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Valamennyi
Olvasónknak

és

kívánunk!
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Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

és kívánunk!békés karácsonyi ünnepeket boldog új évet

„A fénylõ nap a távoli he-
gyek sziklacsúcsainak moha-
fedte oldalán rég leáldozott.
Piros nyomát is elmosta a vak
sötétség, mely fekete kárpit
gyanánt terjeszti ki szárnyait
Júdea felett. Az égi fellegek
közül csak itt-ott pillant ki egy
csillag, sápadt fénnyel, mintha
beteg volna, és csak azért gyúl-
na fel, hogy a másik pillanat-
ban kialudjék, oly rövid az
élete. A kövér mezõn pásztor-
nép tanyáz, õrizve a legszebb
nyájat, és zengedezve az isteni
költészet utolérhetetlen reme-
keit, melyek szent Dávid ihle-
tett hárfájának húrjain szü-
lettek. A közelben düledezõ
istálló körvonalai vehetõk ki,
gyengén az éji homály miatt.
Mert éj van, csendes, csillagta-
lan éj.”

Ragyogj, Betlehem csillaga!
Lepsényi Miklós, ferences

áldozópap, pozsonyi hitszó-
nok így írta le 1888-ban a két-
ezer év elõtti betlehemi éjsza-
kát, mikor is a sötét bársony-
paplan alatt szunnyadó mezõn
csak a pásztorok õrtüze parázs-
lott, riasztva ólálkodó tolvajt,
ragadozót. S akkor nagy fé-
nyesség támadt. A csordapász-
torok szíve megremegett a
különös égi jelenség láttán,
dermedten bámulták a fényör-
vénybõl kilépõ ifjút. Az Isten
angyala így szólt hozzájuk:

– Pásztorok, ne féljetek! Íme,
nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítõ született ma nektek,
az Úr Krisztus, Dávid városában.
A jel pedig az lesz számotokra:
találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban.

Az angyali szózat kétezer
év óta minden karácsonykor
hozzánk is szól. Advent dider-
getõ sötétsége után minket is
megszólít az Úr angyala, hogy
ne féljünk, mert megszületett
a világosság Istene. Az éjféli
mise hívó szavát kondító ha-
rang bim-bamját hallva, elin-
dulunk Szentestén, hogy világ-
végi kápolnában, vagy fényár-
ban úszó bazilikában befogadó
részesei legyünk a születés
kétezer éves misztériumának.
Amikor felzeng a diadalmas
orgonaszó, felcsendül az ör-
vendezõ ének: „Fel nagy öröm-
re, ma született, aki után a Föld
epedett…”, magunkba nézve

önvizsgálatot kell tartanunk:
készen áll-e szívünk nyomorú-
ságos szegény istállója, hogy
befogadja az Istengyermeket.

Ragyogj, Betlehem csillaga,
hogy karácsony örömhozó szent
estéjén eltaláljunk a rongyos
istállóhoz, s isteni sugárzásod-
tól felgyúlt szívûnk örömláng-
ja melegét elvihessük a jászol-
ban nyugvó Kisdedhez. Ra-
gyogj, Betlehem csillaga! Tisz-
ta fényed vezesse a bûn útján
tévelygõ lelkünket, hogy oda-
találjon a Kisjézushoz s részese
legyen a kétezer éves miszté-
riumnak, az Istengyermek föld-
reszállásának, megváltásunknak.

A szerzõ illusztrációja.

Farkas László



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

Tündöklõ csillag támadt az
égen, s a város széli rongyos
istállóban felsírt egy kisgyerek.
Meleget párázó barmok között
megszületett názáreti Mária
fia, Jézus, akit a fogantatásakor
a világ megváltójának hirdetett
a Teremtõ.

A kétezer év elõtti fagyos
éjszakán zárva maradtak a vá-
ros ajtói, nem akadt szállás a
várandós Máriának, aki már
nehezen hordozta szentséges
terhét. Jegyesével, Józseffel így
kerültek a Betlehem városának

Karácsony

peremén álló istállóban
fedél alá. Mária ott szül-
te meg Jézust, ott adott
életet az istengyer-
meknek.

Közeledik a kará-
csony. A két évezredes
misztérium most is,
mint a szentséges bet-
lehemi éjszaka óta min-
den esztendõben, be-
tölti a keresztény világ-
ban a szíveket. Advent
csendessége után a
Szenteste harangszava
mint egy varázsütés,
felszabadítja a lelkeket.
A fenyõ és tömjénil-
lattól terhes templo-
mokban felzeng a dia-
dalmas orgonaszó és az
ének: „Fel nagy öröm-
re, ma született, aki
után a Föld epedett.” S

a lelkesült ének hangjai kitör-
nek a templomok kapuin, be-
zengik a néptelen utcákat, rá-
telepednek a házakra, mint a
hulló szûzfehér hó.

Valami különös, csak kará-
csonykor megélhetõ béke száll-
ja meg a szíveket. Az emberek
szorongatják egymás kezét, bol-
dog karácsonyt kívánnak egy-
másnak. A keresztény ember
dolga az, hogy megtisztult lé-
lekkel befogadja, s õrizze ezt a
szent békevarázslatot.

Farkas László

A szerzõ illusztrációi.
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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.

