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Közéleti havilap

II. évfolyam
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Közösségi összefogásból: Mindenki keresztje
Mindenszentek napján Szitás József plébános és Szabó
Zoltán káplán áldotta meg a
pacsai temetőben az újonnan
felállított Mindenki keresztjét.
A kereszt közadakozásból
készült – hasonlóan a tavaly
átadott lélekharanghoz –, mely
újabb ékes bizonyítéka a közösségi összefogásnak. A szervezést idén is Gombos László
képviselő vállalta, a munkálatokat ő irányította. A keresztet
ifj. Jakab Sándor készítette. A
városnapi jótékonysági főzés
bevételéből, az önkormányzat
támogatásából, a vállalkozók:
Máté István, Darvas József,
Papp Péter, Magyar László
pénzbeli felajánlásából, vala-

mint Csalló Ervin, Török József
kétkezi munkájával valósulhatott meg ezévi tervünk, a Mindenki keresztjének felállítása a
ravatalozó mellett. A környezetét a Városvédő- és Szépítő
Egyesület tagjai virágosították.
Este a lakosok a Mindenki keresztjénél is gyújtottak gyertyákat, mécseseket.
Köszönjük a főzőcsapatoknak, a vállalkozóknak, cégeknek,
a magánszemélyeknek a hozzájárulását, felajánlását, munkáját!
Jövőre folytatjuk a nemes
elgondolást, és újabb célt tűzünk ki, melyhez szintén várjuk
majd a felajánlásokat, a segítséget, az összefogást.
Bokor Ferencné

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Messiás születik
Fellobban az adventi koszorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortalanul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a karácsony.
A várakozás hosszú, dermedő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében megszületik a Világosság Gyermeke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium évről évre újjászületik karácsonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi jászolban szunnyadó kisded képe minden esztendőben elbájol
bennünket.

A mindennapok testet-lelket felőrlő hajszája után elérkezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a várakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítkezik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.
Lobog a gyertyaláng a koszorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszkedik, átível téren és időn, s képzetünkben eljut a 2000 év előtti Betlehemig, hogy ott a Megváltó születését jelző csillagként megálljon egy rongyos
istálló fölött.
Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.
F.L.

Rajz: Farkas László

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendezték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.317-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttműködések”).
A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett helyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacsoportokba.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, Györe Edina köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projektben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasználása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos helyzetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapasztalatairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaegerszegi került terítékre.
Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezésekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támogatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.
Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen felmért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.
Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról beszélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Jelenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.
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Adventi gyertyagyújtás Pacsán

Advent első vasárnapján sok
érdeklődő gyűlt össze Pacsán a
szervezők nagy örömére. A Pacsai Általános Iskola diákjainak Gyertyagyújtó műsorát láthatták először, majd Szitás József plébános megáldotta az adventi koszorút, Kelemen Tamás
polgármester meggyújtotta az első gyertyát, a Szivárvány Dal-

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

kör tagjai pedig karácsonyi énekeket adtak elő.
A Napsugár Óvoda Szülői
Munkaközössége adventi jótékonysági vásárt tartott, általuk
készített kézműves termékekből. A Városszépítő Egyesület
tagjai pedig meleg teával, forralt borral és pogácsával vendégelték meg az érkezőket.

Ha elolvasta, adja tovább!

Pacsa és Környéke

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Negyedszer is győzelem! Író-olvasó találkozó Pacsán
November 19-én jó hangulatú író- olvasó találkozót tartottunk a könyvtárban Harczos
Bálint meseíróval a Kiss Dénes
Városi Könyvtárban.
A talákozón az óvodások és
az általános iskola 2. osztályos
tanulói vettek részt. A gyerekek
fimlvetítéssel egybekötötten ismerhették meg Harczos Bálint
mesesorozatának főhősét, Szo-

fit. Láthatták és hallhatták: Szofi varázsol, Szofi tüsszent, Szofi és a Mikulás című meséket.
A gyerekek nagyon élvezték a történeteket, és bele élték
magukat a mesékbe.
Közvetlen hangulatú órát
tölthettünk el a mesék szerzőjével.
Budai Sándorné
könyvtáros

A győztes csapat.

