betlehem állt.
A faluba látogatók, a buszon utazók gyakran megkérdezték decemberben: – „Mik
ezek a kivilágított számok az
ablakokban Petrikeresztúron?”
Borvári Lili polgármester aszszony elmondta, hogy ezek egy
adventi naptár részei. 24 család
vett részt benne. Minden család
egy számot választott, mely az
adott decemberi napot jelenti.
Aznap este egy utcafronti ablakba kell kitenni a kivilágított
számot. Ezen az estén a „világítók” meghívják barátaikat,
szomszédokat egy kis közös
adventi ünnepségre, teázásra,
beszélgetésre.

– Ezekkel a programokkal
is szeretnénk, ha nem csak a
rohanásról, a vásárlásról szólna
a december, hanem a valódi emberi kapcsolatokról, az együtt
töltött estékről, a közös nevetésről, beszélgetésekről – mondta a polgármester asszony.
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a településen a Lámpások éjszakája elnevezésű rendezvényt. Ez egy
séta, aminek keretében minden
család kap egy kifestett lámpást
és arra kéri a helyi lakosokat az
önkormányzat, hogy tartsák
életben karácsonyig a szeretet
lángját, minden este gyújtsanak
meg egy mécsest a festett
üvegben.
Borvári Lili elmondta, hogy
az idei évben is a település
minden állandó lakosa 5000 Ft
karácsonyi pénzbeli támogatásban részesült. 35 rászoruló család pedig 2 köbméter tűzifát
kapott karácsony előtti héten, ezzel is könnyebbé téve életüket.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Ünnepi készülődés disznótoros vacsorával

Közösen készítették az adventi koszorúkat.

Advent. …Ha meghalljuk
ezt a szót, mindenki tudja, hogy
kezdetét veszi az a négy hetes
készülődés, amire minden évben oly nagyon várunk. Advent
első hétvégéjén december 3-án
kezdődött el ez a gyönyörű időszak. Ezt a napot talán jobban
is várták a gyerekek, mint a
többi hétvégét, mert ellátogatott Bödébe a Mikulás. Délután

három órakor érkeztek sorra a
gyerekek a faluházba. Nekiláttunk közösen elkészíteni a falu
központjában felállításra került
adventi koszorúnkat, majd mindenki összeállíthatta a saját adventi koszorúját is. Senki sem
sietett haza, hiszen a nagyszakállú még nem érkezett meg
hozzánk. Közös énekléssel jeleztük, hogy már nagyon vár-

juk. Érdemes volt várni, hiszen
minden gyereket megajádékozott egy csomaggal.
Advent második hétvégéjén
játszóházzal vártunk mindenkit.
A mézeskalács illata csalogatta
be az érdeklődőket a faluházba.
Közösen díszeket készítettünk,
majd feldíszítettük a falu karácsonyfáját.
Advent harmadik hétvégéjén az önkormányzat disznóvágást tartott. Reggel kezdetét
vette a feldolgozás Kamasz János
böllér irányításával. Egész napos
készülődés után este disznótoros vacsora várta az érdeklődőket, melyben paradicsomos
káposzta, véres, májas hurka,

sült hús és sült kolbász volt a
menü. A több, mint 80 fős vendégseregnek a Fantasy Duo szolgáltatta a talpalávalót hajnalig.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
segített. A nagy érdeklődésre
való tekintettel a disznótorost
jövőre is megismételjük.
Advent negyedik hétvégéjén meggyújtottuk a koszorúnkon a negyedik gyertyát és közös énekléssel vártuk a szentestét. December 31-én szilveszteri bulival zártuk az évet a faluházban. Ezúton kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag
boldog új évet.
Dia

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!
Több, mint nyolcvanan vettek részt a vacsorán.

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.
Családoknak kedvezményes belépõk!
Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Tele élettel tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu,
facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• CSOK ügyintézés.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése
• Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com
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 • www.ingatlanhirdeto.com