Az idei évben is megérkezett a nagy-
szakállú az . Minden
gyermek nagy izgalommal készült erre a
napra. A várakozást az iskolások Mikulás-
váró jelenete fokozta, ezt követõen min-
den csoport elõadta az alkalomra tanult

Egervári Óvodába
verseket és dalokat. A Télapó meghatot-
tan, örömmel osztotta ki a csomagokat
és megígérte, hogy jövõre is ellátogat
intézményünkbe, ha ilyen jó gyermekek
várják.

Óvónõk

Sokak gyerekkorát meghatá-
rozta az építõkockákkal való já-
ték, ami napjainkban sem veszí-
tett népszerûségébõl. A mai di-
gitális kor gyermekének viszont
már újabb igényei is vannak,
mint például, hogy õ taníthassa
meg a játéknak, hogy hogyan
mûködjön. Na és persze mellet-
te a számítógépet is használhas-
sa hozzá. Ezeket az igényeket
hallhatták meg a dán Lego
Csoport mérnökei is, akik a
felsõ tagozatosok számára lego
robot csomagot, az elsõ két osz-
tály számára pedig logikai isko-
lai szettet állítottak össze.

– A Pannon Egyetem infor-
matika és pedagógia tanári mes-
terképzésére járok, ahol az in-
formatikán negyedik félévben
mi is programoztunk lego robo-
tokat. A gyerekektõl nagyfokú
kreativitást, logikai gondolko-
dást igényel. Megláttam benne
a lehetõséget és kértem segít-
séget, hogy mi is vásárolhas-
sunk egy oktatási készletet. 140
ezer forintba kerül az egy robot
építéséhez elegendõ csomag, az

Legóval fejlesztik a logikai gondolkodást
Játszva matekoznak az egervári gyerekek

elsõ árát a helyi étterem és több
magánszemély adta össze, va-
lamint a gyerekek vasgyûjtésen
összegyûlt bevétele fedezte. A
kicsik készletéhez az Oktatásku-
tató és Fejlesztõ Intézet pályá-
zatán értesültem a lehetõségrõl,
mi vállaltuk, hogy részt veszünk
a kutatásban és összegyûjtjük a
tapasztalatainkat. Cserébe a dán
mérnökök által elsõ két évfo-
lyamra kidolgozott készletbõl
24 dobozzal kapott az iskola,
így az órákon minden gyerek
külön készlettel tud dolgozni.
Az országban kevesen kerültek
bele a programba, örülünk,
hogy mi is részt vehetünk ben-
ne – számolt be az újdonságról

, az egervári

igazgatója, aki hozzátette,
hogy költségként csak a ki-
nyomtatandó színes feladatla-
pok merülnek fel, de a gyere-
kek táblára vetítve is láthatják
az aktuális feladványt.

A kicsik feladatlapokon kap-
ják a fejtörõket, amiken külön-
bözõ alakzatokat kell kirakni.

Kenessey Tibor
Egervári László Általános Is-
kola

Amikor pél-
dául egy kígyó
szerepel a raj-
zon, akkor meg
kell számol-
ni, hogy hány
pöttybõl áll és
annak megfele-
lõen kell azt a
rendelkezésre ál-
ló elemekbõl
kirakni. Több
variáció is lé-
tezhet, a diák-
nak az általa ki-
talált megol-
dást a feladatla-
pon kell rög-
zíteni.

– Most kezd-
tük el matema-
tika órán hasz-
nálni, nagyon
ügyesek a gye-
rekek és szeret-

nek is legózni. Elõször a máso-
dik osztályosoknál vittük be az
órára, most az elsõsöknél is
próbáltuk. A kisebbeknél még
mondani kell a feladatokat, a
másodikasok már olvassák õket.
Amikor meglátták a dobozokat,
azt hitték, hogy játék lesz, de a
Lego segítségével igazából játé-
kosan tanulnak. Összeadáshoz,
kivonáshoz, szorzáshoz is na-
gyon jól lehet használni. Elsõre
nehezen mentek a feladatok, de
már megtanulták hogyan kell
használni. Kéthetente vesszük
elõ, de olyannyira megszerették,
hogy már kérdezik: mikor legó-
zunk? Minden feladatsorhoz meg
van határozva, hogy a készlet-
bõl hány és milyen színû kockát
vehet ki és abból mit kell épí-
tenie – mesélte a kézügyessé-
get is fejlesztõ új órai eszköz
elõnyeit tanítónõ,
aki hátrányként csak az építõele-
mek apróságát említette meg.

A nagyok viszont már számí-
tógépen programot írnak, mellyel
a saját maguk által megtervezett
és felépített robotokat vezérlik.
A szín, távolság, fény, hang és
ultrahang érzékelõkkel meg-
építhetõ autónak megadhatják

Süle Istvánné

például, hogy ha áthalad a piros
vonalon, akkor lassítson a se-
bességén az ajtónak pedig ne
menjen neki, hanem elõtte
húsz centiméterrel álljon meg.
A diákok már meg is tudják
táncoltatni a robotot, ami így a
tengelye körül fordulva végzi a
beprogramozott mozgásokat. A
hetedik-nyolcadik osztályos gye-
rekek szakköri keretek között
használják a robotot, az iskolá-
ban szeretnék az alsóbb évfolya-
mokkal is megismertetni az esz-
közt. Egerváron egyelõre egy le-
go robotja van az iskolának,
amihez szeretnének továbbia-
kat „gyûjteni”. A különbözõ tá-
mogatáskérésnek köszönhetõen
egy nemzetközi, megfelelõ prog-
ramozót régóta nem találó cég
ajánlotta fel a segítségét, ahol a
jövõ dolgozóját látják a roboto-
kat tervezõ és irányító gyere-
kekben. Januártól így kölcsön-
ben biztosítanak az itteni isko-
lásoknak egy robotot. Kenessey
Tibor kiemelte, hogy a Zalában
mûködõ vállalkozások számára
is jó lehetõség lehetne a követ-
kezõ évtizedek tervezõire gon-
dolni és tanulásukba befektetni.

