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Csillag állt meg a hely fölött

A szerzõ illusztrációja

Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltûnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk õt.
A bölcsek szavára nagy nyugtalanság fogta el Heródest, és
egész Jeruzsálemet. A király
összehívatta mind a fõpapokat
és írástudókat, s kérdezte
tõlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tõlük a csillag feltûnésének idejét, majd azt mondta
nekik:
– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-

mekrõl, s ha megtaláljátok, adjátok mindjárt tudtomra, hogy
én is elmenjek, és imádjam õt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a szívünkben föltûnõ csillagot! Induljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ Világossága; tegyük le szeretetajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

Valamennyi Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
25-30 kg-os minõségi húsmalacok,
négyesmentes állományból eladók.
Ár: 700 Ft/kg
Ugyanitt szilveszterre malacok,
konyhakészen eladók
Ár: 1000 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

www.zalatajkiado.hu
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Ajándékokkal, mûsorokkal hangoltak az ünnepre
Kistérségi karácsonyi vásár Egerváron

Szabó Kornélia és Császár Brigitta is érdeklõdött az ünnepi
díszek iránt.
Idén is megrendezték Egerváron, az iskola tornatermében a már hagyományos adventi vásárt, melyre húsz kiállító hozta el portékáit. A rendezvény létrejöttét Leader-pályázatból is finanszírozták,
melynek köszönhetõen minden vendéget langaloval, forralt borral, teával vártak. A
standoknál ünnepi díszek, szobanövények, kerámiák, sütemények, húskészítmények, díszes üvegek egyaránt kínálták
magukat.

– Olykor 10-15 perc alatt is
megszületik egy dísz, de valamelyik elkészítése több estébe
is telik. Már több mint tíz éve
készítek ünnepi és temetõi díszeket, s mindig kitalálok valami újdonságot. A hosszú téli
éjszakákon nem igazán alszom
jól, és ilyenkor jó idõtöltés a
díszek készítése. A temetõ mellett lakom, és mielõtt kimennek a szeretteikhez, sokan bejönnek hozzám temetõi díszekért. Kedvenceim az angyalkák, melyeknél a kerámiából

készülteket én is gyûjtöm. Sokféle horgolt angyalkát készítek, s a családnak, ismerõsöknek is sokat elajándékozok
belõlük – árulta el Gyõri
Józsefné, aki rendszeres résztvevõje az egervári vásároknak.
Délután a kulturális program részeként minden korosztály színpadra lépett, így
elsõként az egervári óvodások, majd a kemendollári Hóvirág Nyugdíjasklub adta elõ
mûsorát. A helyi iskolásokat
követõen a kemendollári Semiramis Tánccsoport, a Zahira Hastánccsoport, a vasboldogasszonyi Községi Népdalkör Egyesület és a gõsfai Rozmaring Néptánccsoport következett. Színpadra lépett még a
Napraforgó Tánccsoport és
énekelt Bogdán Annamária,
Balázs Henriett és Merics Nikolett. Késõ délután sztárvendégként a Két Zsivány lépett
fel, akiket nagy tapssal fogadtak a vendégek.

HIRDETÉSÉT
feladhatja az

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

Megújul a zalai természet
Turisztikai konferencia és kiállítás Nagypáliban
2013. december 14-én került megrendezésre a „Megújul a zalai természet- turisztikai konferencia és kiállítás
Nagypáliban” címû rendezvény, a Zala-Menti Turisztikai
Közhasznú Egyesület szervezésében, a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumának konferencia termében. A konferenciát a
76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján nyújtott Leader
támogatásból valósította meg
az egyesület.
Köcse Tibor, az egyesület
elnöke köszöntötte a résztvevõket. A konferencia programjában turizmussal foglalkozó elõadások hangzottak el,
illetve turisztikai szolgáltatá-

sokról, jövõbeni elképzelésekrõl, megvalósult turisztikai beruházásokról tekinthettek meg
kiállítást a látogatók.
Az elõadók között köszöntötték Nagyné Kovács Katalint, a Falusi Vendéglátók Zala
Megyei Egyesületének elnökét, aki a falusi vendéglátás
helyzetérõl és lehetõségeitõl
tartott szakmai elõadást, illetve Szermjagin Vivient, a
Nagypáli Fejlesztési Övezet
Nonprofit Kft. ügyvezetõjét,
elõadásának fókuszában a
nyugat-európai turisztikai jó
példák - Nyugat-Európai „best
practice” állt.
Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap: a vidéki
területekbe beruházó Európa

– A helyi vállalkozók, kézmûvesek ötlete volt annak idején a vásár, melyet harmadik
alkalommal szerveztük meg. A
téli vásárban kevesebben vannak, mint a tavaszin, de most is
sokan vásároltak mézet, mézeskalácsot, ajándéktárgyakat
az ünnepekre. A vásár köré
építettük az egervári egészségmegõrzõ projektet is, melynek
keretében különbözõ szûrõvizsgálatokon lehetett részt
venni. Vércukorszint és vérnyomásmérést, szájüreg és csontsûrûség vizsgálatot egyaránt
tartottunk, s mellette a Magyar
Vöröskereszt szervezésében tartott véradáson negyvenen adtak vért. Nagyon örülök, hogy
sokan voltak, az emberek szívesen jöttek és megtöltötték a
termet – értékelt zárásként
Szijártó József polgármester.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Semmivel sem összehasonlítható ünnep
Még egy-két nap, s itt az év
egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Ilyenkor néhány napra a politikai csatározások is
szünetelnek. Ez a csend és a
békesség idõszaka. Errõl beszélgettünk Vigh László országgyûlési képviselõvel.
– Mit jelent a karácsony
Ön számára?
– Számunkra ez az idõszak
az elcsendesedést és a Jézuskavárást jelenti. Bár ezt a karácsonyi reklámok nem hirdetik,
de ilyenkor az emberek többsége az otthonában számvetést
készít, s a legközvetlenebb
hozzátartozóival megossza ennek a semmivel sem összehasonlítható ünnepnek a bensõséges hangulatát. Nekünk
különösen fontos ez az ünnep,
hiszen négy gyermekünkkel és
két unokánkkal várjuk a jeles
napokat. Ha az ember az év
túlnyomó részében kora reggeltõl késõ estig dolgozik,