Novemberben nyolcadik alkalommal rendezte meg „Ősz
köszöntő” vetélkedőjét Kilimán
Község Önkormányzata, amelyen már negyedszer vettek
részt a pacsaiak is. A környékbeli településekről ezúttal hét
csapat mérte össze tudását. A
szervezők három fő témakörből
állították össze az írásbeli feladatokat: „Tengeren innen”,
„Gondolkodó”, „Az emberi
test”. Az első feladatlapon az
európai országokat érintő feladványok, a másodikon logikai,
agymozgató fejtörők és képrejtvények, a harmadikon a test
felépítésével, a szervekkel kapcsolatos kérdések voltak. A közösségépítő játékok során fur-

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

fangos ügyességi feladatok, híres emberek felismerése, filmfelismerés, versírás, igaz-hamis
totó, valamint activity tették
próbára kreativitásunkat. Pacsa
ismét kiválóan szerepelt, negyedszer is sikerült megnyernünk a vetélkedőt. A győztes
csapat tagjai: Méhes Patrícia,
Horváthné Czoma Csilla, Simon Szilvia, Dancsák Dávid és
Bokor Ferencné.
Ezen a napon a házigazdák
célja egyértelműen megvalósult: kellemesen eltöltöttünk
egy vidám hangulatú délutánt,
településeink lakói erősítették a
kapcsolatokat. Köszönjük a
meghívást!
Bokor Ferencné

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

Harczos Bálint látogatott el Pacsára.

Egy délután az egészségünkért!
A Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda, Pacsa
Város Önkormányzata és a Pacsáért Alapítvány együttműködésével az Egészség Klub „Egy délután az egészségünkért!”
c. újabb programsorozata indult el október 17-én. A központi
téma ezúttal a diabétesz, így elsősorban a cukorbetegséggel
érintett lakosokat vártuk-várjuk az összejövetelekre, de természetesen a klub nyitott bárki számára, minden érdeklődőt és
családtagot szívesen látunk, aki szeretne többet tenni egészsége
megőrzéséért, az egészségi állapota javulásáért. A Kiss Dénes
Városi Könyvtárban havonta tartandó összejöveteleken az
iroda munkatársai és meghívott szakemberek tartanak előadást,
adnak hasznos tanácsokat.
Októberben dr. Bujtor Zoltán, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház belgyógyász-diabetológus főorvosa adott tájékoztatást
a cukorbetegségek formáiról, a tünetekről, a kezelési lehetőségekről és a szövődményekről. Kiemelte, hogy a szükséges kezelések és diéta mellett nagy jelentősége van a fizikai aktivitásnak, a mozgásnak.
Novemberben Végvári Viktória, a kórház vezető dietetikusa
a diabétesz kezelésének egyik fő pilléréről, az egészséges
étrendről, annak összetételéről, a napi rendszeres étkezésekről,
az egy-egy alkalommal elfogyasztott étel mennyiségéről osztott
meg fontos információkat. A diétás élelmiszerekről, az édesítőszerekről is beszélt, dietetikusi ajánlásait megosztva a hallgatósággal.
A decemberi összejövetelen a diabéteszes láb ápolása lesz a
napirenden.
Bokor Ferencné – Póka Márta

2019. december
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Idősek köszöntése Nemesrádón
Idén sem maradt el a szokásos éves találkozó, amelyet
Nemesrádó önkormányzata, a
Kurázsi Kulturális Egyesület
tagjaival szervezett a település
nyugdíjas lakói számára.
Király Ernőné – Márti és
Tollár-Kránicz Renáta vezetésével készültek a kicsik, hogy
verssel, dallal köszöntsék a
nagymamákat és nagypapákat,
egy-egy könnycseppet is csalva
a sokat látott szemekbe.
A könnyek után a Kurázsi
Kulturális Egyesület színjátszó
csoportjának előadása csalt mosolyt a jelenlévők arcára. A
Herke Dávid, Salamon Martin,