Pataki Balázs

A gyerekek az elsõ csomag kibontásakor Kenessey Tiborral.

Az ovisokhoz is megérkezett a Mikulás

A Mikulás és boldog megvendégelõi.



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-
lyeket létrehozó munkahelyte-
remtõ beruházások megvalósí-

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

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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Mint minden december-
ben, a gyerekek számára idén
is a látogatása volt az
egyik legfontosabb esemény.
Lázas készülõdés elõzte meg
december 5-ét, mindent meg-
tettünk, hogy minél hangula-
tosabbá és szebbé tegyük ezt a
napot. Ilyenkor a dekoráció
nagyon fontos szerepet kap,
ezért igyekeztünk olyan asztali
és ablakdíszeket készíteni,
amelyek rögtön mosolyt vará-
zsolnak a kicsik és nagyobbak
arcára. Papírból készült Miku-
lás, rénszarvas, angyalkák, fe-
nyõfák és hópelyhek kerültek
a falra illetve az ablakokba. Mi-
vel nagyon szeretünk természe-
tes anyagokkal dolgozni, fenyõ-
ágakból készített girland is fel-
került díszítésként az ajtó fölé.

A Mikulás segítõiként ösz-
szeállítottuk a meglepetéscso-
magokat, s mivel nálunk min-

Mikulás

Nálunk járt a Mikulás
den gyerek nagyon jó volt
idén, virgácsot nem is raktunk
a kis zsákokba. Csokoládét,
cukrot és mandarint viszont
igen. A Mikulás érkezéséig

szórakoztatta a gye-
rekeket és szüleiket, így igazán
vidám hangulatban telt a vára-
kozás. A kicsik dallal köszön-
tötték az érkezõ vendéget, aki
talpig feketébe öltözött kram-
puszt is hozott magával. Az
ovisok kedves mûsora után
név szerint szólított mindenkit
a jó öreg, aki nem fukarkodott
a dicsérõ szavakkal sem. A Mi-
kulás-csomagok átvétele után
Tüsi bohóc hajtogatott lufiból
különféle figurákat a gyerekek-
nek, majd lehetõség nyílt fo-
tózkodni is a vendégekkel. Iga-
zán jó hangulatban telt az este,
kicsik és nagyobbak is mo-
sollyal az arcukon tértek haza.

Tü-
si bohóc

Alsónemesapáti Könyvtár

A Mikulás minden gyereket megdicsért.

Hogyan lehet összehangol-
ni az õszre jellemzõ motívu-
mokat, jelképeket? November
14-én erre tett próbát az

újabb közösségépítõ és
hagyományteremtõ rendezvé-
nyén Szent Márton naphoz
kapcsolódóan megálmodott
Tök jó libanapon. A rendezvé-
nyen az egyesület is bemutatta
a munkájuk gyümölcseként
pályázaton nyert Suzuki Vitara
gépkocsit, melyet

országgyûlési képviselõ
közremûködésével avattak fel.

– Aki Márton napon libát
nem eszik, az éhezni, aki új-
bort nem iszik, az szomjazni
fog. A hagyomány szerint a
bornak Szent Márton a bírája.
Kértük a gazdákat, hogy tisz-
teljenek meg bennünket idei
borukkal, pálinkájukkal és dis-
kuráljunk egyet a kemence me-
legénél. Össze kell fogniuk és

al-
sónemesapáti Harangláb Kul-
turális és Faluszépítõ Egye-
sület

Manninger
Jenõ

Tök jó libanap Alsónemesapátiban
meg kell menteni a hegyet!
Rengeteg az elhagyatott terü-
let és a jövõben külterületi
vagy zártkerti utak megújításá-
ra vonatkozó pályázatokat fog-
nak kiírni. Szeretnénk segítõ
kezet nyújtani egy újabb kö-
zösség létrejöveteléhez – mond-
ta a program kapcsán

, a szer-
vezõ egyesület vezetõje, aki
büszkén sorolta a nyertes pá-
lyázatokat is.

Az

elnyert gépjármûvel cél a kö-
zösségi munka feltételeinek
javítása, az egyesület és ezáltal
a település szolgáltatási funk-
cióinak bõvítése, a szolgálta-
táshiányos kistelepülés és la-
kói esélyegyenlõségének növe-
lése, a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztése. Az
önkormányzati feladatok meg-
oldására az együttmûködési
megállapodást szeretne kötni.

