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és

kívánunk!

áldott, békés karácsonyt
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Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633
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Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Közeleg karácsony napja,
amit minden évben nagyon
várunk. Sokat mondogatjuk,
hogy a szeretet ünnepe, a kö-
zös összejövetelek, találkozá-
sok helyszíne, amire egész év-
ben készülünk.

Így vártuk a karácsonyt, Bödén!

A második gyertyát a Mikulás gyújtotta meg.

Talán nálunk, felnõtteknél
is jobban várják az ünnepeket
a gyerekek. Minden egyes év-
ben arra törekszünk, hogy ne-
kik még jobbá tudjuk tenni a
karácsonyvárást, advent idõsza-
kát. Ez évben az önkormányzat

munkáját az újonnan alakuló
is se-

gíti. Advent elsõ vasárnapján a
falu központjában felállításra
került egy adventi koszorú,
melyet a gyerekek és szüleik
együttes erõvel készítettek el.
Ez a koszorú jelzi, hogy a falu-
ban kezdetét vette az a 4 hetes
készülõdés, amit a gyerekek és
mi is egész évben vártunk.

Eljött a második vasárnap.
A faluházban sültek a mézes-
kalácsok. A gyerekek különbö-
zõ karácsonyi díszeket készí-
tettek tésztából, papírból. A
bátrabbak egy kis kézügyes-
séggel és segítséggel, zokniból
hóembert is varrhattak. Miköz-
ben mindenki ügyeskedett, el-
hangzott egy hangos kiáltás az
ajtó felõl:

„Gyertek, itt van!” Senki
sem kérdezte ki jött, mert sej-
teni lehetett. Mindenki felkap-
ta a kabátját és rohant ki a fa-
luház elé. Õ ott állt, piros ru-
hában, nagy fehér szakállal és
egy nagy zsákkal a kezében,

Böde Faluért Egyesület
ami telis-tele volt minden
jóval. Elindultunk hát mind-
annyian az adventi koszorú-
hoz, ahol meggyújtotta ne-
künk a Mikulás a második
gyertyát, ezzel is jelezve, hogy
már csak két hétvége és itt van
karácsony. A gyerekek örö-
mükben énekeltek is egy-két
dalt a nagyszakállúhoz.

Visszaérkezvén a faluházba
minden gyermeket megaján-
dékozott a Mikulás egy kis cso-
maggal. Közeledvén a harma-
dik hétvégéhez, amikor süte-
mény sütõ versennyel vártunk
mindenkit. A rendezvényrõl
éhesen nem távozik senki. Ter-
mészetesen érdemes volt ne-
vezni, mert az elsõ három he-
lyezett jutalomban részesült.
Advent negyedik vasárnapján
felállítottuk a falu karácsony-
fáját, amelyet közösen feldíszí-
tettünk. Karácsonyi dalokat
énekelve és forró teát kortyol-
gatva közösen várjuk a szeretet
ünnepét.

Darabos Diána
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Ma még csak a döbbenet,
holnap már a fájdalom is,
aztán a hiányérzet. Ebben a
sorrendben.

Tudtuk, hogy elmegy,
csak azt nem, hogy mikor. S õ
is tudta, hogy megkezdõ-
dött a visszaszámlálás. Kü-
lönben nem írta volna meg a
„Bölcsõtõl a ravatalig” címû
cikkének elsõ három részét.
Saját életének elsõ éveit,
ahogy egy festõi szépségû
zalai kis faluban,

megszületve ráébredt a
világ titokzatos dolgaira. Éles
paraszti ésszel, egyenes ge-
rinccel és kikezdhetetlen er-
kölcsi magatartással.

Három részt gépelt be a
számítógépbe A máso-
dik és a harmadik részt már
mi mentettük ki számítógé-
pébõl, miközben õ a haláltu-
sáját vívta a kórházban.

A gyilkos kór kiütötte a
kezébõl a tollat, pontosabban
már nem tudott a számítógép
klaviatúráján több mondatot
leírni.

Töredék lenne, amit itt
hagyott? Kizárt. Egy olyan
õstehetség volt, aki nem is
tudom, hogy miért nem fu-
tott be fényesebb pályát.
Miért maradt meg egy kicsi
vidéki szerkesztõségnél.

Nemeshe-
tésen

Flam.

Bölcsõtõl a ravatalig
In memoriam Farkas László

A választ azt hiszem maga
adta meg sok-sok évvel ez-
elõtt. Elmesélte nekem, hogy
egy jó ismerõse megjegyezte
egy még jobb ismerõsének:
„Ahogy az ember nézi ezeket
a dolgokat (mármint a kari-
katúráit – a szerk.), a Flamnak
mintha lenne egy kis szélsõ-
jobbos beütése, amikor meg
beszél vele az ember, teljesen
normálisnak tûnik.”

Nos, ami azt illeti, a lelke
mélyén nagyon is baloldali
volt. Baloldali a szó krisztusi
értelmében. Sorsközösséget
vállalt a szegényekkel, a meg-
alázottakkal, az ajtón kívül
rekesztettekkel. de tagadta a
kommunista és minden be-
lõle öröklõdött baloldaliságot
és ellene szegült annak a
baloldaliságnak, amely nem
tisztelt hazát, szentséget, sza-
bad szellemet.

Ma elmentél tõlünk Laci!
Most nem tudok mást írni. Ta-
lán holnap könnyebb lesz. Bár
nem hiszem. Most csak annyit
üzenek munkatársaid nevében
is, hogy bár nagyon hiányoz-
ni fogsz a fizikai valóságban,
amíg a Zalatáj létezik, mindig
velünk leszel. S azon túl is.

2015 december havának
12. napján:

Ekler Elemér

Farkas László átveszi a Zala Megyei Sajtódíjat 2008 január
25-én Manninger Jenõtõl, a közgyûlés elnökétõl.