Tollár-Kránicz Renáta, Tóth
Anna és Szűcs Péter által előadott humoros jelenet időnként
hangos nevetésre késztette a
nézőket, cserébe pedig járt a
vastaps. Herke Dávid, mint a
település legfiatalabb lakójának
édesapja, e minőségében is sok
gratulációt kapott.
17 órától lépett színpadra
Poór Péter, aki a legendás
táncdalfesztiválok hangulatát
idézte meg. A közönség vele
együtt énekelte a hatvanas hetvenes évek nagy slágereit. A
művész, aki az egész világot
bejárta nem csak dalaival, de
egy-egy dalhoz kapcsolódó tör-

A közösség ereje
Adventre hangolódás Szentpéterúron
Több éves hagyomány szerint idén is egy héttel az adventi
időszak előtt megépítették Szentpéterúron a templomkertbe a
betlehemet és a Közösségi Ház
udvarán is elkészült az adventi
koszorú. A helyi asszonyok és férfiak vettek részt a munkálatokban.

Ezúton is tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy minden adventi vasárnapon délután 17
órától kezdődnek a gyertyagyújtási ünnepségeink, ahol
forralt borral és meleg teával
várunk minden érdeklődőt.
Zobb Eszter

Poór Péter a táncdalfesztiválok hangulatát hozta a rendezvényre.

ténettel is szórakoztatta az egybegyűlteket.
Míg az est vendégei élvezték a műsort, addig a konyhában
szorgos munka folyt. Az egyesület tagjai vállalták idén a főzést.
Az alapanyagokat a közmunkában dolgozó lányok, asszonyok
készítették elő, megkönnyítve
ezzel a szakácsok munkáját.
Az idei menü: tárkonyos
raguleves, pörkölt tarhonyával,
vagdalt petrezselymes burgonyával, hozzá házi savanyú
paprika. A desszert pedig házi
készítésű sütemény volt.
A levesért Zókáné Tóth Zsuzsanna, a pörköltért Tauker József, a vagdaltért Király Ernőné

felelt. A köret közös felelősség
volt, és közös volt a dicséret is,
amelyet az est jóllakott vendégeitől kaptak. Meg is érdemelték, hisz egész nap keményen
dolgoztak, hogy minden jól sikerüljön.
Az est gördülékeny lebonyolításáért pedig Gazdagné
Gecse Anna polgármester felelt, aki elmondta: úgy érzi,
hogy az idei is egy jól sikerült
találkozó volt. Elmondta még
azt is: ez az első rendezvénye a
régi-új testületnek, hisz az októberi választáson valamennyien
újabb öt évre bizalmat kaptak a
falu lakóitól.
Gellén Szilárd

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
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Jótékonysági bál Pacsán az iskolás gyermekekért

Az új elnök, Sabján Péter megköszöni elődjének, Simon Szilviának a munkáját.

2019. november 23. napján
a Pacsai Általános Iskola Szülői Munkaközössége nagy sikerű jótékonysági bált tartott a
Váró Étteremben. Az immár
hagyományossá vált rendezvény bevételét mint minden évben, most is az iskolás gyer-

mekek javára kívánják fordítani.
A munkaközösség részéről
Sabján Péter elnök nyitotta
meg a rendezvényt, ezt követően pedig az általános iskola
diákjai adtak népdalokból
összeállított színvonalas mű-