Fá-
biánné Simon Klára

Európai Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Alapból

A bortermelõ és pálinkafõzõ
gazdákat névre szóló meghí-
vóban invitálták meg, akik

borszakértõvel, a Za-
lai Borút elnökével mérle-
gelték az idei termést.

– A pálinkafõzés koránt-
sem olyan egyszerû, mert meg-
felelõnek kell lenni az alap-
anyagnak, amit fõzni, finomí-

Var-
ga Eszter

tani kell. Arra törekszem, hogy
az általam fõzött pálinkák fo-
gyasztása után ne lehessen az
alkoholszagot érezni a fogyasz-
tóján – avatott be a pálinkafõ-
zés titkaiba

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

id. Pulmann János.
Pataki Balázs

Csiszár Éva, id. Pulmann János és Krápicz Lászlóné.

Vöckönd közössége elõször
készítette el együtt a mindenki
adventi koszorúját. Elõzetes
megbeszélés, és a feladatok
egyeztetése után, nagy öröm-
mel gyûltünk össze a kultúr-
házban. Elõször a férfiak ott-
hon gépeikkel csinálták meg a
koszorú fém vázát. A helybéli
fenyvesbõl ágakat gyûjtöttünk,
a plébános úrtól gyertyákat
kaptunk, melyekhez még min-
dig gyûltek szükséges alap-
anyagok. Sokat készülõdtünk,
mindenki tele volt ötletekkel.
A levegõbe forralt borral va-
rázsoltunk ünnepi illatot, az-
tán elkezdõdött az énektanu-
lás is. Közös gyertyagyújtáskor
hétrõl-hétre énekeljük, hogy a

Elõször készítettek közös koszorút
Advent Vöcköndön

„gyertya lángja a szívünkben is
lobbantsa lángra a szeretetet”.

Advent elsõ vasárnapjára
mindenki örömére elkészült a
falu nagy koszorúja, melyet a
mise keretében a templomi és
a családok által felhozott ko-
szorúkkal együtt áldott meg

atya. A hívek kí-
séretében pol-
gármester és a munkálatokban
nagy részt vállaló
vitték a község központi terére
a koszorút, és meggyújtották
az elsõ gyertyát. Az adventi
koszorú a falu szinte minden
részérõl látható, az ideérkezõ
is azt csodálhatja meg elõször.

N.M.I. munkatárs

Szeghy Csaba
Dóber Tamás

Káli Ferenc

Lukács Lászlóné

A hívek jelenlétében Csaba atya áldotta meg az adventi ko-
szorút.
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Czéh Sándor

Kemendolláron

mosonma-
gyaróvári nyomdászra emlé-
keztek a ke-
mendi temetõben, ahol egy
hársfa közös ültetetésével em-
lékeztek a kimagasló személyi-
ségre. Legutóbb 2013-ban, szü-
letésének 200., halálának pe-
dig 130. évfordulóján emlékez-
tek meg közösen mosonma-
gyaróváriak és kemendolláriak
Czéh Sándorra. A magyaróvá-
ri nyomdász és könyvkiadó,

Czéh Sándorra emlékeztek Kemendolláron

1813-ban született Gyõrben.
Tanulmányait befejezve 1835-
ben kapott engedélyt a ma-
gyaróvári nyomda létesítésére,
ami Moson Vármegye elsõ
nyomdája volt. Munkássága so-
rán vásárcédulák kinyomtatásá-
val, népkönyvekkel, kalendá-
riumokkal, tudományos folyó-
iratokkal nem csak magyar, ha-
nem osztrák területen is je-
lentõs számú kiadványa jelent
meg nyomdájában. Magyaróvár

elsõ újsága is a nevéhez kö-
tõdik. Emellett az 1840-es
években könyvtárát is meg-
nyithatta. A dunántúli evan-
gélikus egyház imádságos-és
énekeskönyveinek kizárólagos
nyomtatója volt. 1861-tõl kü-
lönbözõ közhivatalokat is vál-
lalt egészen haláláig, többek
között volt a város polgármes-
tere is.

Kemendollárra kerülésé-
nek történetét a mai napig rej-
tély övezi, feltehetõleg rokon-
látogatóba érkezett és itt érte a
halál 1883. szeptember 1-én.
Földi maradványait a késõb-
biek során sem vitték el Mo-
sonmagyaróvárra, a kemendi
temetõben a mai napig meg-
található gránitból készült sír-
emléke, amit a helyiek gon-
doznak. December 4-én Czéh
Sándor sírjánál
polgármester köszöntötte a

Németh László

Mosonmagyaróvárról érkezõ-
ket, majd evan-
gélikus lelkész áldotta meg a
síremléket. Beszédet mondott

levéltá-
ros, az veze-
tõségi tagja, aki a Kemendol-
lári Helytörténeti Múzeumban
emlékfalat állított össze, hogy
a helyiek is megismerjék a ma-
gyaróvári nyomdász munkájá-
nak jelentõségét. Képviseltette
magát

a
a a

a
a

és a is. Az emléke-
zõket , a falu
elõzõ polgármestere is köszön-
tötte. A közös koszorúzást kö-
vetõen emlékfát ültettek.