***
Hosszú, súlyos betegség után 73. évében meghalt kollégánk,

. Emlékét kegyelettel megõrizzük.Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Karácsony közeledtével a
legtöbb embernek szüksége
van az elcsendesedésre, a me-
leg emberi szóra, szeretetteljes
együttlétre. Erre volt lehetõség
december 6-án délelõtt

, a kultúrterem-
ben, ahol
evangélikus lelkész kezdemé-
nyezésére és szervezésében
meghitt, ünnepre hangoló gon-
dolatokat, kedves karácsonyi
dalokat hallhattak a jelenlévõk
gyönyörû elõadásban.

Pusz-
taedericsen

Zsugyec Kornél

Ünnepre hangolódva
Minden kedves szó és min-

den dal Istenre, a közelgõ
Úrjövetre irányította a figyel-
met. A jelenlévõk, felnõttek és
gyermekek – felekezetre való
tekintet nélkül – a szívhez
szóló gondolatok jegyében töl-
tekezhettek a közelgõ ünnep-
re. Az együttlétet agapé zárta,
melyhez az egyszerû étkeket a
település kiváló szakácsa cso-
dálatos módon varázsolta az
asztalra.

F.V.

Az elõadók csodálatos dalokat énekeltek a jelenlévõknek.

Valamennyi partnerünknek, ügyfelünknek

békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi partnerünknek, ügyfelünknek

békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Autó Fatér Kft.

8900 Zalaegerszeg, Hock János út 65.

Telefon: 92/510-215 Telefax: 92/596-870

E-mail: skodaert autofater.hu Internet: www.autofater.hu

•

•@

Autó Fatér Kft.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Advent – a karácsony elõtti
örömteli várakozás, a felkészü-
lés ideje. Ez a várakozás hozza
el számunkra azt a néhány na-
pot, amikor a hétköznapokat
hátrahagyva, családi körben tölt-
hetjük a szent ünnepet. A zöld-
ellõ adventi koszorú – amit er-
re az alkalomra készítenek az
emberek – egy darabnyi élet
szimbóluma. Gyertyáinak hét-
rõl-hétre növekedõ fénye erõ-
sít minket a reménységünkben
és a várakozásunkban. Ezt az
érzést erõsítették a szervezõk

is, ahol a szorgos,
ügyes kezeknek köszönhetõen
november 29-én délelõtt má-
sodik alkalommal „költözött” a
szent család a betlehemi istál-
lóba. Délután fél 4-kor a

tagjainak
csengettyûjátéka csalogatta a
betlehemet szimbolizáló kis ház-
hoz az érdeklõdõket, ahol

polgármester kö-
szöntötte a község lakóit: „Ami-
kor ma, advent elsõ vasárnap-

Gellénházán

Gala-
gonya Citeracsoport

Vug-
rinecz József

Advent Gellénházán
ján meggyújtjuk az elsõ gyer-
tyát, magunkban is gyújtsunk
egy kis fényt, õrizzük azt, és
igyekezzünk mások számára is
örömet szerezni. Így készül-
jünk közösen az igazi, boldog
karácsonyra!”

A kedves szavakat kis mû-
sor követte, amelyben adventi
versek, ünnepváró dalok csen-
dültek fel.

„Adventi hírnök, friss fe-
nyõág…” 4 órakor lángra lob-
bant az elsõ adventi gyertya,
melyet atya gyúj-
tott meg. Ezután a szervezõk
teával, forralt borral kínálták
az ünneplõket. A délután kö-
zös beszélgetéssel ért véget.

Két héttel karácsony elõtt,
a harmadik vasárnap fehér an-
gyala jobb kezében egy fény-
sugarat tart, melynek csodá-
latos ereje van. Odamegy min-
denkihez, akinek tiszta sze-
retet lakik a szívében, s meg-
érinti fénysugarával. Ezek a fény-
sugarak érintették meg azokat

Nagy Péter

a gellénházi lakosokat, akik
részt vettek az önkormányzat
harmadik adventi vasárnap
programján.

A szervezõk november vé-
gén felhívással fordultak a falu
civil szervezeteihez, baráti tár-
saságaihoz, utcáihoz, hogy né-
pesítsék be a
által készített kicsi betleheme-
ket, és állítsák fel a település
más-más pontján. Négy kis „há-
zikó” talált gazdára.

Ezeket a kis betlehemeket
keresték fel a község lakói kö-
zös téli séta keretében, s min-
denhol kedves fogadtatásban
volt részük. 3 órakor a mûvelõ-
dési ház elõtti adventi koszo-
rúnál az óvodások, óvónõk,
szülõk verssel, énekkel köszön-
tötték az érdeklõdõket, majd

, az egyházköz-
ség elnöke gyújtotta meg a har-
madik gyertyát. Ezután elin-
dult a menet, elõször a „rep-
térre” sétáltak, ahol az elsõ kis
betlehem került felállításra. Ez
a Galagonya Citeracsoport kis
háza, akik kedves csengettyûjá-
tékkal és dalokkal készültek a
közös gyertyagyújtásra. A szü-
lõk meleg itallal és sütivel kí-
nálták az érdeklõdõket. A má-
sodik „állomás” az Olajmunkás
utca és a Táncsics utca sarkán
volt. A betlehemi figurák

és
tanítónõk keze munká-

ját dicsérik. A falurész lakói be-
bizonyították, hogy a szeretet,
a kedvesség még nem halt ki
az emberekbõl.

A kis csapat útja az Új utca
felé vezetett. A harmadik betle-
hem itt népesült be. A kör-
nyékbeli lakók meleg tûzzel,
terített asztallal, forralt bor-
ral, teával – és persze itt is sok

Sebestyén Béla

Cseman István

Fitos
Józsefné Takácsné Perlaki
Otília

szeretettel – várták a vendé-
geket.