szükség van néhány nap érzelmi feltöltõdésre. Nekünk
ezt a karácsony adja. Egyúttal
ez a külvilággal való megbékélést is jelenti. Ha már elfogyott belõlünk a türelem, a béke, ilyenkor újratöltekezünk,
hogy az elkövetkezendõ munkásnapokon kellõ empátiánk
legyen ahhoz a feladathoz,
amit el kell végeznünk. Mert
azért vagyunk mi, politikusok
– nekem határozottan ez a véleményem –, hogy segítsük azokat az embereket, akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal.
– Önök hol töltik a karácsonyt?
– Otthon, családi körben. A
karácsonyi készülõdés legnagyobb terhét a feleségem viseli, de igyekszem a segítségére lenni. Ez elsõsorban a bevásárlásnál jelenik meg, de
kuktaként is hasznos vagyok a
sütés-fõzésnél, s az ünnepi sütemények elkészítésénél.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Közmeghallgatás Kemendolláron
Új vízbázis kiépítése, közbiztonsági mutatók, helyi fejlesztések

Koronczi László polgármester szakértõt is hívott az ivóvíz
beruházás ismertetésére.
Kemendolláron 2013. december 10-én kora este tartották meg a település szokásos, évi közmeghallgatását.
A találkozó egyik legfontosabb napirendi pontja a Kemendollárt is érintõ ivóvíz beruházásának jelenlegi állapot –
ismertetése volt. A mintegy
300 millió forintba kerülõ, a
helyiek ivóvíz minõségének javítására irányuló fejlesztés öszszesen 5 falut érint Kemend-

olláron kívül, Pókaszepetket,
Gyûrûst, Zalaistvándot, Vöcköndöt. A projekt részleteinek
ismertetéséhez szakembert hívott vendégül a meghallgatásra Koronczi László polgármester Horváth Ferenc mélyépítõ tervezõ személyében.
Koronczi László elmondta:
az öt település vezetése egyöntetûen döntött úgy, hogy a beruházást minél sürgõsebben
véghez kell vinni, mielõtt még

a falvakban élõk arra eszmélnének, hogy a vízkészlet vészesen fogyni kezd, vagy a csapokból emberi fogyasztásra
alkalmatlan víz folyik.
Horváth Ferenc mélyépítõ,
a beruházás projektfelelõse
arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a polgármester által
felvázolt helyzet nagyon könnyen
megvalósulhatott volna, ezért
a 80-as években épült és mára
elévült vízbázis helyett újat kell
kialakítani a lehetõ legrövidebb megvalósítási idõn belül.
Egyelõre két kút készült el
a beruházás keretében, melynek mérési eredményei megfelelnek az elvárásoknak. Ezeknek a kutaknak a mûszaki átadása már november végén
megtörtént. A közeljövõben
egy korszerû víztisztító berendezés kivitelezése is megkezdõdik és a jelenlegi tervek szerint a fejlesztés 2014. év végére
be is fejezõdhet – mondta
Horváth Ferenc.
A település közbiztonsága
jónak mondható, bár nincs az
a kiváló közbiztonsági helyzet,
aminél ne lenne tökéletesebb
– fogalmazott Koronczi László
polgármester. A közmeghallga-

tás vendége volt dr. Farkas Tibor alezredes, a zalaegerszegi
rendõrkapitányság vezetõje. A
rendõrkapitány mindenekelõtt
arra figyelmeztette a helyieket,
hogy vannak olyan speciális
bûnesetek, amelyek fokozottabban fordulnak elõ például
egy kisebb településen, mint
egy nagyvárosban. Ilyen többek között a szélhámosok által
alkalmazott házakhoz történõ
becsengetés különféle indokokkal, vagy a besurranás, ahol
többnyire idõseket károsítanak meg. Kemendolláron a
múlt évben összesen 15 bûncselekmény történt, az idei
esztendõben eddig 7 – mondta dr. Farkas Tibor rendõrkapitány.
Koronczi László polgármester beszámolt arról is,
hogy a településen megújul a
harangláb és a hegyi kápolna,
melyhez pályázati pénzeket
használhattak fel. A felújítás
során többször akadályt jelentett a megvalósítás kapcsán a
rendkívül bonyolult bürokratikus rendszer, de ezeket a
kisebb - nagyobb problémákat
sikerült végül leküzdeni.
Odonics Zsuppán Beáta

Közlekedési akció – kicsit másképp Megérkezett a Mikulás Nemesapátiba
December 6-án közlekedési akciót tartott Egerváron a
rendõrség és a helyi polgárõrség. A különlegességét az adta
a dolognak, hogy a Mikulás is
segített az autósok igazoltatásban, ami nem kis feltûnést
keltett.

Különleges akció volt.

Akinél mindent rendben találtak, annak jégkaparót és csoki figurát adtak ajándékba, valamint
sorsoláson is részt vehettek, amin
egy kétszemélyes vacsorameghívás
volt a fõdíj, az egervári Rózsakert
Étterem felajánlásában.
gy.g.