NMI Közösségi Munkása

Kiss Miklós

Beregszászi Balázs
'56-os Egyesület

Mosonmagyaróvár Vá-
rosa, Széchenyi Polgári kör,

Városvédõk Egyesülete,
Hansági Múzeum, Huszár
Gál Városi Könyvtár, Moson-
magyaróvári '56-os Egyesület

Levéltár
Koronczi László

Némethné Kovács Eszter

Az egykori nyomdász tiszteletére emlékfát ültettek.

Nemesapátiban

ön-
kormányzat

december
6-án fél kettõkor kezdõdött a
Mikulás-ünnepély. Kézmûves-
ház keretében lehetõség volt
karácsonyi díszek készítésére
is, amelyhez az anyagot az

biztosította. A sor-
versenyeken 6 csapat vett
részt, ahol különbözõ vidám,
tréfás feladatokat kellett meg-
oldaniuk a csapatoknak. Készí-
tettünk egy, a Mikulással kap-
csolatos totót, amelyet a gye-
rekek és a felnõttek is lelkesen
próbáltak kitölteni. Kategó-
riánként jutalmaztuk a gyere-
keket, minden résztvevõ ka-
pott egy kis ajándékot. Nagy
sikere volt annak a játéknak,
amelyben több réteg papírba
becsomagolt ajándékot kellett
kicsomagolni, minden réteget
más gyerek vehetett le, de csak

Mikulás-ünnepély Nemesapátiban

akkor, ha egy verset, vagy éne-
ket elõadott. Nagy izgalommal
bontogatták ki a csomagokat.

A Mikulás-várás izgalmának
oldásában segített az

együttes zenés mûsora. A
gyerekek lelkesen kapcsolód-
tak be az éneklésbe, játékokba.
Fél négy körül végre megér-
kezett a várva várt Mikulás, aki
minden gyereket megajándé-
kozott egy csomaggal. A picik
lelkesen énekeltek és szavaltak
a Mikulásnak, és saját készí-
tésû rajzzal is megajándékoz-
ták a Mikulást. A gyerekek egy
nagyon szép délután emlé-
kével távozhattak. Az ön-
kormányzat további ajándéka-
ként a családok gyermeken-
ként 1 kilogramm szaloncuk-
rot kaptak.

Aranyka-
pu

Kutai Erzsébet

A picik lelkesen énekeltek és szavaltak a Mikulásnak.
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Egerváron

Mikulás

Együtt Eger-

december 5-én
zsúfolásig megtelt a faluház a

fogadására, aki egy rö-
vid mûsor után érkezett, és
ajándékokat osztott a gyere-
keknek. Sokan versekkel és raj-
zokkal készültek, sõt egy test-
vérpár mézeskalácsot is hozott
a Télapónak.

A faluház dolgozói is kitet-
tek magukért, az

A legkisebbek is találkoztak a
nagyszakállúval.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen december
7-én tartott közmeghallgatást a
Közösségi Ház nagytermében,
melyrõl elõzetesen írásban
kaptak értesítést a falu lakosai.
A megjelenteket
polgármester köszöntötte, majd
tájékoztatást adott arról, hogy
az önkormányzat a közelmúlt-
ban pályázatot nyújtott be a
„Magyarországi Falumegújítási
Díj 2015” elnyerésére. Az im-
már hatodik alkalommal meg-
hirdetésre kerülõ pályázat ez-
úttal is az Európai Falumeg-
újítási Díj pályázati kiírás köve-
telményein alapult, amelyet az
Európai Falumegújítási és Vi-
dékfejlesztési Munkaközösség
írt ki. A magyarországi pályá-
zatnak – a hazai falufejlesztési
tevékenységek elismerése mel-
lett – az is célja, hogy kivá-
lassza azt a települést, amely a
leginkább méltó módon képvi-
selheti hazánkat 2016-ban az
európai megmérettetésen. A
szakértõ bizottság a pályázó
településeken helyszíni bejá-
rást is tart, a döntéshozatalra
még az idén sor kerül. 2014-
ben az Európai Falumegújítási

Köcse Tibor

Közmeghallgatást tartottak Nagypáliban
pályázaton két település, a ha-
zai pályázat nyertese Komlós-
ka, és Tihany képviselte Ma-
gyarországot. A nemzetközi meg-
mérettetésen tavaly a szakér-
tõkbõl álló zsûri Tihanyt hirdet-
te ki gyõztesnek, ez azért is fi-
gyelemreméltó elismerés, mi-
vel magyarországi település
még sohasem nyert el helye-
zést a rangos európai verseny-
ben. Az önkormányzat által ké-
szített falumegújítási pályázat-
hoz kapcsolódóan földi és légi
technikai eszközökkel kisfilm
is készült Nagypáliról, mely
bemutatja a település múltját
és jelenét, külön kiemelve az
utóbbi húsz év fejlesztési cél-
kitûzéseit és a tervek eddigi
megvalósulását. A közmeghall-
gatás résztvevõi megtekintet-
ték a kisfilmet, majd a polgár-
mester rövid tájékoztatója kö-
vetkezett a közigazgatás átala-
kításának tapasztalatairól, to-
vábbá a pályázati támogatások
elbírálási rendjének változásá-
ról, ezek várható hatásairól. Be-
szédében kiemelte, hogy a né-
hány éve kezdõdõ közigazga-
tás átalakítása jellemzõen szû-
kítette az önkormányzatok ál-
tal végezhetõ hatósági tevé-