A séta még nem ért véget,
hiszen az Ifjúság utca bejáratá-
nál, a negyedik betlehemnél a

tagjai-
nak közös munkája nyomán
elevenedett meg Jézus születé-
se. A dalkörösök dalait hallva
úgy éreztük, hogy „Leszállt az
ég dicsõ királya közénk az
üdvnek hajnalán”.

Gyönyörû volt ez a délután,
minden betlehemnél kigyúlt a
láng. A szervezõk azt kívánják,
hogy életünk legnehezebb pilla-
nataiban se aludjon ki lelkünk-
ben a remény gyertyalángja. Azt
a lelki közösséget és szeretetet,
melyet ezekben a napokban ér-
zünk, késõbb a hétköznapok-
ban is sikerüljön megõriznünk.

Vajda József Népdalkör

Minden betlehemnél kigyúlt a láng.

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

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

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

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

A óvodások – szakér-
tõ segítséggel – három juharfát ül-
tettek el az intézmény udvarán.

teskándi

Faültetõ óvodások

A három fa a vorhotai
kertészet jóvoltából került
Teskándra.
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Az
tagjai társa-

dalmi munkában készítenek

ormándlaki Hegyi Pol-
gárõr Egyesület

Fedett beálló
– társadalmi munkában

fedett beállót az ez évben pá-
lyázati úton elnyert új Suzuki
polgárõr autónak.

Ismét összefogtak az ormándlakiak.

„Négy hét van még kará-
csonyig,/S várjuk már az ünne-
pet,/Szép négygyertyás koszo-
rúval/Köszöntjük az Adventet.”

Szent András

kisbucsai

Kis-
bucsa Község Önkormányza-
ta

Advent a téli idõszak je-
lentõs eseménye. A karácsonyi
ünnepkör ünne-
péhez (november 30.) legkö-
zelebb esõ vasárnappal (egy-
ben a keresztény egyházi év
kezde is) kezdõdik és karácso-
nyig tart. Készülõdés és vára-
kozás az év legnagyobb és
legmeghittebb ünnepére. Olyan
ünnepkör, amely lehetõséget
ad a hagyományok felelevení-
tésére és átadására, a családok
és közösségek szívesen bekap-
csolódnak a programokba.

A adventi prog-
ramsorozat az adventi koszo-
rúkötés, adventi vetélkedõ, a
mézeskalács játszóház, közös
karácsonyfa díszítés és kará-
csonyi ünnepváró mûsorból
tevõdik össze.

Az adventi koszorúkötésre
november 27-én, advent elsõ
vasárnapját megelõzõ pénte-
ken, az IKSZT nagytermében
került sor. A koszorúhoz szük-
séges kellékeket (szalma alap,
gyertyák, masni, fenyõág)

biztosította. A résztvevõk

Adventi koszorúkötés Kisbucsán
saját maguk, ízlésüknek meg-
felelõen, kreativitásukat kipró-
bálva készíthették el adventi
koszorújukat.

A koszorúkötés hagyomá-
nya a régmúltba nyúlik vissza,
és a téli napforduló szokásai-
val van kapcsolatban. Fenyõág-
ból készült, amelynek zöld
színe az eljövendõ reményt
szimbolizálja, a kerekség az
örökkévalóság szimbóluma.

A keresztény tanítás szerint
az advent hagyományos színe a
lila a bûnbánat és a megtérés
jelképe miatt. A koszorú négy
gyertyája közül (a meggyújtás
sorrendjében) az elsõ, a máso-
dik és a negyedik lila, míg a
harmadik, a közelgõ ünnepet
szimbolizálva: rózsaszín.

Idén az elsõ gyertyát no-
vember utolsó vasárnapján, az
utolsó gyertyát pedig kará-
csony elõtti vasárnapon gyújt-
juk meg.

A meggyújtott gyertyák
meleg fénye adja meg a ko-
szorú ünnepi hangulatát.

Este 18 órakor az IKSZT-
ben., a fiatalok adventi vetél-
kedõ keretében mérték össze
kulturális, hitéleti és mûvészeti
tájékozottságukat. A feladvá-
nyok között különbözõ találós

kérdések, hitismereti felada-
tok szerepeltek.

Célunk a karácsonyi ha-
gyományok ápolása, az ün-

Koszorúkat, díszeket készítettek.

Vetélkedtek a fiatalok.

Beköszöntött a tél. A
is útra kelt, hogy a jó gye-

rekek tisztára pucolt csizmái-
ba, cipõibe ajándékot hozzon.

nemcsak az
otthonokban, hanem a helyi
faluházban is járt a Mikulás.

Idén erre december 4-én
került sor, melyre minden kis-
gyermek személyre szóló meg-
hívót kapott. El is fogadta min-
denki a meghívást. Meg is jött

Miku-
lás

Nagylengyelben

Mikulás járt Nagylengyelben

a nagyszakállú, piros ruhás
ember manóival a faluházba,
ahol a kicsik verssel köszön-
tötték, a nagyobbak szalagos
táncot mutattak be neki.

A Mikulás a kedvességet és
a szeretetet csomagokkal vi-
szonozta, amiben sok cukor,
csoki volt. Majd rengeteg mun-
kája miatt elbúcsúzott és to-
vább utazott.

T.T.

Nagylengyelbe is hozott ajándékot.

nepkörrel kapcsolatos isme-
retek bõvítése, elmélyítése
volt.

Hegedüs Márta
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A Magyar Államkincstár
„Kulturális érdekeltségnövelõ
támogatás” keretében pályá-
zott a

a közösségi színtér
megújítására.

– Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy kulturált, igényes kö-
rülmények között tudjuk prog-
ramjainkat szervezni, a kultúr-
házat biztosítani a lakossági
rendezvényekre (pl.: ballagás,
halotti tor) – mondta

polgármester asszony. – Már
2015 januárjában elkezdtük a
mellékhelyiségek felújítását,
melynek méltó befejezése volt
a pályázati támogatás. A terve-
zett beruházás eredetileg 3,3
millió forint lett volna, csök-
kentett támogatást kaptunk,
ezért 930.000 Ft-ból kellett
megvalósítanunk a legfonto-

Petrikeresztúri Önkor-
mányzat

Borvári
Lili

Megszépült a petrikeresztúri kultúrház
sabbakat. A nagyterem, a kiste-
rem és a könyvtár nem kapott
új parkettát, mert a közel 140
négyzetméter költsége semmi-
képpen nem fért volna bele a
beruházása. Azonban az erede-
ti tervek szerint teljesen megú-
jult a konyha, új járólapot,
csempét kapott. Villany- és víz-
vezeték-szerelés zajlott. Új kony-
habútort, konyhai eszközöket
vásároltunk és két gáztûzhelyt.
Januártól tematikus fõzõklub
megvalósítását tervezi az ön-
kormányzat.

A színházterem teljes festé-
sét a helyi közmunkások vé-
gezték. A polgármester asz-
szony elmondta, hogy a csök-
kentett költségvetéssel csakis
úgy tudták megvalósítani a be-
ruházást, hogy minden vállal-
kozót egyénileg bíztak meg,

nem kértek segédmunkásokat,
minden anyagot maguk szerez-
tek be, és amit lehetett, a köz-
munkásokkal végeztettek el,
mint az összes festési munka, a
bútorok összeszerelése, vésé-
sek. Nagyon megható volt,
hogy helyi vil-
lanyszerelõ vállalkozó a teljes
anyag- és munkadíjat felaján-
lotta a falu javára. Ezúton is
köszönik munkáját!

A település vezetése a ké-
sõbbi pályázati lehetõségeket
kihasználva szeretne energeti-
kai korszerûsítésre pályázni az
épületre, hogy a külsõ felújítás
is megvalósuljon, és korszerû
napkollektort telepítsenek.

Kajdi Szilárd

Megújult a kultúrház elõte-
re is, ahonnan kivettek egy
használaton kívüli ajtót, aljza-
tot betonoztak és új, nagyko-
pásállóságú járólapot tettek le.
A helyiséget kifestették, így
kellemes környezet fogadja az
ide érkezõket. A település ön-
kormányzata bízik benne, hogy
a helyi lakosság továbbra is ak-
tívan, szívesen használja majd
a megújult kultúrházat, könyv-
tárat. Legközelebb december
18-án várják adventi kézmûves
foglalkozásra az érdeklõdõket,
mézeskalács díszítésre. Decem-
ber 20-án délután pedig a ha-
gyományos karácsonyi mûsor-
ral ünnepel együtt a falu.

Teljesen megújult a konyha.

Természetesen az
gyermeket is meg-

látogatta a . Amíg a
nagyszakállú érkezésére vár-
tak az apróságok,

és szórakoztatta
õket.

or-
mándlaki

Mikulás

Mutyi bó-
hoc Hótündér

Aztán elérkezett a régen
várt pillanat, s a gyermekek át-
vették az ajándékot a Mikulás-
tól. Nem csalódott senki, hi-
szen ebben az évben is csak jó
gyermekek voltak Ormánd-
lakon.

A Mikulás Ormándlakon

Nem csalódott senki.

Karácsony az év legjobban
várt ünnepe. Egyesek Jézus
születését ünneplik, másoknak
ez a szeretet ünnepe.

Ilyenkor az országban szin-
te minden településen egy-
mást érik a rendezvények. Így
van ez is.

A gyertyagyújtás hétrõl-hét-
re közelebb hozza a várva várt
napot, a közös készülõdés, a
beszélgetések, az élmények az
embereket. Jó egy kicsit együtt
lenni, megélni a várakozás iga-
zi lényegét, a pörgõs hétközna-
pok után egymásra, magunkra,
és a lelkünkre figyelni.

Advent elsõ vasárnapján az
óvódások, a második hét vé-
gén a nyugdíjasok, ezüstvasár-
nap a fiatalok, aranyvasárnap
az önkormányzat dolgozói ked-
veskednek mûsorral és forralt

Nagylengyelben

borral, teával, süteménnyel a
község lakóinak.

Szenteste Jézuska-várás, ka-
rácsonyi koncert és ünnepi
szentmise van a templomban.

Ebben az idõszakban az
ember elgondolkodik, számot
ad saját életérõl: mit tehetett
volna jobban vagy többet ön-
magáért és másokért. A meg-
történt események lehetnek
jók, boldogok, vagy nehézsé-
gekkel teliek és sokszor önma-
gunkkal is meg kell küzde-
nünk, ami nem könnyû fel-
adat. Ne feledjük Juhász Gyula
Karácsony felé címû versének
sorait:

„Legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.”
Áldott, békés karácsonyt!

T.T.

Karácsonyvárás Nagylengyelben

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen.”
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December 6-án a
kultúrházba is ellátogatott

a . Vele jöttek krampu-
szai is, név szerint

és a legcserfesebb,
.

Az eleven és izgága Kram-
piri együtt énekelt, táncolt és
jókat mókázott a helyi gye-
rekekkel.

baktüt-
tösi

Mikulás
Kramzoli,

Krampeti
Krampiri

A nagyszakállú Baktüttösön
A zenés estét mindenki na-

gyon élvezte, kicsik és nagyok
egyaránt. Majd megérkezett a
Télapó és krampuszai segítsé-
gével kiosztotta a mikuláscso-
magokat minden egyes gyer-
meknek, akik versekkel, mon-
dókákkal és dalocskákkal kö-
szönték meg a sok finomságot.