December 8-án – a település búcsúnapján – ellátogatott
a Mikulás Nemesapáti apró lakóihoz. A hangulatot a nagyszakállú megérkezéséhez a
Lorenzo együttes vidám gyerekmûsora biztosította. A gyerekek vidám dalára aztán be-

toppant a várva-várt Mikulás is,
aki egy-egy csomaggal ajándékozta meg a kicsiket és nagyokat.
A jókedvû délután itt még
nem ért véget, mert a kis
vendégeket üdítõ és rágcsálnivaló várta.
Vargáné Gáspár Lívia

2013. december
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Közmunka, képzéssel Közmeghallgatás Kispáliban
Mind megannyi más településen, Egerváron is elindult
novemberben a közmunkaprogram, melynek keretében
8 fõ alkalmazására kapott lehetõséget a település. A fél évig
tartó foglalkoztatás azonban
eltér a korábbiaktól. Novemberben és áprilisban tényleges
munkavégzésrõl van szó, ahol
a faluban felmerülõ feladatokat végzik el. Decembertõl
március végéig viszont alapfokú kompetenciaképzésen vesznek részt, melynek elvégzése
segítséget nyújt abban, hogy a
jövõben könnyebben tudjanak
majd elhelyezkedni. Az oktatás
Egerváron, a Helytörténeti Egyesület klubépületében kapott

helyet, ahol a helyieken kívül a
környezõ településekrõl is érkeztek, így 15-en tanulják a Horváth László által oktatottakat.
Szijártó József polgármestertõl megtudtuk, hogy az
Egerváron zajló oktatás példaértékû, mivel a „diákok” minden órán jelen vannak, hiányzásról eddig nem tudni. Ez
azért is fontos, mert aki úgy
dönt, hogy nincs szüksége a
képzésre, és a foglalkoztatásra,
az a jövõben a szociális juttatásoktól is elesik.
Természetesen itt is lesz
téli szünet, hogy januárban
majd megújult erõvel folytassák a tudásuk bõvítését.
gy.g
Idén megszépült Kispáli faluháza is.

Oktatás Egerváron.

Gõsfán is járt a Mikulás
December 8-án Gõsfára
érkezett a Mikulás. A faluházban gyûltek össze a helyi gyerekek, hogy fogadják õt. Elõször egy színdarabot adtak elõ
a nagyobbak, ebben az erdei
állatok világába repítették el a
nézõtéren helyet foglalókat,
majd két krampuszával együtt
megérkezett a Mikulás. Min-

Színdarabbal várták a Mikulást.

dent tudó füzetébõl egyesével
szólította a kicsiket, akik miután elõadták verseiket, énekeiket, megkapták a jól megérdemelt ajándékcsomagjukat.
Búcsúzóul még énekeltek
egyet a Mikulásnak, aki folytatta útját, de megígérte, hogy
jövõre is eljön Gõsfára.
gy.g.

Frankovics András polgármester halála miatt az idõközi
választásokig – erre várhatóan
kora tavasszal kerül sor – László Zoltán alpolgármester irányítja Kispáli ügyeit.
Õt kérdeztük a nemrég tartott közmeghallgatásról.
– A rendezvény elején megemlékeztünk váratlanul elhunyt
polgármesterünkrõl, aki 1998tól irányította Kispálit, s fáradságot nem ismerve dolgozott a
településért, s a falu saját halottjának tekinti – mondta
elöljáróban László Zoltán. - Ezt
követõen Horváth Zsolt vállalkozó, az ipartelep vezetõje
szólt a beruházásról. Beszélt
terveirõl, s arról, hogy várhatóan már februárban – a Zalaegerszegrõl történõ kiköltözést követõen – mûködni fog
az ipartelep. A közmeghallgatáson résztvevõk közül többen
is tettek fel kérdéseket, elsõsorban a munkalehetõségrõl, a körülményekrõl érdeklõdve. Ezt követõen Szita Gab-

László Zoltán
riella jegyzõasszony az önkormányzat helyzetérõl, s az aktuális dolgokról adott tájékoztatást.
Az alpolgármester lapunknak elmondta, hogy a hagyományos Mikulás-ünnepséget
idén is megtartották Kispáliban. Az idõsek köszöntésére
viszont – kegyeleti okokból –
ezúttal nem került sor.
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A Mikulás családi támogatást is hozott
Gondoskodó önkormányzat Vöcköndön
Megilletõdött és a tekintetükkel Mikulás-csomagot kutató
apróságok töltötték meg a vöcköndi faluházat 2013. december
7-én a koraesti órákban. Az örömteli várakozásba némi izgatottság is vegyült, sõt az apróságok
közül néhányan szüleikhez bújva várták a Mikulás látogatását.
A nagy szakállú természetesen Vöcköndre sem érkezett
üres kézzel és segédje is akadt
a krampusz személyében. A kicsiket egyenként, név szerinti
csomaggal ajándékozta meg a
puttonyos, akinek köszönetként a gyerkõcök verset szavaltak és énekeltek is.