sort. Bogdán Ramóna, a diákönkormányzat elnökeként köszönetet mondott valamennyi
diáktársa nevében a munkaközösség tagjainak a támogatásért, majd pedig a Nőszirom
Kulturális Egyesület tánccsoportjai szórakoztatták a közönséget. A fellépők után Sabján
Péter megköszönte a leköszönő
elnöknek, Simon Szilviának,
valamint a munkaközösség távozó vezetőségi tagjának,
Zsobrákné Tasler Mónikának
az elmúlt években végzett lelkiismeretes munkát.
Kelemen Tamás, Pacsa város polgármestere az est folyamán szintén köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy az
iskolai jótékonysági bál már 18
éves hagyományokra tekint
vissza, és a rendezvény nemcsak az iskola életében meghatározó, hanem a település rendezvényei között is kiemelkedő
jelentőségű. Köszöntőjének vé-

gén Pacsa városában megnyitotta a báli szezont.
A vacsora előtt Pálos Henrietta intézményvezető mondott pohárköszöntőt, majd hajnalig tartó mulatság következett. A jó hangulatról a Rio
zenekar gondoskodott, sztárfellépőként pedig Mr. Rick fokozta az est hangulatát.
A bálra az elmúlt évekhez
képest jóval több felajánlás és
támogatás érkezett. A szervezők ezúton köszönik a támogatók felajánlásait, és természetesen a jövőben is számítanak együttműködésükre.
Sabján Péter elnök köszöni
továbbá a Szülői Munkaközösség tagjainak is a többhetes, kitartó és lelkiismeretes
munkát.
A nagy sikeren felbuzdulva már most elkezdődött a jövő évi jótékonysági bál szervezése.
Szülői Munkaközösség

Mesemondó verseny
A Pacsai Általános Iskola
alsós munkaközössége november 14-én rendezte meg hagyományos mesemondó versenyét.
A rendezvénynek a Kiss Dénes
Városi Könyvtár adott otthont.
A második osztályosok vidám megnyitó műsora után a
délután főszereplői, a mesemondók álltak színpadra. 28
kisdiák vállalkozott arra, hogy
kiálljon a nagyközönség elé.
Állatokról szóló meséiket gyerekek, felnőttek egyaránt élvezettel hallgatták. Diákjaink történeteit Budai Sándorné, Horváthné Czoma Csilla és Oláh
Györgyné, nyugdíjas pedagógusaink zsűrizték. Rendezvényünket Pacsa Város Önkormányzata, a Pacsáért Alapítvány és iskolánk Diákönkormányzata támogatta.

A zsűri döntése alapján a
megmérettetés legjobbjai:
1. osztályból: 1. Oláh Kevin, 2. Rába Szonja Mónika, 3.
Horváth Nikol Zsüliett.
2. osztályból: 1. Böőr Liliána, 2. Sziva Dorina Réka, 3.
Dömötör Dániel. Különdíj: Novák Lilla Luca, Tőrösi Réka.
3. osztályból: 1. Fehér Csongor és Tatár Lázár Boldizsár, 2.
Horváth Hanna, 3. Molnár Léna Réka.
4. osztályból: 1. Horváth Valter Ferenc, 2. Tóth Krisztián, 3.
Orsós László Benett.
Az első helyezett tanulók
továbbjutottak Bakra, az „Állatos mesefüzér” címmel meghirdetett körzeti mesemondó
versenyre.
Csóborné Ács Éva
munkaközösségvezető

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Összesen 28 diák vállalkozott mesemondásra.

en
iH rdess !
k
nálun
Felnőttek és gyermekek egyaránt élvezettel hallgatták a meséket.
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KönyvtárMozi Pacsán Idősek napja Alsórajkon
Zene, színdarab, tánc…
Alsórajkon 2019. november
harmincadikán került megrendezésre az idősek napi ünnepség. Köszöntőt Marton Nóra polgármester mondott, aki beszédében kiemelte a közösség erejének fontosságát.
A rendezvényen a felsőrajki
Suli Harmónia Általános Iskola
diákjai is felléptek. A gyerekek

citeráztak, illetve egy színdarabbal is készültek. A műsor
folytatásaként a Szentgrót Táncegyüttes műsora következett,
majd a település gyermekei
szavalatokkal szerepeltek. A fellépők sorát a Zalaapáti Harmonika Zenekar zárta, tagjai a
vendégek kéréseinek megfelelően húzták a talpalávalót.

