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Avatóünnepség sporttal, műsorral
Nemesapátiban megújult a tornaterem
Újabb állomásához érkezett
a Csertán Sándor Általános Iskola felújítása, amelynek folyamatában már 2000-től kezdődően számos feladatot sikerült
elvégezni. Ezúttal a Nemesapátiban működő, 1992-ben
társadalmi összefogással épült
tornaterem felújításának befejezését ünnepelhette a két falu
népe. Alsónemesapáti és Nemesapáti ugyanis két tagiskolát
működtet közös fenntartásban,
példás együttműködéssel. A határidőre elkészült külső-belső
felújítás összességében mint-

egy 10 millió forintos beruházással válhatott valóra. Magas
szintű oktatás folyik a két
tagintézményt magába foglaló
iskolában, amelybe mintegy
száz gyerek jár. Számos szakkörbe, sportkörre és művészeti csoportba járhatnak a gyerekek, akik rendszeresen részt
vesznek a községi rendezvényeken s ezúttal is kitettek
magukért.
Az október 26-án, pénteken
megtartott ünnepségen az iskola nevelőtestülete és tanulói
nevében Szabó Katalin intéz-

Látványos bemutató az avatáson.

ményvezető köszöntötte a megjelenteket, köztük külön Manninger Jenő országgyűlési képviselőt, Kajári Attilát, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ

igazgatóját, Gáspár Zoltánné
polgármestert és Pereszteginé
Cziráki Katalint, Alsónemesapáti polgármesterét.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Avatóünnepség sporttal, műsorral
Nemesapátiban megújult a tornaterem
(Folytatás az 1. oldalról)
A vendégeknek elsőként a
felső tagozatos diákok flashmob műsorral kedveskedtek,
majd Gáspár Zoltánné polgármester mondott köszöntőt. Beszédében köszönetet mondott
Manninger Jenőnek és Kajári
Attilának, s kitért Bali Ernő
korábbi polgármester elévülhetetlen érdemeire, aki a rendszerváltás időszakában építette
a tornatermet társadalmi összefogással, a falu szakembereivel.
A tornatermet alaposan kihasználták az elmúlt évtizedekben,
így esedékessé vált a felújítása.
Már 2017-ben is pályáztak a
felújítására, de sikertelenül, ám
az elmúlt év végén szerencsés
új döntés eredményeként a forráshiány miatt elutasított pályázók mégis hozzájuthattak a támogatáshoz. Az önkormányzat
7,7 millió forintot nyert, amelyet további 1,36 millióval egészítettek ki, és rövid időn belül
munkához láttak. A praktikus
módon nyári időszakra időzített
felújítási munka során kicserélték a teljes padlózatot, a világítótesteket pedig energiatakarékos berendezésekre cserélték.
A tornaterem optimálisabb kihasználhatóságáért térelválasztó függönyt is felszereltek,
amely a terem osztott használatát teszi lehetővé.
– Bízom abban, hogy településünk gyermekei, sportolni

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
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vágyó fiataljai hasznára válik a
felújított létesítmény, s egészséges nemzedék felnevelkedését fogja szolgálni – hangsúlyozta Gáspár Zoltánné, majd
köszönetet mondott a munka
résztvevőinek.
Szabó Katalin Manninger
Jenőt és Kajári Attilát kérte fel
a szalag átvágásra.
Manninger Jenő szép példaként jellemezte a tapasztalható
összefogást. Örvendetes tényként jellemezte, hogy a gyermeklétszámból adódóan alaposan ki lesz használva a létesítmény, amely további rendezvényeknek is színteret ad majd,
s utalt rá, hogy ez biztos jele a
fejlődésnek. Kajári Attila elismerését fejezte ki az önkormányzat és az intézmény munkatársainak s kívánta, hogy a
csarnok töltse be megálmodott

Balról Gáspár Zoltánné, Manninger Jenő és Kajári Attila.

funkcióját. Jó sportolást kívánt
a gyerekeknek, majd sor került
a nemzetiszínű szalag átvágására.
A program a Csertán Sándor Általános Iskola diákjainak
sport és kulturális bemutatójával folytatódott, amelynek során Szerekes Ramóna ismertette
az egyes csoportokat. Az alsó
tagozatos gyerekeket Kőszeginé Vigh Ildikó és Söjtöry