kenységek körét, ezek zömmel
a járási hivatalok hatáskörébe
kerültek, így helyben már nem
intézhetõk. Az önkormányzat
2016-ban is folytatja a zöld út
falufejlesztési program megva-
lósítását, ehhez továbbra is pá-
lyázati támogatás társul. Jövõre
várhatóan elkészül a sport-
komplexum, elõtérbe kerül a
munkahelyteremtõ beruházá-
sok megvalósítása, a szociális
szövetkezetek létrehozásával a

közmunka kiváltása. A polgár-
mester tájékoztatása szerint a
lakosság részére meghirdetett
környezetkímélõ, energia-meg-
takarítást célzó pályázatok el-
készítésében igény esetén to-
vábbra is segítséget nyújt az
önkormányzat. A közmeghall-
gatás résztvevõi megköszönték
a részletes beszámolót és tá-
jékoztatást, további kérdés ész-
revétel nem hangzott el.

(hkzs)

A résztvevõk megtekintették a Nagypálit bemutató filmet.

Sokan várták a Mikulást

várért Egyesület

gyg

és néhány szü-
lõ pedig süteményekkel és te-
ával várta a vendégsereget.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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December 5-én apró
lakóihoz is ellátogatott a

. A Piroska címû szín-
darab megtekintése után a
nagyszakállú egy-egy csoma-
got ajándékozott a gyerekek-

Gõsfa
Mi-

kulás

Gõsfára is ellátogatott…

nek. A bátrabbak verset mond-
tak és énekeltek is.

A jó öreg Mikulás azzal
búcsúzott a gyerekektõl, hogy
jövõre is meglátogatja õket.

pb

Minden gyerek ajándékot kapott.

Vasboldogasszonyban is si-
keresen pályáztak falugondno-
ki busz beszerzésére, melynek
eredményeképp bruttó 10 mil-
lió forint értékben választhat-
tak a különbözõ kereskedõk
ajánlatai közül. A jármû fel-
szereltségénél törekedtek arra,
hogy a korábban megszokott
kényelmi funkciók mellé a
biztonságos közlekedést segítõ
szolgáltatások is elérhetõek le-
gyenek. Így tolatóradar, a fo-
gyasztás és a környezet-
szennyezés mérséklését segítõ

Új falubusz
start stop rendszer került a
gépjármûbe.

– Hat év alatt közel százezer
kilométert ment a régi falugond-
noki buszunk, amelyet focisták
utazásához, a dalkör fellépései-
hez, az óvodások és iskolások,
illetve a lakosság igényeihez iga-
zodva használtunk. Az új jármû
finanszírozásához szükséges ön-
erõt a régi busz eladásából fe-
deztük – számolt be

polgármester a november
elején megvalósult fejlesztésrõl.

-

Mazzag Gé-
za

pébé

A jármûvet több extra szolgáltatással is felszerelték.

Az ünnepek elõtt
is elkezdõdött

a karácsonyvárás. A helytör-
téneti kiállító elõtt a közfog-
lalkoztatottak és nyugdíjas
klub tagjai adventi koszorút
készítettek. Advent elsõ vasár-
napján meggyújtották az elsõ

Vasbol-
dogasszonyban

Adventi készülõdés és Mikulás-várás Vasboldogasszonyban

gyertyát, majd a közös imád-
kozás, éneklés után tea és for-
ralt bor mellett fogyasztották
el az erre az alkalomra ké-
szített süteményeket.

– A lehetõségeinkhez mér-
ten próbáljuk meg ünnepi
hangulatba varázsolni a telepü-

lést. A faluház teraszán helyez-
tük el a falu közös karácsony-
fáját, melyhez a teraszt is téli
hangulathoz illõen díszítettük
fel. Az adventi koszorú utolsó
gyertyáját december 20-án, a
16 órakor kezdõdõ karácsonyi
ünnepséget követõen gyújtjuk
meg. A vendégeket sütemény-
nyel, meleg itallal várjuk. Ez-
úton kívánok a térség minden
lakójának szeretetteljes, békés,
boldog karácsonyt! – osztotta
meg gondolatait
polgármester, aki az évet érté-
kelve elmondta, hogy idén is
megpróbáltak élni a pályázati
lehetõségekkel.

A nyertes beadványok kö-
zött új falugondnoki buszt,
parlagfû mentesítõ eszközöket
szereztek be. A sportkör sike-
resen pályázott az ifjúsági klub
fel nem újított részeinek meg-
újítására és térfigyelõ kamerát

Mazzag Géza

is szeretnének kihelyezni. A
temetõ felújításra jövõre is sze-
retnének pályázni, ahol urna-
falakat, sétányt építenének, és
a világítás korszerûsítését ter-
vezik.

December hatodikán a he-
lyi gyermekeket is meglátogat-
ta a , aki mindenkinek
hozott ajándékot. Az ünnepek-
hez közeledvén a vasboldog-
asszonyi nyugdíjas klub tagjai
is felelevenítenek egy régi
hagyományt, a Szentcsalád-já-
rást. A résztvevõk a karácsonyt
megelõzõ kilencedik este gyûl-
nek össze elõször és ezt kö-
vetõen minden este más ad
helyszínt a közös imádkozás-
hoz és énekléshez, a Szent
Család szálláskereséséhez.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók a Mikulás-várásról.