A faluban jelenleg 91-en élnek. A helyben élõk körülbelül
egyharmad része az aktív korú,
ugyancsak egyharmad része gyermek és a maradék hányadot teszik ki a nyugdíjasok.
Az idei Mikulás-ünnepségen csaknem 10 gyermek kapott ajándékot. Kiss József polgármester a Mikulás-ünnepség
keretében elmondta: örömmel
tapasztalták, hogy a számadatok is azt mutatják, miszerint a település életében a
népességfogyás stagnálást mutat és a demográfiai mélypontnak egy idõre vége
szakadt.
A lurkók meggyõzték a Mkulást, hogy egész évben jók voltak.
Szintén kiemelte azt is, hogy
a halálozási arány emelkedést
nem mutat és több fiatal szándékozik véglegesen letelepedni családjával Vöcköndön, melynek következtében gyermekeiket a környékre járatják óvodába és iskolába is.
A helyi önkormányzat tavaly döntött úgy, hogy a Mikulás-ünnepségen külön köszön-

Az idén 2 újszülött és családja kapott egyszeri támogatást a
Mikulás-ünnepen.

tik azokat az újszülötteket és családjukat, ahol az elmúlt egy éven
belül született kisbaba. A köszöntés mellé egyszeri, 10 ezer
forintos támogatást is kapnak
az érintettek. Az idei évben Torda Márk és Ster Zalán szülei
vehették át a támogatást. Mindkét gyermek 2013. januárjában
látta meg a napvilágot.
Zsuppán Beáta

Alsónemesapátiban is…

Pethõhenyén járt a Mikulás
December 5-én délután a
Mikulás hangos csengõszóval,
hintón hajtott végig Pethõhenyén. Minden házba bekopogtatott, ahol gyerekek laknak. A
kicsik mindenhol nagy izgalommal várták, a bátrabbak
verset mondtak, énekeltek, a
félénkebbek elbújtak anyukájuk szoknyája mögé.
Krampusz is járt a Mikulással, akit néhány helyrõl ki kel-

lett zavarni, mert féltek tõle a
gyerekek. Volt olyan kisfiú,
akit jobban érdekelt a Mikulás
hintója és lova, mint a kapott
ajándék.
A Mikulás ezúton mond
köszönetet a kocsisnak, aki
kölcsönadta a lovát, mert a
rénszarvasok csak szánkót
hajlandók húzni. Hó pedig
nem volt az idei Mikulásnapon.

Minden gyermek izgatottan várta.

Pethõhenyére hintón érkezett…

December 6-án délután Alsónemesapátiba is ellátogatott
a gyermekek nagy szakállú
kedvence.
A szervezõk hangulatos
dekorációval díszítették fel a
kultúrházat, ahol elõször az
Énekmondó Együttes adott
mûsort, a gyerekek verssel,

énekekkel készültek a napra.
Késõbb megérkezett a mindenki által nagyon várt Mikulás, akinek kicsikhez és nagyokhoz egyaránt volt egy-egy
jó szava. Aki idén jól viselkedett, az természetesen ajándékkal tért haza.
-pb-

2013. december
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Mikulás-várás, jubileummal egybekötve

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A programot az ovisok mikulás-tánca nyitotta meg, majd megérkezett a nagyon várt nagyszakállú.

Az idei évben december 7én érkezett meg a Mikulás
Lakhegyre. Az esti órákban
sokan várták a faluházban,
ahol egy másik apropója is volt
a rendezvénynek, ugyanis 20
éve nyitotta meg kapuit a helyi
óvoda, amit ma már Erdõszéli
Óvodának neveznek. Az évforduló miatt mindenkit meghívtak, aki valaha az intézménybe járt.
A programot az ovisok
mikulás-tánca nyitotta, majd

az óvodavezetõ köszöntötte
a jelenlévõket, és két dallal
is kedveskedett nekik. Ezután megérkezett a Mikulás, és kiosztotta a kicsiknek
az ajándékokat, persze csak
miután mindenki mondott
neki egy kis verset, vagy
éneket. Gondolt a nagyobb
gyerekekre is, így minden
régi ovist is megajándékozott egy szaloncukorral, és
egy, az alkalomra készített
DVD-vel.

Ezt követõen egy összeállítást tekintettek meg az elmúlt
20 év fényképeibõl, majd behozták az elmaradhatatlan tortát. A gyertyák elfújása után
gyorsan fel is vágták és mindenkinek jutott egy szelet belõle. De egyéb harapnivaló is
volt az asztalokon a szülõk és
az óvoda dolgozóinak a jóvoltából, így a kicsik tudták pótolni a szaladgálás közben elhasznált energiát.
gy.g.

Az egészségrõl szólt a nap
November 30-án egészségügyi szûrõvizsgálatra várták az
egervári lakosokat a pincedombi földpince épületében.
Szép számmal meg is jelentek
a helyiek, ahol, vérnyomás-,
vércukor-, testsúly-, test tömegindex-, koleszterin-, és csontsûrûség mérésre került sor, valamint a fogak és a szájüreg
vizsgálatát is elvégezték. A
vizsgálatok ingyenesek voltak,
amire egy sikeres pályázat
adott lehetõséget. Ezzel az akcióval azonban nem ért véget
a program, aminek az elkövetkezõ idõszakban további
elemei lesznek.
Ugyanezen a napon, ugyancsak a földpincénél egy másik
eseményre is sor került. A Ma-

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

Megvendégelték a rendszeres véradókat.
gyar Vöröskereszt egy vacsorával kedveskedett a rendszeres véradóknak. Egy rövid mûsor is volt helyi diákok, valamint a Lakhegyi daloskör
elõadásában, majd okleveleket
és ajándékokat adtak át a 10-,
20-, és 30-szoros véradóknak,
valamint Vincze Istvánnak

Gõsfáról, aki már több mint 40
alkalommal gondolta úgy,
hogy a vérével szeretne segíteni másokon.
Az ünnepélyes perceket vacsora követte, majd jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott
az este.
(gy)