Andrea, a felsősöket Vincze
Enikő készítette fel. A bemutatók igazolták, hogy városi
iskolák is megirigyelhetnék az
itt folyó munkát. A bemutatókat
a Körtánc Alapfokú Művészeti
Iskola és a Press Dance TSE bemutatója színesítette. Az ünnepséget az EFOP-1.3.9-17-2017
pályázat keretében megtartott
sportprogramok zárták.
Kép és szöveg: Farsang Lajos
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Szépkorúak ünnepe Alsónemesapátiban
A hagyományokat követve
idén ősszel, október 13-án
szombaton tartotta meg Alsónemesapáti község önkormányzata az idősek napját a faluházban.
A polgármester asszony,
Pereszteginé Cziráki Katalin
tisztelettel és szeretettel köszöntött minden megjelent
szépkorú ünnepeltet a rendezvényen. Köszöntőjében elmondta, hogy az idősek napja
szép és fontos ünnep. Nekünk,
fiataloknak tudnunk kell, hogy
a szép kort megért embereket
tisztelnünk kell, elfogadással,
szeretettel, nagyrabecsüléssel.
Majd egy nagyon kedves
„Hány éves vagy nagyapa?”
című tanulságos történetet
mondott el, amelyben egy unoka és nagyapa közötti párbeszéd által világított rá a nemzedékek közti és családokon

belüli emberi harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás
hozzásegítésére, hogy mindez
valamennyi idős embertársunk
szívét melegséggel és békességgel töltse be. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánta,
hogy a település minden szépkorú lakója derűsen, jó egészségben és a család nyújtotta
örömökben töltse a pihenés
éveit. Azután nagyon jó egészséget kívánt a legidősebb
hölgynek, Halász Ilonának, aki
sajnos nem tudott a rendezvényen megjelenni, ezért őt otthonában köszöntik fel és a jelenlévő legidősebb férfi lakosnak, Simon Józsefnek egy csokor virágot nyújtott át tisztelete
jeléül.
Ezt követően a Hevesi Sándor Színháztól Jurina Beáta és
Szilinyi Arnold operett előadással szórakoztatták a ven-

Jurina Beáta és Szilinyi Arnold műsora szórakoztatta az ünnepelteket.

dégeket, majd a „Maci” óvoda
tagjai adtak elő zenés műsort.
A vacsorát a Karaván
vendéglő konyhája szolgáltatta,
a desszertet helyi dolgozók és
segítők biztosították, a tálalást
az önkormányzati dolgozók végezték a rendezvényen.

A jó hangulatú délutánról
mindenki ajándékkal térhetett
haza; a hölgyeknek saját készítésű kézműves süteményt, a
férfi vendégeknek egy üveg
bort ajándékozott az önkormányzat.
Trojkó Tímea

Országos Könyvtári Napok Alsónemesapátiban

bekötött könyvbemutatót. Finom
medvehagymás, tökmagos pogácsával, rétesekkel, prószákkal
kínálta az érdeklődőket. Szőlő
és csalánszörppel olthattuk szomjunkat a bátrabbak birs és mézes pálinkát kóstolhattak.
Ezen a héten közel száz látogatója volt programjainknak,
melynek kézzelfogható eredménye négy új könyvtári olvasó.
Krápicz Lászlóné,
könyvtáros

deklődési körű, alkotó közösség alakult kis falunkban. Elhatároztuk, hogy havi rendszerességgel fogunk találkozni és
mindig valamilyen irodalomhoz kötődő témát beszélünk meg.
Késő délután Gaál Zsuzsa,
az Őrségből érkező író tartott
ételkóstolással filmvetítéssel egy-

Tisztelet és megemlékezés
Közel száz látogatója volt a programoknak.

Minden évben igyekszünk
részt venni ezen őszi országos
programon. A Könyvtárellátó
Szolgáltató Rendszer segítségével, támogatásával ismét több
könyvtári rendezvényünk volt.
A Csertán Sándor Általános
Iskola 6-7. osztályos tanulói
vettek részt egy érdekes vetélkedőn, melyet Kocsis Tamás,
az Apáczai könyvtár munkatársa vezetett. 4 csapatot alkottak a diákok, a vetélkedő kivetítő segítségével zajlott, több
témakörből választhattak a kérdések közül: híres emberek,
épületek, irodalom, egy kis matek, határon túl.
Szigorú pontozással és nagy
küzdelemmel folyt a verseny. A
győztes csapat részt vehetett a
DFMVK által szervezett nagy