(Fitos)

A Mikulás megérkezésének minden gyermek nagyon örült.

Ebben az évben a
gyerekek rendhagyó

módon találkozhattak a
december 5-én, ugyanis

délután lovaskocsival érkezett
meg a faluba. A fogatra min-
den egyes gyerek felülhetett és
együtt tölthetett egy kis idõt a
jó öreg Mikulással.

puszta-
edericsi

Miku-
lással

Élménydús Mikulás-ünnep Pusztaedericsen
A különleges találkozó nagy

élmény maradt kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

Aztán amikor este lett, min-
denkit az otthonában keresett
fel a nagyszakállú és egy kis
ajándékkal kedveskedett szá-
mukra.

F.V.

A fogaton a Mikulás is helyet foglalt.

December 9-én látogatott
el a , az

. Az eseményen a he-
lyi nyugdíjasokon kívül a

idõsek is részt vettek,
mint meghívott vendégek.

A vidám délutánt a klub ve-
zetõje,

nyitotta meg és köszöntöt-
te az egybegyûlteket. Aztán ter-
mészetesen megérkezett a Tél-
apó is, aki üdvözölt mindenkit
és együtt nézte végig a klubta-
gokkal a mûsorösszeállítást,
amit a helyi általános iskolások
és óvodások szolgáltattak.

Elõször a nagyobbak léptek
színre. Lázár Ervin, A négy-
szögletû kerek erdõ címû me-
séjét játszották el. A kedves kis
elõadás nagy sikert aratott. Utá-

Mikulás Tófejre Idõsek
Klubjába

be-
csehelyi

Bakonyiné Häring Be-
áta

Tófejre is megérkezett
nuk a kicsi ovisok következtek,
akik énekekkel, mondókákkal
és versekkel köszöntötték a kö-
zönséget. Végül az újonnan meg-
alakult helyi nyugdíjas asszo-
nyok énekes csapata, az

dalolt a nagyszakállúnak.
A mûsor után természete-

sen nem maradhatott el a Mi-
kulás ajándéka sem. Kicsik,
nagyok és az idõsek is egyaránt
kaptak egy kis édességet a ked-
ves, öreg Télapótól, aki aztán
tovább is sietett, hiszen el-
mondása szerint máshol is
várták.

A szívmelengetõ délutánt
egy közösen eltöltött uzsonna
zárta, miután jókat beszélget-
tek és nótáztak a klubtagok.

Õszi-
kék

f.v.

Megérkezett a Mikulás a klubba.

Kedves gombosszegiek!

2015. december 20-án, vasárnap, 17.30 órakor

Szeretettel hívunk mindenkit karácsonyi
ünnepségünkre, amelyet

tartunk a faluházban
A hagyományok szerint a falu apraja mûsorral készül,

a nagyja pedig finomságokkal.
Várunk mindenkit!

a képviselõ-testület

MEGHÍVÓ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Valamennyi partnerünknek és megrendelõnknek,

békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

8994 Zalaszentgyörgy, Ady E. út 46.
Tel./Fax: +36-92/460-737, e-mail: ablakgyar@tolna.net

weboldal: www.csekekft.hu
Bemutató terem: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 17.

Tel./Fax: +36-92/511-027, Mob.: +36-30/6500-896

Saját gyártású mûanyag nyílászárók
értékesítése, beépítése.

CSEKE-ABLAKGYÁR KFT.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minek is örülne? De-
cemberben, a karácsony kö-
zeledtével, talán ez a leg-
gyakrabban feltett kérdés.

Istvánnak elég radikális
nézetei vannak a karácsony-
ról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján hatá-
rozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet okozni. Ezzel szemben
az ajándékokkal mindig le-
het valami probléma. Gon-
dolj csak bele, hányan áll-
nak az üzletekben kará-
csony után. Lehet, hogy már
Te is álltál ott – teszi hozzá
mosolyogva.

Ezért én vacsorával le-
pem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tud-
junk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicio-
nális és valami egzotikus,
nem mindennapi, amivel
meg lehet lepni mindenkit.

És ez szerinted mû-
ködik?

Igen! Ezt azért gondo-
lom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a kará-
csonyra, amikor a nagy-
anyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata
lengte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illa-
tát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom,
a mama már hajnalban fel-
kelt azért, hogy reggel az
unokájának friss kalács ke-
rüljön az asztalra. Szerintem
a mama sem gondolta, hogy
ez lesz az egyik legszebb
emlékem róla. Mert nem
ezért csinálta. Egyszerûen
csak azért, mert imádta néz-
ni az unokáját, ahogy jó-
ízûen falja a kalácsot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

40 év múlva…

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

December 6. - Mi-
kulás ünnep. A gye-
rekek nagyon várják
ezt a napot. De

nem csak
a kicsik készültek
erre a napra, hanem
a felnõttek is. Az ön-
kormányzat szerve-
zésében
utaztak, hogy az ad-
venti díszbe öltözött
várost megtekintsék.
Megérkezés után he-
lyi idegenvezetõ se-
gítségével buszos/
gyalogos városnézés
keretében megismer-
kedtek Pozsony ne-
vezetességeivel (po-
zsonyi Vár, Fõtér, Mi-
hály-torony, Prímás-
palota, Nemzeti Szín-

Gel-
lénházán

Pozsonyba

Advent Pozsonyban

Csodálatos élményben volt részünk.

ház, Szent Martin Dóm, Gras-
salkovich-palota).