Mikulás

Pataki Balázs

Elkészítették a falu adventi koszorúját.

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!
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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…

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Kispáliban december 6-án
látogatta meg a gyerekeket a

, aki névre szóló meg-
hívót is küldetett a gyerekek-
nek. A Mikulás érkezése elõtt a

mûsora fo-
kozta a hangulatot. Idén sze-
rencsére hosszú volt a jó gye-
rekek listája, így minden gye-
rek kapott ajándékcsomagot. A
verssel, énekkel készülõket a
Mikulás külön megjutalmazta.
Az ajándékok kibontása után a

közre-
mûködésével kézmûves foglal-
kozás várta az apróságokat, így
szép karácsonyi díszek készül-
tek. A gyerekek nem csak
egyenként kaptak ajándékot,
hanem egy közös meglepetés-
nek is örülhettek: biliárd já-
tékkal gazdagodott a közös-
ségi ház.

Mikulás

Brumi Bandi Band

Családsegítõ Szolgálat

Kispáliba is ellátogatott a Mikulás

Advent elsõ vasárnapja
elõtti nap adventi koszorúkat
készítettek, az ünnepre pedig
a település is karácsonyi han-
gulatba öltözik.

polgármester elmond-
ta, hogy a zöldövezeti pályázat
második fordulójában a foci-
pálya környékére terveznek
zöld területet, melyhez decem-
ber 19-én délutánra várják az
ötletezõket egy karácsonyi

Horváth Zsu-
zsanna

hangulatú közös egyeztetésre.
A gyerekek erre a napra rajzzal
készülnek: papíron ábrázolják,
õk hogyan képzelik el Kispáli
Kiskertjét. A településen a ta-
valyi sikeres szilveszterezést
folytatva idén is együtt lépnek
át az új évbe. Kispáli önkor-
mányzata ezúton is kellemes
ünnepeket és eredményes új
évet kíván az újság olvasóinak!

Pataki Balázs

Idén hosszú volt a jó gyerekek listája.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



A
és a

közös
szervezésében sikeres civil in-
formációs nap megrendezésé-
re került sor minap a Tör-
vényszék épületében.

A nagy érdeklõdés mellett
zajlott civil információs nap
résztvevõit ,
a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökhelyettese köszöntötte. A
találkozó fõ témája a civil szer-

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum Zala-
egerszegi Törvényszék

dr. Csanádi Lajos

Civil információs nap a Törvényszéken

vezetek számára kötelezõ alap-
szabály Ptk. szerinti módosí-
tása volt, amelynek határideje
2016. március 15. Ehhez kap-
csolódóan a Törvényszék két
elõadója, a
Zalaegerszegi Törvényszék, va-
lamint , a Szom-
bathelyi Törvényszék bírósá-
gi titkárai szóltak, kitérve a
szervezetek változásbejegyzé-
si eljárási problémáira, vala-
mint a létesítõ okiratok össz-

dr. Füredi Mátyás,

dr. Tauber Ákos

hangba hozására az új Ptk. tör-
vénnyel.

, a Zala
Megyei Civil Információs Cent-
rum jogi szakértõje mindezen
változásokat egyesületekre és
alapítványokra kivetítve tárta a
résztvevõk felé.

A közfoglalkoztatás civil
szervezetekre vonatkozó isme-
reteirõl , a foglal-
koztatási fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettese számolt be. Ki-
emelte az értékteremtõ köz-
foglalkoztatás lényegét, az ab-
ban rejlõ lehetõségeket az egye-
sületek, alapítványok mûködé-
sével kapcsolatosan.

A NAV Zala Megyei Adó-
igazgatóság osztályvezetõje,

tájékoztatott a civil szerveze-
tek egyablakos rendszerérõl és
a 2016-os évre vonatkozó adó-
zás szabályairól, valamint az
adatbejelentésrõl, hangsúlyoz-
va azokat az adatokat, melyek
megváltozásáról a bíróság nem
értesíti az állami adóhatóságot.

szintén a NAV
képviseletében informálta az érin-
tetteket a civil szervezetek 1 %-os

Dr. Kovács Orsolya

Deák Ferenc

dr.
Rongáné dr. Dominkó Ildikó

Kóbor Szilvia

személyi jövedelemadó jogi hát-
terérõl, a kedvezményezetté vá-
lás feltételeirõl, és annak válto-
zásairól az elõzõ évhez képest.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által biztosított
forrás a NEA (Nemzeti Együtt-
mûködési Alap) „Civil szerve-
zetek mûködési célú támoga-
tása 2016” címû pályázat fon-
tos elemeit taglalta a Zala Me-
gyei Civil Információs Centrum
irodavezetõje,

Szólt a pályázók körérõl, a
támogatási idõszakról, a szük-
séges 10 %-os önrészrõl, a ren-
delkezésre álló forrásról, amely-
bõl pályázat útján elnyerhetõ
legkisebb összeg a 250 000 Ft,
míg a legnagyobb 3. 000.000 Ft.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét
a határidõ betartására, vala-
mint a saját forrás igazolására.
A pályázat tartalmi bírálatával
kapcsolatosan említést tett ar-
ról, hogy fontos a pályázó szer-
vezet tevékenysége, eddigi
eredményei, a pályázat kidol-
gozottsága és áttekinthetõsé-
ge, valamint a pályázó által vál-
lalt indikátorok értékelése.