versenyen, ahol a városi iskolák között is sikeresen szerepeltek, mert az előkelő 3.
hellyel tértek haza.
Két nappal később az ovisok vették birtokba a gyermekkönyvtári részt, mesét hallgattak, kézműves foglalkozáson
Makk Marcit készítettek, őszi
feladatlapot oldottak meg, levezetésképpen pedig sorversenyezetek. Nagy érdeklődéssel nézegették a meséskönyveket,
többen kölcsönöztek is.
Három nap múlva két rendezvényünk volt. Először megalakítottuk az Apáti Olvasókört, 13 alapító taggal. Először
beszéltünk a régi olvasókörökről, az olvasás fontosságáról,
céljainkról. Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb ér-

2018. október 23-án délelőtt
10 órakor Vasboldogasszony település képviselő-testülete koszorút helyezett el és mécseseket gyújtott a község központjában levő, 2016-ban állított
emlékműnél. Főhajtással tiszte-

legtek az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei előtt, és
megemlékeztek a szabad és
dicsőséges 12 nap eseményeiről, a bátor és igazságszerető
szabadságharcosokról.
Hegyi Erzsébet
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Országos rendezvény és fasortelepítés Egerváron

„Aki fát ültet, az a jövőre gondol!”

Az egervári várkastélyban tartotta meg éves találkozóját október elején a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége. Az egész napos rendezvény a szervezők jelszavának
szellemében zajlott: Aki fát ültet, az a jövőre gondol!
A megnyitó után a jelenlévők egy maradandó emléket is
hagytak a településen. A találkozó résztvevői az Egervári László
Általános Iskola diákjaival együtt a várkastély mellett fasort telepítettek és emléktáblát lepleztek le családtagjai jelenlétében a
2007-ben elhunyt Hajdu Tibor erdőmérnök, vadgazdálkodási
szakmérnök, a megyei erdészeti hatóság volt igazgatója tiszteletére. 150 facsemete került a földbe, amivel nem csak a kastély
környéke lett szebb, hanem ez által ismét fasor vezet Egervár központjától a várig.
Az ünnepélyes perceket a köszöntök követték. Először dr.
Bitay Márton Örs, az Agrárminisztérium államtitkára üdvözölte a

rendezvényt, aki beszédében nehéz időszaknak minősítette a mostanit, mivel számítások szerint a Kárpát-medence területe a klímaváltozásnak leginkább kitett vidékek közé tartozik. Kulcsszerepet
játszanak a fák, az erdők, melyekkel meg kell tanulni még jobban
gazdálkodni. Ennek érdekében kiemelten fontosak a tudományos
kutatások. Fontos továbbá, hogy az erdőgazdálkodás hátterét adó
jogszabályok modern, hatékony természetvédelmi szabályokon
alapuljanak, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás lassításához.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az
erdőgazdálkodással kapcsolatos kihívások közül négy témát emelt
ki. A magánerdő- gazdálkodás fejlesztését, ami magában foglalja
a stabil birtokszerkezet kialakítását. A hatékonyabb ágazati kommunikáció szükségességéről, majd az erdőtelepítések és fásítások
segítéséről is szólt. Negyedikként az erdőgazdálkodás és a természetvédelem közötti, nem mindig békés viszony megfelelő keretek
közé foglalásának szükségességét említette.
Gyerkó Gábor, a házigazda település polgármestere az embereknek a fákkal való kapcsolatát hangsúlyozta, ami a történelem
során mindig jellemző volt és a jövőben is az marad, valamint
röviden méltatta Egervár értékeit.
Végezetül Mocz András, a MEGOSZ elnöke zárta a köszöntők
sorát. Elmondta, hogy az ország erdeinek 44 százaléka került magántulajdonba a kárpótlások folytán. A magánerdők nagy részén
tisztességes, szakszerű gazdálkodás folyik, azonban a társadalom
nem ismeri el kellőképpen az ott folyó munkát, pedig az ország
területének erdősültsége most már 22 százalékhoz közelít. Növekszik az erdősültség, és az ágazat a gazdaságban már meghatározó
tényezőnek számít.
A köszöntők után a Musica Antiqua együttes reneszánsz műsora következett, majd szakmai előadásokat hallgathattak meg a
jelenlévők és a rendezvényhez kapcsolódó gépbemutatók is voltak. Mindeközben a vár melletti játszótér környékén az általános
iskolások számos ügyességi és elméleti feladatokon vehettek
részt, ami után mindenki ajándékban részesült.