Hangulatos és érdekes, egyben tanulságos irodalmi órát hallhattak.

A Deák Ferenc Városi és
Megyei Könyvtár KSZR csoportjának szervezésében havi
rendszerességgel KönyvtárMozi
foglalkozást tartunk Pacsán.
Novemberben 27-én az általános iskola 6. osztályos tanulói vettek részt. A téma: Arany
János A walesi bárdok című balladája. A foglalkozást Dóráné Mészáros Anikó könyvtáros vezette.
A gyerekek megnézték a rajzfilmen, aztán érdekességként
a mai kornak megfelelő illusztrációs változatába is betekinthettek. Ezt követően történelmi háttérmagyarázatot kaptak,
valamint walesi képeket láthattak, köztük a mongomeri vár

képei tették színessé az előadást.
Végül Lackfi János: Nem kötelező olvasmányok című előadásában, a fiatalok nyelvén,
viccesen és mégis szellemesen,
de érthetően magyarázza el a
szerző a ballada lényegét.
Befejezésül könyvajánlásként Lackfi János: Apám kakasa című gyermekversek átiratát
ajánlotta a tanulók figyelmébe
Dóráné Mészáros Anikó könyvtáros.
Hangulatos és érdekes, egyben tanulságos irodalmi órát hallhattak, illetve láthattak a gyerekek.
Budai Sándorné
könyvtáros

Az iskola diákjai bemutatták citeratudásukat is.

Horgász egyesület alakult Pötrétén

A harmonika zenekar tagjai kiszolgálták a közönséget.

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Novemberben megalakult a
Pötrétei Aranykárász Horgász
Egyesület 17 taggal.
A halászati ütemterv szerint
kezdődik a 2020-as tavaszi
haltelepítés az I. és II. számú
horgásztavakon. A telepítés során egy-nyaras süllő és csuka,
két-, illetve háromnyaras ponty,

compó és ezüstkárász kerül a
tavakba.
Az egyesület kellő odafigyeléssel szeretné elkezdeni a
tavak környezetének rendbetételét. Különösen a stégek felújítását, újak letételét, szemetes
kihelyezését és illemhelyek kialakítását helyezik előtérbe.

Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783
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Irodalmi est a Kiss Dénes Városi Könyvtárban
Czegő Teréz előadói estjét
hallgattuk meg november 15-én
a pacsai könyvtárban. Az előadás alapját Polcz Alaine: Aszszony a fronton című önéletrajzi regénye adta.
Nehéz szavakba önteni mindazt, ami ezzel a fiatal nővel megesett. Borzalmas mindaz amit
átélt: a második világháború a
maga szörnyűségeivel, az orosz
katonák kegyetlen bánásmódjával.
Úgy meséli el az életét, mintha kívülről látná, tárgyilagosan.
Sodorta az élet, tehetetlenül szen-

vedte el a rá mért csapásokat,
mindezt egy érzéketlen, alkoholista férj mellett.
Czegő Teréz pedig tökéletes
tolmácsa Polcz Alain-nek. Azt
az érzetet kelti, mintha egy kávé mellett ülve, csak meghallgatást kérne.
Valójában azonban elgondolkodtat, a saját sorsára irányítja mindenki figyelmét, ha

kell addig tegyünk valamit,
amíg lehet.
Máriás Zsolt zongorakísérete tökéletesen aláfesti Czegő
Teréz előadását.
Külön öröm számomra, hogy
mint egy hatvanan voltak kíváncsiak az előadásra. Nekik is
külön köszönöm.
Budai Sándorné
könyvtáros

Czegő Teréz

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

• 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

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, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