Horváth Rita.

Török Irén

Sikeres volt az információs nap.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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December elején már jár-
tunkban-keltünkben sokfelé ta-
lálkozhattunk a és
segítõivel, a megyeszékhelyen
még kerekes székes Télapó is
járta az utcákat. A

élõ gyerekeket levélben
értesítette a Mikulás, hogy ott-
honaikban keresi fel õket, addig
is ne türelmetlenkedjenek és ké-
szítsék elõ a csizmáikat, hogy
beletehesse a sok finomsággal
megrakott mikuláscsomagot.

A gyerekek izgatottan vár-
ták a Mikulás érkezését, aki
végre kora délután meg is ér-
kezett a szépen feldíszített
piros mikulásbuszon. A buszt
a Télapó segítõje, ve-
zette, sajnos a szánt és a rén-
szarvasokat Lappföldön kellett
hagynia, mert errefelé nem
esett a hó. A Mikulás már öreg
apóka, nem bírta egyedül a
sok csomagot cipelni, így há-
rom krampusz is segített az
ajándékosztó körútján.

Mikulással

Nagypáli-
ban

Rudolf

Házról házra járt a Mikulás

A falu összes utcáját bejár-
ták, bekopogtattak a gyerekek
otthonaiba, akik helyenként
már türelmetlenül a ház elõtt
énekelve várták érkezését. A
Mikulást mindenhol szeretet-
tel fogadták, de volt ahol a
kicsik ugyancsak megszep-
pentek, sírva fakadtak a kö-
zeledtére, a jóságos öreg
azonban kedves szóval, aján-
dékokkal õket is hamar meg-
nyugtatta.

A Mikulás a körútján fel-
nõttekkel is beszélgetett, jó-
szívûségét bizonyítja, hogy
senki sem maradt ajándék
nélkül, aki az útjába akadt. A
bátrabb gyerekekkel elbeszél-
getett, meghallgatta a verseket,
énekeket, és a dicséret sem
maradt el. Már öreg este volt,
amikor az ajándékok elfogytak,
és a Télapó fáradtan pihenni
tért, de elõtte még megígérte,
hogy jövõre is ellátogat a
faluba.

Egyre aktívabbak
a civil szervezetek, közü-

lük is kiemelhetõ az
és

az
.

A társadalmi munkák egymást
követik, szinte versenyhelyzet
alakult ki, hogy ki tud többet
tenni a településért:

– Az EEE több alkalommal
is gyomtalanította és rendsze-

Egervá-
ron

Együtt
Egervárért Egyesület (EEE)

Egervári Helytörténeti és
Községszépítõ Egyesület (EHKE)

Aktívak a civil közösségek
resen karbantartja a faluköz-
pont növényzetét, emellett a
várkastély melletti területen
egy délutánt szenteltek gyom-
lálásra. Az EHKE is aktivizálta
magát: sövényt vágtak, kitaka-
rították a gazban álló lõteret,
valamint korábban a postánál
lévõ tûzoltó kocsi kerekeinek
lecserélésérõl és most frissítõ
festésérõl is gondoskodtak.
Nagyon aktívak a helyiek és

sokat tesznek azért, hogy
rendezett környezetben élje-
nek és szépüljön a település -
emelte ki
polgármester.

Egy helyi magánszemély
felajánlásaként a nemzeti ün-
nepen magyar és egervári zász-
lók díszítették az oszlopokat.
Szorgos kezek folyamatosan
szépítik, fejlesztik a települést.
A Pincedombon folytatódott
az elbontott épületrész helyé-
re az új fatároló építése, me-
lyet szeretnének még az idén
teljesen elkészíteni. Ahogy az
összes korábbi beruházáshoz,
így ehhez is a Ka-Pe Transz
Kft. ajánlotta fel és szállította a
sódert.

Október közepére elké-
szült a ravatalozó újrafestése,

Gyerkó Gábor

az épületre már ráfért a meg-
újulás, hiszen az 1992-es áta-
dása óta most elõször lett új-
rafestve. A bejárat melletti fal-
részeken kívül az összes fa rész
friss színt kapott, ami amellett,
hogy esztétikus, védelmet is
nyújt. A munka több helyi vál-
lalkozó összefogásával, rész-
ben önkormányzati hozzájá-
rulásból valósult meg.

Digitális eredményjelzõ ke-
rült a futballpálya mellé, a szer-
kezet munkája
nyomán készült el, létrejöttét
több lelkes sportbarát is segí-
tette. Reméljük, hogy gyakran
mutatja majd az egervári focis-
ták gyõzelmét, mint ahogy az
avatómérkõzésen is, ahol már
kétszámjegyû gólt szereztek.

Kálmán István

– pb –

A futballcsapat góljait eredményjelzõn is lehet követni.

A legkisebbeket is meglátogatta.
INTER-GÉP KFT.

8931 Kemendollár, Kossuth L. u. 43.

Telefon/fax: (92) 384-263

Új szolgáltatásunk:
Kályhakész, száraz
tûzifa

Rendelésfelvétel:
30/901-9797, 30/640-5408
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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)

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

Bor-Épker Kft.

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!