Számos új beruházás valósulhat meg
Az elmúlt időszakban számos új beruházás valósulhatott meg
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Minap adták át Lentiben a 65 millió forintos költséggel megújult a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti szervezetének helyet adó épületet.
– A Zala Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata
az európai uniós források felhasználásának koordinálása, ellenőrzése, támogatása – mondta az átadáson dr. Pál Attila, a megyei
közgyűlés elnöke. – A megyei jogú városok kivételével 23 milliárd forint áll rendelkezésre a megye településeinek fejlesztésére,
ebből már több mint 90 százaléka támogatási szerződéssel rendelkezik. Sok-sok új beruházás valósulhat meg ebből, legyen az kerékpárút, egészségügyi vagy szociális ellátást biztosító épület. Az
elkészült fejlesztések azt mutatják, hogy ezek a források jó helyre
kerültek. Lentiben szociális és gyermekjóléti intézményt avattunk,
értéke kettős, hiszen egy régi épületet mentett meg ezzel a város, a
gyermekeknek, rászorulóknak pedig kényelmes, komfortos, míg a
családsegítő szolgálat munkatársainak jól használható intézmény
áll rendelkezésükre.
Nem sokkal előtte Nagylengyelben a megújult óvoda avatásán
vett részt a megyei közgyűlés elnöke.
– A Területi Operatív Programban létező forrásból 1,7 milliárd
Ft állt rendelkezésre óvodák, bölcsődék felújítására, amelyből
Nagylengyel a benyújtott pályázattal nyert forrást. A felújítással a

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

község megmentett egy majdnem 100 éves épületet és megőrizte
annak értékét, és a legfontosabb, hogy otthont adott a benne lévő
gyermekeknek. Ahhoz, hogy fejlett megyévé, fejlett országgá váljunk, három fontos dolgot emelnék ki: a népességfogyás megállítását, olyan fejlesztések és beruházások megvalósítását, amelyek
versenyképessé teszik a gazdaságot és a kultúra és keresztény
konzervatív gyökerek megőrzésének szem előtt tartását.

2018. október

Észak-Nyugat Zala

5

Kispáliból Novákfalvára kirándultak
Varázslatos őszi kirándulásra invitálta a Kispáli Nyugdíjas
Egyesület a falu lakóit október
végén. A szervezésbe az ifjúsági egyesület is besegített, így
óvodástól a szépkorúakig nagy
számban – pontosan negyvenöt
fővel – képviseltették magukat
Kispáli lakói az Alpokaljára,
Novákfalvára szervezett kiránduláson. Az indulás előtt még
spontán módon arra is kihasználta az időt Horváth Zsuzsanna polgármester, hogy a közeljövőben várható fejlesztésekről
beszámoljon. Szabó Istvánné,
Ili néni, a Kispáli Nyugdíjas
Egyesület elnöke és Nagy Zsolt,
a Kispáli Ifjúsági Egyesület elnöke pedig vázolták a soron
következő
rendezvényekkel
kapcsolatos tennivalókat, majd
útnak indult a népes csapat
Novákfalvára.
Ilyen nevű falut persze hiába is keresnénk a magyar helységnévtárban, mivel nincsen. A
Novákfalva Üdülőfalu és Millenniumi Emlékpark Szombathelytől északra, a Kőszegi-hegység lábánál létesült, az Alpokalja egyik legszebb falva, Velem község szomszédságában.
– Miért Novákfalvára esett
a választás? – kérdeztük Szabó
Istvánnét.

– Egy korábbi, zalaegerszegi és környéki, a falumúzeumba és Bazitára tett buszos kirándulás alkalmával beszélgettünk a sofőrrel arról, hogy tudna-e hangulatos kirándulóhelyet ajánlani elérhető közelségben. Ő ajánlotta Novákfalvát, s nem is csalódtunk! –
számol be az egyesület döntéséről Ili néni.
Novákfalvát az üdülőfalu
létrehozójáról, Novák Tamás
vállalkozóról nevezték el, aki
egy ízig-vérig magyar létesítményt álmodott az Alpokaljára,
a magyarság kultúrtörténetének
és a történelmi Magyarország
hangulatának megidézése gondolatával. A Kőszegi hegység
lábainál fekvő üdülőfaluban
babamúzeum,
jurtamúzeum,
sőt, fröccsmúzeum és állatsimogató is várja a vendégeket.
A kerítés mentén kopjafák állnak, amelyek a történelmi Magyarország vármegyéit szimbolizálják. Az emlékpark egyébként stílszerűen a keresztény
magyar állam alapításának ezredik évfordulója kapcsán,
2001. októberében nyílt meg.
– Összefogtunk, a nyugdíjas
klub, az ifjúsági egyesület és a
kertbarát kör is hozzátette a
magáét és megszerveztük az