Az egykori koronázóváros
az adventi idõszakban is le-
nyûgözi az idelátogatókat. A
hagyományos városlátogatást
az adventi díszek és a fõtéri
karácsonyi vásár teszi ünne-
pivé. A városnézés után sza-
badprogram keretében a Gel-
lénházáról érkezett csapat a
karácsonyi vásár forgatagában
sétálgathatott, és megkóstol-
hatta a helyi karácsonyi specia-
litásokat. Itt senki nem marad-
hat éhen! Igencsak kedveltek
a hagyományos nemzeti gaszt-

ronómia ételei, italai, a káposz-
taleves, sztrapacska, vagy a lá-
togatók szeme elõtt elkészített
hús- és halételek. Az édessé-
gek közül az ostya, a laska, a
mézeskalács, a forró grog, a
puncs és a karácsonyi méhsör.

A pultokon a vidéki kéz-
mûvesiparosok fából, üvegbõl,
bõrbõl, fûzfavesszõbõl, kukori-

cahajból készült termékei so-
rakoznak. A városnak karácso-
nyi illatok, karácsonyi dalok
kölcsönöznek igazi ünnepi
hangulatot. Ebben a csodála-
tos élményben lehetett részük
azoknak a gellénházi lakosok-
nak, akik elfogadták a meghí-
vást és együtt töltötték ezt a
napot.
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A teskándi Csukás István
Óvoda a Zöld Óvoda címet
2009-ben és 2012-ben is el-
nyerte. Nevelési gyakorlatuk-
ban prioritásként kap helyet
az egészséges életmód, a játék,
a mozgás, a hagyományápolás,
hagyományõrzés, a természet-
tisztelõ személyiségformálás, a
környezetre figyelõ magatar-
tásra nevelés.

Az óvoda 90 gyermeke le-
hetett részese november vé-
gén az Európai Hulladékcsök-

Zöld óvodai programok Teskándon

kentési Hét programjának. A
kezdeményezés központi té-
mája: „Hozz ki többet keveseb-
bõl!”, amelynek célja, hogy rá-
irányítsa a figyelmet a hulla-
dékkeletkezés megelõzésének,
a keletkezett mennyiség csök-
kentésének a termékek újra
használatának, újrahasznosítá-
sának fontosságára.

– A munka-
társainak köszönhetõen játszó-
házat szerveztek az óvodások-
nak, hogy bemutassák miként

Zala-Depo Kft.

alakul a hulladékok életútja.
Logikai, ügyességi, számítás-
technikai játékok segítségével
játszva tanulták meg a hulla-
dékok típusait, keletkezésük és
életútjuk következményeit. Tár-
sasjátékok, színezõk közül is
választhattak, illetve megtisztít-
hattak egy mûtavat a hulladé-
koktól úgy, hogy közben sze-
lektíven kellett válogatniuk. A
program végén a gyerekek be-
ülhettek egy szemétszállító te-
herautóba.

Környezeti nevelésük kap-
csán nemrégiben a Szülõi Szer-
vezet segítséggel faültetésre is
sor került az óvoda udvarán,
amely nemcsak árnyékot fog
biztosítani, hanem tovább fo-
kozza az intézmény természe-
tes jellegét. 3 juharfát ültettek
el egy kertészet szakemberei a
gyermekek részvételével, amely-
nek minden mozzanatát tevé-
kenyen végig kísérhették az
apróságok.

Kiemelt feladataik még a
hagyományõrzés, hagyomány-
ápolás is. A Hagyományok Há-

za „Készülj velünk az ünnep-
re!” címmel meghirdette rajz-
pályázatát, amire betlehemes
alkotásokat vártak. Az óvodá-
ból több kisgyerek készített
rajzot a karácsonyhoz kapcso-
lódó népszokásokról. Gyönyö-
rû eredmény született: a Ha-
gyományok Háza szakmai zsû-
rije teskándi óvo-
dás munkáját több száz rajz
közül a díjazottak közé emelte,
amelynek díjátadása Budapes-
ten lesz.

A hagyományápolás része-
ként az idõsek napján népi já-
tékokkal, néptánccal örven-
deztették meg a gyerekek

és Teskánd lakóit.
A Csukás István Óvoda cél-

ja, hogy a felcseperedõ gyer-
mekek kövessék mindazt, amit
kisgyermek korukban oly nagy
érdeklõdéssel sajátítottak el
az intézmény tevékenységei
során.

A Zöld Óvoda cím lejárta
után 2016-ban is szeretnének
pályázni, illetve céljuk az örö-
kös Zöld Óvoda cím elnyerése.

Tóth Hanga

Bon-

codfölde

A kukásautóba is beülhettek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



A megyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésen döntés született
arról, hogy a közgyûlés

elnököt delegálja tag-
ként a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Dön-
tés-elõkészítõ Bizottságába.

A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának 2015.
december 31-én lejáró megbí-
zatása miatt módosította a tes-
tület a

alapító okiratát,
s újabb 4 éves idõtartamra
megbízta az ügyvezetõi felada-
tokkal , valamint
meghosszabbította valameny-
nyi tisztséget betöltõ személy
megbízatását.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület a zalaegerszegit köve-
tõen ezúttal

tartalmá-
ról kapott tájékoztatást, mely-
hez 7,94 milliárd forint for-
ráskeret áll rendelkezésre. A
megyei tervekkel összhangban
Nagykanizsa új ipari munkahe-

dr. Pál
Attila

Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

Bali Józsefet

Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Integrált Te-
rületi Programjának

Kiemelten kezelik a megyei kerékpáros utak fejlesztését

lyeket létrehozó munkahelyte-
remtõ beruházások megvalósí-
tása révén kívánja elõsegíteni a
város és térsége gazdaságfej-
lesztését és versenyképességé-
nek növelését. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság érdeké-

ben tett erõfeszítések ugyan-
úgy szolgálják a város, mint a
térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is tá-
mogatja azok megvalósítását.

A Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program 3.0 kiemelt cél-
ként határozta meg a turiszti-
kai célú, illetve hivatásforgalmi
kerékpáros fejlesztések megva-
lósítását, ezért a közgyûlés át-
tekintette a megyei kerékpárút
fejlesztési koncepciót. Elhang-

zott, hogy a megyei kerékpár-
út hálózat fejlesztési elképzelé-
sek között prioritásként szere-
pelnek a legfontosabb turiszti-
kai attrakciók kerékpáros meg-
közelíthetõségét és körbejár-
hatóságát célzó, az országos és
nemzetközi kerékpáros útvo-
nalakat összekapcsoló, vala-
mint a zalai emberek minden-
napi életében szerepet játszó
kerékpáros útvonalakat érintõ
fejlesztések. Kiemelt fontossá-
gú a hálózatos jelleg és a me-
gyei útvonalak országhatáro-
kon és megyehatárokon túli
folytatása, amelyek ügyében
már egyeztetéseket folytattak a
szomszédos területek illetékes
szervezeteivel, továbbá a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
programokban is kifejezésre
juttatták erre vonatkozó szán-
dékukat. Mindezek mellett fi-
gyelemmel kísérik az ágazati
operatív programok nyújtotta
lehetõségeket is a rendelkezés-
re álló források bõvítése ér-
dekében.

Döntött a közgyûlés négy
olyan pályázatról is, melyek-
ben a Zala Megyei Önkormány-
zat partnerként vesz részt,
kiszélesítve ezzel a fejlesztési
célok megvalósításához ren-
delkezésre álló eszközrend-
szert.

Dr. Pál Attila elnököt (középen) delegálták a bizottságba.
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Immár harmadik alkalom-
mal adtak egymásnak rande-
vút azok az együttesek, ame-
lyek részt vettek a Mikulás Ku-
pa elnevezésû kispályás lab-
darúgó-tornán.

Az és
szervezésében a helyi tor-

nateremben, 2015. december
12-én, szombaton délután
15.00 órai kezdettel került
megrendezésre. Az egyre nép-
szerûbb rendezvényre ezúttal
is 6 csapat adta le nevezését,
nemcsak , hanem

, és
is érkeztek együt-

tesek a megmérettetésre.
A csapatokat A - (All Stars,

Zsuga, Vikingek) és B - (Hahót,
Bikepro, Alibánfa) csoportba

IKSZT Németh Krisz-
tián

Kisbucsáról
Hahótról Alibánfáról Zala-
egerszegrõl

Mikulás kupa Kisbucsán
osztottuk, majd a legjobb négy
együttes játszott a döntõbe
jutásért. Ezután a vesztesek a
3. helyért mérkõztek, míg a
gyõztesek döntõt játszottak a
tornagyõzelemért.

A bronzmérkõzésen a Zsu-
ga csapata örülhetett a 3-2-es
sikernek az All Stars csapata
ellen, míg a fináléban Alibánfa
hatalmas csatában, 3-1-re dia-
dalmaskodott Hahót ellen, így
az idei torna végén õk örül-
hettek a végsõ sikernek.

Az elsõ három helyezett
csapatot oklevéllel és apró
ajándékkal jutalmaztuk, sõt az
elsõ helyezettet még egy kupá-
val is. A legjobb játékosnak –

– különdíjjal is-
mertük el a játékát.
Szigeti Gergõ

Harmadik alkalommal rendezték meg a tornát.

A korábbi évek hagyomá-
nyaitól eltérõen idén már ad-
vent elsõ vasárnapján bené-
pesült a régi iskola épülete
szorgos, ügyes kezû ünnepre
készülõkkel. Kicsik, nagyok
lelkesen készítették az ün-
nepi koszorúkat és díszeket.
A munka végeztével elfo-
gyasztották a megérdemelt
finom falatokat és természe-
tesen a forralt bor sem marad-
hatott el.

Ünnepi programok Babosdöbrétén

A gyerekek nagy örömére
december hatodikán a

is ellátogatott hozzánk.
Hangos énekszóval csalogatták
be a jó öreg puttonyost és a
krampuszokat. A helyi gyere-
kek kedves verssel, mesével
köszöntötték a társaikat és szü-
leiket is. A mûsor után minden
gyermek átvehette a csomagját,
amiben csupa finomság lapult.
Nagyon jó érzés volt látni a kicsik
örömét, tágra nyílt tekintetét!

Miku-
lás

A Mikulás Babosdöbrétére is ellátogatott.
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„Megérkeztem! Itt vagyok!/
Õk meg pici krampuszok!/El-
jöttem én hozzátok:/vidámsá-
got kívánok!/Ajándékot kíná-
lok,/nyissátok ki a szátok!/Ked-
ves dallal köszöntsetek,/hisz

Mikulás-ünnepség Kisbucsán
itt vagyok közöttetek!/Ajándé-
kom osztogatom,/jó gyereknek
odaadom!”

Ezekkel a szavakkal hívta
meghívójában a a gye-
rekeket .

Az ünnepségre december
5-én szombaton, délután öt
órakor a tornateremben került
sor, ami megtelt a meghívot-
takkal és hozzátartozóikkal.

A délután a „Kalendárium”
Gyermekmûsor „Csillagcsen-
gõ” címû számával vette kez-
detét. saját dalait
adta elõ,
hegedûs és gitá-
ros kíséretében. A közel há-
romnegyed órás vidám, zenés
mûsort nagyon élvezték a gye-
rekek, mert végig táncoltak,
ugráltak a színpad elõtt. A
zenekarral közösen énekelve
várták a Mikulást, aki lassan
lépkedve, mosolygós arccal
meg is érkezett.