Jaj, Lacikám...
Laci szeret bulizni, pláne szilveszterkor. Ilyenkor
néha átesik a ló túlsó oldalára, másnap meg is lesz az
eredménye, jön a macskajaj,
a másnaposság. Lacinak éppen ezért szent meggyõzõdése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: „legközelebb kevesebbet fogok inni”. Bár ezt még tudományos kutatásokkal nem sikerült alátámasztania, és én
azt gondolom nem is fogja,
mert van ennél fontosabb
dolga az életben.
Szóval Laci, amíg magányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi praktikák – amiket a barátai
ajánlottak. Laci minden évben fogadkozott. Majd kúrálta magát. Egészen addig,
amíg megismerkedett a feleségével. Azóta is ugyanúgy bulizik, mint korábban
szilveszterkor, a másnaposság azonban elmarad, 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 következõ pezsgõt, odajött hozzám és azt
mondta: Jaj Lacikám, de
rosszul nézel ki, Te ezt már
ne idd meg! Én akkor zokszó nélkül letettem a pezsgõt, mert tudtam, ha hallgatok rá, másnap nem lesz
semmi bajom.
Persze ehhez az is kellett, hogy elsõ alkalommal
nem hallgattam rá. Másnap
én olyan beteg voltam, hogy
azóta is emlegetem…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Hatvanadik évforduló a TIT-nél
Múltidézés, értékelés és jövõbe tekintés

Dr. Ferenczy Sándor a falusi ismeretterjesztés fontosságát
elemezte.
1953 november 29-én, hatvan esztendõvel ezelõtt alakult
meg a TIT zalai szervezete,
amely akkor 300 fõt számlált.
Ez alkalomból alapítók és utódok részvételével jubileumi
ünnepségre került sor a zalaegerszegi székházban. Az elõtérben az elmúlt évtizedeket
illusztráló fotók, egykori hírlapok, neves tudósok fotói, bent
a kivetítõn a több évtized alatt
megélt tudományos összejövetelek, ismeretszerzõ tanfolyamok, születésnapi rendezvények pillanatai jelezték az
egyesület tartalmas múltját.

Az egyesület elnöke, Bánfalvi Péter köszöntötte az alapító tagokból és a több éves
tevékenységet folytatók körébõl álló vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a hosszú évek
alatt beigazolódott: van létjogosultsága a társulat szerteágazó munkájának, amelyet az
1990 óta egyesületként mûködõ szervezet eredményei is
mutatnak. Mindezek folytatásaként ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe a fiatal amatõr csillagász, Szente Hajnalka elõadását, „Légkörök a Földön
kívül” címmel. Rózsás Csaba

Mikulás-ünnepség Vasboldogasszonyban
December 8-án a vasboldogasszonyi faluházba is
megérkezett a Mikulás. Elõször a nézõtéren helyet foglalók egy színdarabot nézhettek meg a helyi fiatalok elõadásában. A Mikulás
házába nyerhettek bepillantást, hogy miként készülnek a
manók, a rénszarvasok, de
még a ruhák is az ajándékozásra.

Ezt követõen valamennyi
gyermek a Mikulás elé járult,
sokan verset is mondtak. A
szép szavalatokért cserébe nem
maradt el az ajándék. Azok
sem mentek haza üres kézzel,
akiknek elszállt a bátorságuk a
nagyszakállú láttán. A csomagok kiosztása után továbbindult a Mikulás, mert még nagyon sok helyen várták.
(gy)

ügyvezetõ igazgató az alapító
tagoktól származó akkori gondolatokat osztotta meg az ünnepség résztvevõivel. Dr. Németh József nyugalmazott
muzeológus 56 éve tagja már a
szervezetnek. Ez alkalommal
nevek, dátumok és nevezetes
események sorával idézte fel
az elmúlt hatvan év fokozatos
fejlõdését és változását, megemlítve a Magyar Természettudományi Társulat alapítóját,
Bugát Pált, valamint a zalai
tagok közül Tantalics Bélát,
Vizsy Károlyt, Sümeghy Bélát.
A fõként helyi tanárokból,
népmûvelõkbõl és orvosokból
álló szervezet a város közéletének egyik központjává vált.
Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök 15 éven át
töltötte be az egyesület elnöki
posztját, amely – mint mondta
– nagy hatással volt további
életére.
A hozzászólók sora dr. Ferenczy Sándor háziorvos visszaemlékezésével
folytatódott,
akit az ismeretterjesztésben
aktívan résztvevõ édesapja
még egyetemi évei alatt kért
fel az elsõ elõadások megtartására, melyeket 1968 óta
számos követett szerte a megyében. Köszöntõ szavai érintették a falusi ismeretterjesztés
és információ átadásának fontosságát.
Bánfalvi Péter elnök az
optimizmust emelte ki a jövõt
illetõen, hiszen mint beszédé-

ben jelezte, ez ad erõt a további munka folytatásához,
törekvéseihez.
Az egyesület mûködését értékelve elhangzott, hogy az
ismeretterjesztés mellett meghatározó jelentõséggel bír a
szakképzés, mely színvonalas
elméleti és gyakorlati tudás
megszerzésére ad lehetõséget.
A rendezvény zárásaként a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesületben végzett több évtizedes
ismeretterjesztõ munkáért elismerések átadására került sor.
Így a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
„Felnõttképzésért Öveges József emlékplakett” kitüntetését Borsos József igazgató
vehette át, Horváth Miklós az
„Ismeretterjesztõ
munkáért
Öveges József emlékplakett”
kitüntetést kapta. Dúcz Mihály „Kiváló ismeretterjesztésért”, Völler Gyula „TIT Aranykoszorús Jelvény” társulati kitüntetésben részesült. További
négy tag, Lendvai László,
Pintér Mátyás, Szabó Ferenc
és Wágner Pál az „Elnökség
Dicsérõ Oklevelét” kapta.
A nagy múlttal rendelkezõ
tudományos társulat zalai szervezetének ünnepi délutánján
köszöntötték az alapító Tantalics Béla helytörténészt, aki
meglett kora ellenére ma is
aktív, alkotó tagja az egyesületnek.
Török Irén

Nekik fontos a nyelvtudás

Folytatni szeretnék…

Nem maradt el az ajándék.