A kirándulók egy csoportja Novákfalván - a többiek épp terepszemlét tartanak az emlékparkban.

utazást. Örülök, hogy a szándékunk szerint sikerült az ifjúságot is bevonnunk – mint sok
más rendezvényünk tennivalóba, örömeibe is –, hiszen így
számíthatunk rá később is,
hogy részesei lesznek a terveink megvalósításának. Nagyon jól érezte magát mindenki
a kiránduláson, hiszen barátságos, kedves kis hely Novákfalva. Kis szomorúságunkra
a babamúzeum és a fröccsmúzeum nem volt nyitva, ám kárpótolt minket az emlékpark
hangulata és az értő idegenve-

zetés, amit egy történelemtanár
hölgytől kaptunk. Rajtunk kívül is nagyon sok vendége volt
a létesítménynek. Élmény volt
végigsétálni a történelmi vármegyéknek emléket állító kopjafák mentén és a hét vezérről
elnevezett utcácskákon. Annyi
mindent megcsináltak szépen,
hogy kicsit még tapasztalatszerző kirándulásnak is beillik
a kirándulás. Mindenkinek
ajánlhatom úticélként Novákfalvát – osztotta meg velünk
Szabó Istvánné.
Farsang Lajos

Forradalmi idézetek 1956-ról Süniinvázió Egerváron
Rendhagyó megemlékezés Kispáliban

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárból Nagyné
Tóth-Farkas Julianna tartott
a nagycsoportos óvodásoknak
KönyvtárMozit Egerváron.
A gyerekek Margó nénivel,
Éva nénivel és Niki nénivel
érkeztek a programra. Meghallgatták Gryllus Vilmos: Szúrós
gombóc című dalát, sok kisgyerek ügyesen énekelte is. A Magyar népmesék közül a SünKispáli lakói rendhagyó módon emlékeztek meg az 56-os forradalomról.

Szép számmal gyűltek
össze Kispáliban az ünneplők
október 23-án délután, az 56-os
forradalom emlékére tartott ünnepségen. Horváth Zsuzsanna
polgármester rendhagyó megemlékezést szervezett a jeles
alkalomra. A forradalommal
kapcsolatos idézeteket gyűjtöttek előzőleg, amelyeket a megemlékezésen felváltva olvastak
fel a megjelent ünneplők.
Horváth Zsuzsanna Örkény
István: Levelek egypercben cí-

mű hagyaték-gyűjteményéből a
Fohász Budapestért című művet idézte fel.
Az idézetek sorjában elhangzottak, majd ki-ki, amint
befejezte a felolvasást, egy-egy
mécsest helyezett el a kopjafánál. Végezetül az ünneplők elhelyezték a kopjafánál az emlékezés koszorúit.
Így Kispáliban mindenki sajátjának érezhette a jeles ünnepet.
-f-

disznó című részt nézték meg,
majd beszélgettek a sünről, az
évszakokról, az őszről.
A kézműves foglalkozáson
gurigából sündisznót készítettek
az ovisok. Ügyesen körberajzolták a sablont, vágtak, ragasztottak, és rajzoltak. Mindenki egy
aranyos sünivel tért vissza az
óvodába, és ajándékba pedig
még egy könyvjelzőt is kaptak.
B.K.V.

6

Észak-Nyugat Zala

2018. október

Egy egerszegi emlékmű története

A kép a ledöntött emlékművet ábrázolja, a fotó a balatongyöröki Balla Vince tulajdona.