Mikulás
Kisbucsán

Kanta Judit
Boronyák Adrienn

Cséber József

Idén mind a 34 gyerek, aki
meghívót kapott, egyben aján-
dékcsomagot is átvehetett,
hiszen egész évben nagyon
jól viselkedtek, szót fogadtak
otthon a szüleiknek és az

óvodában, illetve az iskolá-
ban is.

Reméljük jövõre is meglá-
togat bennünket a jó öreg Mi-
kulás.

H.M.

Mûsor is várta a Mikulást. 34 gyermek kapott ajándékcsomagot.

Zala Megyei
Kereskedelmi és

Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,

Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,

vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Advent második hétvégéje a Miku-
lás-várás jegyében zajlott Gellénházán.
December 5-én, szombaton délelõtt a
mûvelõdési ház elõtt a falu fenyõfája
öltözött díszbe, majd délután 16 órától
a mûvelõdési házban kezdõdött az ön-
kormányzat által meghirdetett Mikulás-
váró program.

A gyerekek már hetekkel elõbb meg-
kapták a Mikulás levelét, aki megígérte
nekik, hogy eljön hozzájuk. A nagyte-
rem megtelt izgatott kicsikkel, szülõk-
kel, nagyszülõkkel, akik közös dalolás-
sal, verseléssel várták a jóságos apó ér-
kezését. Majdnem hiba csúszott az aján-
dékozásba, mert – az elõadott mese sze-

rint – a Mikulásnak annyira fájt a foga,
hogy nem tudott útra kelni. De a ma-
nói és dr. Mosolygó gyermekfogorvos
megoldotta a problémát, így idõben
megérkezett a gellénházi gyerekekhez.

Nagyon elfáradt a hosszú úton, de a
picik kedvessége, vidámsága, dalai, ver-
sei feledtettek vele minden gondot-
bajt. Még közös csoportkép is készült
vele a gyermekek nagy örömére. A Mi-
kulást ezen az estén még nagyon sokan
várták, ezért a mûvelõdési ház elõtt
meggyújtotta a község adventi koszo-
rújának második gyertyáját és búcsút
intett. Megígérte, hogy a jó gyerekek-
hez jövõre is ellátogat.

Gellénházára is ellátogatott…

Közös csoportkép is készült.
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A rénszarvasok jól össze-
kutyultak mindent! Lepotyog-
tak a csomagok, elvesztek a
répaorrok és számtalan hason-
ló feladatot kellett megoldania

Mikulás-várás Petrikeresztúron
a gyerekeknek
2015. december 5-én délelõtt a
Mikulás-túrán. A túra kicsit
túlzó kifejezés, inkább kelle-
mes séta volt a másfél órás

petrikeresztúri

akadályverseny, melyet közö-
sen teljesítettek a résztvevõk.
A szép idõben mindenki kel-
lõen kifáradt a Pató-hegyi séta
után.

Délután hatkor újra prog-
rammal várta a Mikulás a gye-
rekeket és szüleiket a petri-
keresztúri kultúrházban. Amíg
várakoztak kicsik és nagyok,
egy vicces mûsort nézhettek
meg a Mikulás két rosszcsont
manójáról, Hokedlirõl és No-
kedlirõl, akik elcsenték a Mi-
kulás zsákját és felfalták a cso-
koládét. A mûsort táncos ele-
mek is színesítették, nagy si-
kert aratott a rénszarvasok tán-
ca, még a Mikulás is ropta.

Csizyné Gócza Ildikó a kö-
zös éneklést segítette és gitá-
ron kísérte. A mûsor után né-
hány ismert dalt énekeltek
közösen az egybegyûltek, majd
hangos patadobogást hallottak
és felcsendült a jól ismert ho-
ho-ho-ho kifejezés és cammog-
va megérkezett a Mikulás.

A faluban csakis jó gyere-
kek laknak, mert virgácsot sen-
kinek sem hozott. A kicsik né-
ha félve, néha megbátorodva
vették át meglepetéseiket. Töb-
ben hozták el ajándékba vagy
csak mutatóba az ötletes Miku-
lás meghívót, melyet ki kellett
színezniük, ezzel is fokozva a
várakozást a nagy találkozásra.

Mûsor is várta a gyermekeket.

Megtelt a kultúrház.

Lelkes baktüttösi gyerekek

A képen: Sipos Benjamin, Sztojka Afrodité, Sztojka Gyula,
Lõkös Zsolt, Nagy Nimród, Vígh Nicolett, Kaposvári István

December 14-én fantaszti-
kus mézeskalács-illat járta át a

. A klub
nagymamái a helyi ovisokkal
készítették el a mennyei édes-
ségeket. Az asszonyok lelke-
sen gyúrták a mézes-fûsze-
res tésztát, amit aztán a ki-
csi kezek nagy gondosság-
gal, boldogan szaggattak ki.

Tófeji Idõsek Klubját

Mézeskalács-sütés a klubban

Készültek többek között na-
pocskák, holdak, csillagok és
mackók is. A kisült finomságo-
kat a nagyik díszítették ki, amit
aztán már a tófeji óvodában
fogyasztottak el a gyerekek.

A vidám délelõttön egy-
aránt jól érezték magukat az
idõsek és a kicsi ovisok.

F. V.

Már több éve annak, hogy
rendszeresen fel-

készülnek a helyi óvodás és is-
kolás gyerekek az ünnepsé-
gekre. Szorgosan tanulnak
verseket és színdarabokat ad-
nak elõ. Most éppen a kö-
zelgõ karácsonyi ünnepségre
készülnek.

Baktüttösön
Baksa Anna

-f-

, a helyi
kulturális munkás tanít nekik
verseket és egy betlehemest. A
falu lakói mindig örömmel
fogadják a kicsik mûsorát és
mindenki nagyon büszke a
szorgalmas és tehetséges kis
csapatra.

A nagymamák és az ovisok lelkesen készítették a finom és
illatos mézeskalácsokat.
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Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