November végén lezárult
az a felnõttképzéses program,
amelynek keretében angolul
és németül tanulhattak Egerváron. Összesen 24-en vettek
részt a 90 órás oktatásokon, és
a záróvizsgát valamennyien
sikeresen teljesítették. Az így
megszerzett nyelvtudással már
könnyebben tudnak érvénye-

sülni külföldön, de ami ennél
is fontosabb, hogy a tanfolyam
során összekovácsolódtak a
résztvevõk, és szinte új közösségek jöttek létre.
A jövõt nézve pedig már
most azt tervezik, hogy folytatni fogják a tanulást, mert
nekik fontos a nyelvtudás.
gy.g.
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Az ünnepekre hangolódva Alibánfán is járt a Mikulás

Senki sem ment haza üres kézzel.

Nagy sikere volt a koncertnek.
December 1.-jén adventi
koncertet tartottak Egerváron.
A korábbi évektõl eltérõen
most nem a templomban
rendezték, hanem a várkastély
reneszánsz termében. A nagy
érdeklõdés miatt majdnem
kicsinek bizonyult a helyszín,
de azért mindenki gyönyörködhetett a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
diákjainak mûsorában. Az este
során szóló elõadók, duettek,
és kamara együttesek váltották
egymást, akik között jónéhány
egervári diák is megmutatta
tudását.
Az elõadásokat vastapssal jutalmazta a közönség, amely máris karácsonyi hangulatba került.
-gy-

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Szorgosak voltak az apróságok.
Alibánfán december 7-én
két órára várták a gyerekeket a
megyei könyvtár szervezésében megrendezésre kerülõ
játszóházba, melyet Zsirainé
Kulcsár Mária, a népi kismesterségek oktatója tartott. Elõtte egy órával karácsonyi énekeket tanulhattak a korábban
érkezõ gyerekek, akik szorgos
kezeikkel gyönyörû mézeskalácsokat készítettek, melyeket
szépen ki is díszítettek. Munka
közben Kelemen Gyula verssel, énekkel szórakoztatta a
jelenlévõket, a kész sütemé-

nyeket hazavihették az apróságok.
Öt óra elõtt hangos énekszóval várták a gyerekek a
Mikulást, aki pontosan meg is
érkezett. A nagyszakállú minden gyermeknek egy-egy csomagot ajándékozott. A bátrabbak és ügyesebbek verset
mondtak és énekeltek is neki,
melyért természetesen külön
ajándékot kaptak. A jó öreg
Mikulás azzal búcsúzott a gyerekektõl, hogy jövõre is meglátogatja õket.
k.n.k.

A biopiac második állomása Nagypáliban
2013. december 14-én másodszor került megrendezésre Nagypáliban a „Helyi
Biopiac naturális körülmények között” - címû rendezvény a Polgárõr Egyesület
Nagypáli jóvoltából. A biopiacot a 76/2011. (VII.29.) VM
rendelet
alapján
nyújtott
Leader támogatásból valósította meg az egyesület. A
rendezvény egy több állomásos projekt, melynek a
helyi termékek népszerûsítése a célja. Összesen 6 al-

kalommal kerül megrendezésre a piac, melybõl egy már
megvalósult idén augusztusban. A helyi termékek között megtalálhatóak voltak
tojás, tökmagolajok és mézkülönlegességek. A rendezvényen fellépett a Mercy zenekar (képünkön), a látogatókat meleg itallal és étellel
várták a szervezõk.
Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó
Európa
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Önkormányzati nyílt napot tartott a Zalavíz Zrt.

Elsõként Vigh László köszöntötte a megjelenteket.
Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei polgármestereket a Zalavíz Zrt. vezetõsége december 4-én. Ezen részt
vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott is. A szakmai napon a víziközmû szektor változásairól, a
társaság jelenlegi gazdasági helyzetérõl, a mûszaki fejlesztésekrõl
volt szó, valamint bemutatásra került az egyedi fejlesztésû önkormányzati dokumentumkezelõ portál, mely a szektorban egyedülálló.
A nyílt napon megjelenteket elsõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a 21. század kulcsfontosságú kérdése
a vízgazdálkodás problémakörének megoldása, amit az elmúlt évek
jogalkotási gyakorlatával kíván elérni az állam. A kormányzat kiemelt célja a lakosság terheinek csökkentése, ezt szolgálja a rezsicsökkentés is. Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz Zrt. és a
kormányhivatalhoz tartozó hatóságok kapcsolatáról adott tájékoztatást, elmondása szerint a szolgáltató partner az ellenõrzõ
szervekkel. Külön kiemelte: örömmel tölti el, hogy a szolgáltató
partner a rezsicsökkentésben, melyrõl személyesen is meggyõzõdött a zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodában tett látogatása
során. Ezt követõen Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
vette át a szót, aki beszédében megköszönte a polgármestereknek
az elmúlt évben végzett konstruktív munkáját, és kihangsúlyozta,
hogy a szolgáltató menedzsmentje a jövõben is szorosan együtt
kíván mûködni a települések vezetõivel.
Nagy András a víziközmû törvény végrehajtási rendeletének
változásairól tájékoztatta a közel negyven résztvevõt. Elõadásában
kihangsúlyozta, hogy a vállalat hosszú évek óta a rezsicsökkentés
szellemiségében mûködött, hiszen olyan innovatív megoldásokat
vezetett be és mûködtet, amelyekkel jelentõs megtakarítást ért el
az üzemeltetési költségekben. A vezérigazgató felhívta a figyelmet
arra, hogy az új törvény a szolgáltatók, a tulajdonosok és a fogyasztók jogait és kötelezettségeit egyértelmûen deklarálja.
A 2013-as év legnagyobb kihívása a mûködési engedély megszerzése volt. A Zalavíz Zrt. az elsõ 14 víziközmû társaság közt vehette át engedélyét, jelenleg 29 szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel.
A vezérigazgató kitért az AquaZala Kft. integrációs folyamatára
is. Elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a Zala megye északi
részén mûködõ szolgáltató átvizsgálása, transzparensen mûködõ
vállalatot kíván a Zalavíz Zrt. kialakítani. A mûködési folyamatok
megismerése mellett a Zalavíz munkatársai már dolgoznak a közös
elszámolási rendszer, illetve a közös ügyfélszolgálati információs
platform kialakításán.
Nagy András arról is tájékoztatta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilatkozatot kötött a társaság a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt-vel. A hasonló mûködési formából
és infrastruktúrából kifolyólag stratégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere szignált –, hiszen hosszú távon az
egységes, Zala megyei víziközmû szolgáltatás biztosítása a cél. A
megállapodás keretén belül közös projektek és beszerzési eljárások kerülnek kidolgozásra, menedzsmenti szinten egyeztetik a
mûszaki és fejlesztési terveket, valamint benchmark adatokat szolgáltatnak egymásnak a felek.
A cégvezetõ arról is beszélt, hogy az idei év gazdasági nehézségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabilan gazdálkodott, és kiemelten
kezelte a költséghatékonyságot növelõ fejlesztéseket. Ezek közül
kiemelkedik a hulladékfogadó és -kezelõ állomás üzembe helyezése, mellyel a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen termelt biogáz