A zalaegerszegi tanács
1955-ben, a szovjet megszállás
10. évfordulóján állíttatta a
„Felszabadulási Emlékművet”.
Alkotója az a Mikus Sándor
volt, aki 1950-ben a „híres”
(hírhedt) budapesti Sztálin
szobrot is készítette, melyet
1956. október 23-án este a forradalmárok ledöntöttek.
Nem járt másként Mikus
Sándor zalaegerszegi alkotása
sem. Az október 23-i budapesti
események hatására a zalai megyeszékhelyen október 26-án
elsőként a közgazdasági technikum tanulói tartottak tüntetést
Csány László, az 1848-as mártír szobránál. Az iskolához visszaérő menetet hatalmas tömeg
fogadta, majd együtt vonultak a
megyei tanács elé. A vasútállomáshoz érve a forradalmárok
leverték a tetőről a vörös csillagot, a téren pedig ledöntötték
az egy évvel korábban állított
felszabadulási emlékművet, a
kommunista diktatúra és a szovjet megszállás szimbólumát.
Az események a pártbizottság Ady utcai székházánál

folytatódtak, ahol átadták követeléseiket a kommunista párt
megyei első titkárának, Dénes
Istvánnak. A tüntetők másik
csoportja a megyei bírósághoz
indult, hogy kiszabadítsa a börtönben tartott politikai foglyokat, útközben pedig ledöntötték
az 1919-es népbiztos, Hamburger Jenő szobrát.
Este a tömeg a megyei pártbizottság épülete előtt Dénes
István lemondását követelte,
aki nem volt hajlandó tárgyalni,
sőt, lövetéssel fenyegette meg a
tüntetőket. Az épületet egy
államvédelmi (ÁVH) osztag,
valamint felfegyverzett pártmunkások védték, a külső őrséget katonák adták. A katonák
könnygázgránátokkal próbálták
feloszlatni, és a pártház elől
eltávolítani a tömeget, de eredménytelenül. Ekkor lövések
dördültek az ablakokból, a sortűzben ketten meghaltak, 24 fő
megsebesült. A pártbizottság
tagjai és az államvédelmi egység fegyveresei ezután Körmendre menekültek az ott állomásozó szovjet alakulathoz, a

forradalom így Zalaegerszegen
is győzött.
Az 1956-os forradalom során ledöntött felszabadulási
emlékművet a szovjet csapatok
fegyvereinek árnyékában visszatérő kommunista vezetés 1957ben visszaállította, 1990 után is
a helyén maradt, és csak 27
évvel a rendszerváltoztatás
után, 2017-ben került elbontásra. Emellett ugyancsak 2017ben elszállításra került a TV
torony melletti felszabadulási
emlékoszlop, valamint lekerült
a volt helyőrségi klub épületéről a kommunista párt 1945-ös
helyi megalakulását dicsőítő
emléktábla is.
A bontás során az emlékmű
domborművének leemelésekor,
a hátoldalon egy hatalmas kőtáblán szép vésett felirat került
elő, Pető Sándor: Élet vagy
halál című versének egy
részlete:
„A Kárpátoktul le az AlDunáig
Egy bősz üvöltés, egy vad
zivatar!

Szétszórt hajával, véres
homlokával
Áll a viharban maga a magyar.”
– Akár az 1956-os hősökre
is utalhatna ez az évtizedekig
rejtett szöveg… Rövid kutatás
után kiderült, hogy az 1927-ben
Budapesten felállított, majd
1951-ben Rákosiék által elbontatott Kossuth szoborcsoport
eredeti feliratos kőtáblája került
elő a zalaegerszegi emlékműből. Az 1951-es szétbontás után
tehát a kőtáblát újrahasznosították, és Mikus Sándor felhasználta a zalaegerszegi „Felszabadulási Emlékmű” 1955-ös
megalkotásakor. A kőtáblát a
történet bemutatásával együtt a
Modern Városok Program keretében megújuló Göcseji Múzeum új várostörténeti kiállításának részeként, vagy a leendő Mindszenty József Múzeum
és Zarándokközpont kommunista diktatúrát bemutató kiállításának elemeként helyezzük
majd el – mondta a tervekről
Balaicz Zoltán polgármester.

Fagytalanítsa vízmérőjét!
A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös
érdekünk!
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Programsorozat az egervári könyvtárban
Az Országos Könyvtári
Napok keretében az egyik
program az egervári könyvtárban a KönyvtárMozi volt, ami
most a népmese napjához kötődött. Megnéztük a gyerekekkel a magyar népmesék közül A
csillagszemű juhász című részt.
A foglalkozáson pedig egy népmesei TOTÓ-t oldottak meg a
gyerekek. Amelyik kérdésre
nem tudták a választ, azt a
mesekönyvekből ki tudták keresni. Nagyon ügyesen oldották
meg a feladatot. Jutalmul mindenki kapott egy könyvjelzőt,

egy cukorkát és egy mesés
memóriakártyát is vihetettek
haza. Szinte mindenki kölcsönzött újságot vagy könyvet,
amiért a héten egy kis apróság
is járt.
Az októberi Országos Könyvtári Napok második programjaként az Alkotó Kezek tagjainak segítségével a varrás alapjaival ismerkedtek meg a gyerekek az egervári könyvtárban.
Textilből tököt és baglyot varrtunk, ami remek őszi dekoráció
is lehet. A könyvtárban több
varrással kapcsolatos könyv is

Főzőverseny Gősfán

A környező településekről is érkeztek főzőcsapatok.

Főzőversenyt rendeztünk a
„Mi kis falunkban” október 6án a Vitárgyai pihenőhelyen.
Vidám napsütéses reggelre ébredtünk szombat reggel, nagy
volt a készülődés, sürgés-forgás.
A helybeliek mellett a környező településekről (Kispáli,
Vasboldogasszony,
Győrvár,
Egervár) is érkeztek főzőversenyünkre. 11 óra környékén
már szinte mindenkinek rotyogott a bográcsában az olajban
pirított hagyma. Nagyon finom,

íncsiklandozó ételek készültek,
többnyire vadpörkölt dödöllével. A győrvári csapat finom
palacsintával várta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
Az első 3 helyezett mellett
minden résztvevő ajándékcsomagban részesült. Nagyon jó
hangulatban telt el ez a nap.
Október 7-én a közeli településen, Kispáliban szüreti felvonuláson részt vett polgármester asszonyunk többedmagával.
Szeghyné Keszei Edina

Hasznos, tartalmas rendezvények voltak.

megtalálható, és persze számos
más technikáról is olvashatnak
az érdeklődők. A gyerekek nagyon élvezték az alkotást Gizi
néni és Mariann segítségével.
Bízunk benne, hogy lesz folytatása az ilyen alkalmaknak.
Az Országos Könyvtári Napok harmadik programjaként a
4. osztály és osztályfőnökük,
Cseszkóné Kiss Edit vett részt
Matusné Gáll Éva előadásán az
egervári könyvtárban. A Megosztom veletek című foglalkozásán Kányádi Sándor és Weöres Sándor alkotásaival ismerkedhettek meg a diákok. A
programot Csíkszentmihályi Berta, Szegedi Katalin és Keresztes

Dóra illusztrációin kívül versek, zenék, mesék és játékos
feladatok is színesítették. A
foglalkozáson ilyen kérdések is
felmerültek: Lehet-e fából vaskarika? Hogyan lakhat jól a
kecske, hogy a káposzta is
megmaradjon? A gyerekek nagyon aktívan, és ügyesen oldották meg a rejtvényeket, feladatokat, és a rímek pótlását.
Érdeklődve nézegették a könyveket, és kölcsönöztek is néhányan. Jutalmul mindenki kapott
könyvjelzőket és képeslapot is.
A program a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával jött létre.
B.K.V.

Az utolsót is sikerült

Minden utca aszfaltozott lett.

A kispáli szüreti felvonuláson gősfaiak is részt vettek.

Gyűrűs Község Önkormányzata több éven keresztül nyújtott be pályázatot a Petőfi utca
felújítására. 2017 decemberében
a Belügyminisztérium pozitív
elbírálásban részesítette a kérelmüket, így a község legutolsó,
még nem aszfaltozott útja
szilárd burkolattal lett ellátva.

A beruházás során felületkiegyenlítés, útalap készítés,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése és padkarendezés valósult meg.
Külön köszönet illeti a kivitelező céget, a Telekes-Ép Kft.t, amely kiváló munkát végzett
rövid határidőn belül.
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Felzárkózási fórum a Megyeházán

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Kovács Ferenc.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.
Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehetőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye kivételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munkahelyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.
Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrányos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahelyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkrimináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabályokkal, illetve azokat be is tartanák.
Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyében elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szervezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Káposztát savanyítottak, nudlit sodortak
régi káposztagyaluló eszközök
közül választhattak, a kiállított
darabok közül pedig volt olyan
is, ami százévesnél is régebbi.
A savanyítás folyamatából nem
hiányozhatott a döngölés, sőt
volt olyan bátor jelentkező is,
aki a lábbal taposást is kipróbálta, persze csak gumicsizmában.
A káposztasavanyítás után a
nudlikészítés következett. A 10
Készül a nudli…