kapacitása mintegy harminc százalékkal nõtt. Az innovatív beruházás jelentõségét mutatja, hogy dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke elsõ hivatalos, víziközmû szolgáltatónál tett látogatása Zalaegerszegre vezetett, ahol a
Zalavíz Zrt. hulladékfogadóját ünnepélyes keretek közt adta át. A
beruházás költsége 170 millió forint volt, melynek körülbelül
egyharmadát banki hitellel, kétharmadát saját forrásból teremtette
elõ a szolgáltató. A fejlesztés kapcsolódik a szolgáltató társaság
azon törekvéséhez, hogy a helyben termelt energiát a közösség
szolgálatába állítsa: jelenleg egy biometán üzemû helyijáratú autóbusz szállít utasokat a zalai megyeszékhelyen, a közeljövõben
újabb jármûvek kerülnek üzembehelyezésre.
Ennek az innovatív gondolkodásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett októberben a Budapesten megrendezett
Világtalálkozón, ahol a víz- és szanitáció szakkiállítás keretében a
Magyar Víziközmû Szövetség standjánál a biogáz technológiát
mutatta be a világ összes pontjáról érkezõ szakmai érdeklõdõknek
és államvezetõknek.
A vezérigazgatótól Németh Andrea, gazdasági igazgató vette át
a szót, aki a társaság idei gazdálkodásába engedett bõvebb betekintést. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy a szolgáltatóra több olyan
plusz teher is hárult, melyet a szolgáltatási díjban nem lehetett
elszámolni, hiszen már második éve nem volt díjemelés, sõt az idei
évben a rezsicsökkentés is bevételkiesést okozott.
A gazdasági igazgató felhívta a polgármesterek figyelmét a
vagyonátadási és vagyonértékelési feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági felhasználókat érintõ víziközmû fejlesztési hozzájárulásról, annak felhasználási és elszámolási lehetõségeirõl.
A november végén megjelent új kormányrendelet szabályozza
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó elõírásokat. Eszerint az önkormányzatok rendelkeznek
rendeletalkotási kötelezettséggel, valamint díjmegállapító jogkörrel. Az új rendelet 2013. december 31.-én lép hatályba.
A rezsicsökkentéssel egyidejûleg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben megjelent, közüzemi szolgáltatások számlaképét egységesítõ törvény felülírt. A társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejlesztéseket hajtott végre annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a 2014. január elsejétõl
életbe lépõ szabályozásnak.
A Zalavíz Zrt.-nél végzett fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról Delacasse László, szennyvízágazat vezetõ
számolt be a nyílt napon résztvevõknek. Elõadásában kiemelt
hangsúlyt kaptak a már folyamatban levõ ivóvízminõség javító
KEOP programok, illetve a pákai, a kehidakustányi, a zalaszentgrót-tekenyei szennyvízrendszerek fejlesztése.
A vezetõ kihangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a
szükséges felújításokat, rekonstrukciókat külsõ forrásból – állami
vagy EU-s pénzek – az önkormányzatokkal együttmûködve valósítsa meg a szolgáltató. Utalt arra is, hogy a végrehajtási rendelet
jelentõsen megváltoztatta az eljárási rendeket, különbözõ adónemek kerültek bevezetésre, így ebben a helyzetben az egyetlen
biztos megoldás az európai uniós források lehívása.
A 2013-as évben megvalósult fejlesztések két csoportba sorolhatók. A hatékonyságnövelõ fejlesztések a mûködési költséget
csökkentik hosszú távon, ilyen volt a hulladékfogadó üzembe helyezése és a biogáz rendszer bõvítése. A használati díjból megvalósuló fejlesztések pedig az üzembiztonságot növelik. Ezek közül
kiemelkedett a zalaegerszegi Zrínyi utcai szennyvíz-csatorna
kiváltás, illetve a Lentiben és Zalatárnokon újonnan fúrt ivóvíz
kutak, melyeknek köszönhetõen jó minõségû, egészséges ivóvízzel
tudják ellátni a környéken élõket.
A szakmai nap utolsó elõadása a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumkezelõ rendszer volt, melyet Kovács
Balázs kommunikációs elõadó mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot biztosítson a társaság a tulajdonos
önkormányzatoknak, ahol egy helyen, áttekinthetõen, biztonságosan hozzáférhetnek az egymással kötött megállapodásokhoz. Az
oldal a két fél közötti gyors és hatékony információáramlást hivatott segíteni, hiszen a megállapodások mellett tájékoztató anyagok
is elérhetõk lesznek a portálon.
A fejlesztés elsõ lépcsõfoka volt a bevezetésre kerülõ rendszer,
az elkövetkezõ idõszak tapasztalatai alapján a portál továbbfejleszthetõ. A társaság nem titkolt célja, hogy a önkormányzatokat is
partnerként kezelje, és a lakossági ügyfelekhez hasonló szolgáltatásokat nyújtson a tulajdonosoknak is.
Az önkormányzati nyílt nap végén Nagy András, a Zalavíz vezérigazgatója megköszönte az önkormányzatok egész éves, konstruktív munkáját, és kötetlen szakmai beszélgetés vette kezdetét.

2013. december
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Zala lett a gyõztes
Megyék versenye
A nyáron indította el a
megyék versenyét a KKVHÁZ,
amely kis- és középvállalkozások válogatott szakembereinek közössége. A háromfordulós megmérettetésen az ország megyéi és Budapest csapata vett részt. Jó felkészültséggel és szakmai anyaggal Zala nyerte a megyék versenyét.
A verseny célja egyértelmûen az összefogás, a közösségépítés – tájékoztat Manninger Jenõ, a Zala Megyei Önkormányzat elnöke, aki védnökként vett részt a rendezvényen. – Zala kiváló csapatot
tudott állítani, és nagyon színvonalas prezentációval készült.
A csapatoknak néhány nap állt
a rendelkezésükre, hogy a megyéjükrõl egy internetes bemutatót készítsenek. Itt elsõsorban a megye tõkevonzó képességét, befektetõ barát lehetõségeit és más elõnyeit kellett

bemutatni. A zalai versenyzõk
virtuális projektként egy szolgáltató vállalkozást hoztak létre, amelyet „Sóhivatalnak” neveztek el. Egy olyan intézmény, ahol a vállalkozások és a
magánemberek az elintézhetetlen ügyeiket tudják elintézni.
– Kik voltak a zalai csapat
tagjai?
– A csapatkapitány dr. Solt
Katalin, a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Gazdálkodási Karának
dékánja volt, de többen részt
vettek a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részérõl is a munkában. Többen
jöttek Nagykanizsáról is, úgymint Halász Gyula, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ marketingvezetõje, Varga Zoltán mérnök-közgazdász, Rudolf Tamás vállalkozó, Oros Andrea könyvelõ, Keszthelyrõl pedig Takács Zoltán
infó-kommunikációs vállalkozó.

A jó felkészültséggel rendelkezõ zalai csapat kiváló szakmai
anyagot készített, így megnyerte a megyék versenyét.
Képünkön a csapat tagjai Manninger Jenõvel, a megyei
közgyûlés elnökével.
– Kik elõtt zajlott a megmérettetés?
– A verseny elnöki tisztét
dr. Bod Péter Ákos tanszékvezetõ egyetemi tanár töltötte
be. Fõszervezõ a KKVHÁZ vezérigazgatója, Gulyás József
volt, védnöke pedig dr. Lenner
Áron Márk belgazdaságért fe-

lelõs helyettes államtitkár. A
verseny természetesen lemodellezte azt, hogy milyen módon tudnának a helyi vállalkozások összefogni, komolyabb eredményeket együtt elérni, amelynek remélem, a
késõbbiekben a valós életben
is hasznát veszik majd.

Idén is tevékeny volt a Mikulás
Idén is megérkezett Egervárra a Mikulás. És ha már ott
volt, megpróbált minél több
kisgyermeket meglátogatni. December 6-án délelõtt az óvodában kezdte meg körútját.
Miután a helyi gyerekek elõadtak egy színdarabot arról,
hogy miként segítettek az erdei állatok visszaadni a télapó
kesztyûjét, õ maga következett,
és mindent tudó füzetébõl
sorolta fel a kicsiknek, hogy az
év során hogyan látta a viselkedésüket. Az ovisok versekkel
és énekekkel köszönték meg,

A Mikulás az 1. osztályban és az óvodában.

Leaszfaltozták…
Februári számunkban foglalkoztunk a Zalaszentiván és
Pethõhenye közötti Zala-híd
burkolatának tarthatatlan állapotával.
Elsõ lépésként kikerült egy
10 km-es sebességkorlátozó
tábla, aztán a nagyobb lyukakat megtömték aszfalttal. A

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Igazgatóságán
akkor elmondták, hogy a híd
valóban felújításra szorul, de ebben az évben talán csak a kopóréteg cseréjére kerülhet sor.
Nos, ez a napokban megtörtént. Sõt, a hídkorlátot is
lefestették…

hogy idén is kaptak ajándékot,
majd a jó öreg nagyszakállú
elbúcsúzott, hogy tovább folytathassa útját.
Kora délután meg is érkezett az általános iskola alsósaihoz, ahol több osztályba is
megnézte, hogyan folyik a tanulás. Valamennyi helyen énekekkel fogadták, amiért meg is
kapták a jutalmukat a diákok.

Kora este az iskola tornatermében tette tiszteletét, hogy
az egervári gyerekeket is külön
köszöntse, és persze meg is ajándékozza. Egy rövid mûsor után
mindenki megkapta csomagját,
majd mielõtt még hazasiettek
volna, megkóstolhatták a szabadegyetemisták és néhány
szülõ által hozott süteményeket.
(gy)
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu
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Polgári búcsúztatás

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