Benépesült Egerváron a
Pincedomb október utolsó hétvégéjén. A Mozgássérültek és
Fogyatékkal Élők Egyesülete,
Rád hagyományozom címmel
gasztronómiai eseményt szerveztek, mely a Családok Éve
országos programsorozathoz is
csatlakozott. Közreműködött
még a Zala Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház,
valamint helyi civil szervezetek

is. Az évről évre ismétlődő
rendezvény célja, hogy a fiatalok továbbvihessék elődeik
konyhai tudományát. A téma
érdekességét mutatja, hogy
még Szombathelyről is jöttek
érdeklődők, és annak rendje és
módja szerint be is álltak a
savanyítók közé.
Több tucatnyian savanyították a magukkal hozott káposztát, amit haza is vihettek. Új és

kiló krumpliból sodort nudlit
többféle ízesítésben, édesen,
mákosan, szalonnával, gombával, lekvárral fogyasztották el a
rendezvény utáni közös uzsonnán. A zsűri a nudli készítését
kilenc díjjal jutalmazta, az
összességében legjobbnak ítélt
nudliért járó vándordíj pedig az
idén Kovácsné Anikóé lett, amit
a tavalyi győztes, Vassné Várkövi Klára adott át.

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!
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Néptánccal, citeraszóval ünnepeltek
Kistraktoros lakodalmas szüreti felvonulás
Kellemes időjárás fogadta
kegyeibe Kispáli lakóit a szüreti felvonulás napján, október
hetedikén. Ahogy ebben a kedves kis faluban már szokás,
ezúttal is nagy számban gyülekeztek a felvonulók, akik minden korosztályt képviselve gyülekeztek, ki traktorral, ki pedig
gyalogszerrel. A járgányok
díszbe, a felvonuló kisebbek és
nagyobbak pedig maskarába
öltöztek. Hagyománya van már
annak is, hogy a résztvevők
lakodalmas menetet játszanak,
amelyben ezúttal Hári Károlyné alakította a menyaszszonyt, a bagodi vendégszereplő, Smodics Erzsébet pedig a
vőlegényt.
Szabó Istvánné, Ili néni, a
nyugdíjas egyesület elnöke lelkesen említette, mekkora öröm,
hogy ilyen szép számmal megjelentek a jelmezesek.
– Mindenbe be kell avatni
az ifjúságot már az elején,
hiszen ha nem jönnek velünk,
akkor később nem biztos, hogy

csinálnak valamit. De ha ott
vannak a legkisebbek, a mama,
papa, testvérek a tennivalók
sorában és a szórakozásban is,
akkor szépen alakulnak a közös
dolgaink – számolt be róla,
miért is ilyen aktívak Kispáli
lakói.
Az ifjúsági klub előtt már
kora délután összegyűlt az ünneplő közönség, majd a kellő
népsűrűség elérésekor megindult a menet. Kis traktor, nagy
traktor, fűnyíró gurult-pöfögött
szép sorjában, végig az egész
falun, közben sűrűn meg-megállva. Hiszen a falu lakói közül
akik nem vonultak, hanem nézőket alakítottak, sűrűn kínálgatták a vonulókat a maguk
készítette finomságokkal. Volt
étel-ital bőven, már az idei szüret eredményét is megízlelhették a lakodalmasok, a vezértraktorról pedig szólt a talpalávaló, megadva az alaphangulatot.
Kiadós, több mint egyórás
falujárást követően érkezett
meg a menet a községházához,

Ezúttal is cifra jelmezekbe öltöztek Kispáliban a szüreti ünneplők.

ahol kulturális program várta a
résztvevőket. Bemutatót tartott
a gősfai Rozmaring néptánccsoport, bevonva a programba
a helyi lányokat, asszonyokat
is. Utána a Botfai Citerazenekar dallamait hallhatták a
megjelentek. Végezetül magyaros jellegű szüreti egytálétellel

vendégelte meg az önkormányzat a résztvevőket, s az asztalról nem hiányoztak a helyben
termett gyümölcsök, jóféle borok és pálinkák sem. Így az idei
szüreti mulatság késő estébe
nyúló, hangulatos ünnepléssel
zárult.
-f-

Borsodi vendégek Vasboldogasszonyban

település hasonló természeti
adottságai, a dombos lankás
erdővel tarkított területei, a
település vezetőinek a választási ciklusokon átívelő fáradságos munkája, a helyi lakosoknak a vendégszeretete hasonlóságot mutat, ami megkönnyítette a tapasztalatcserét, és biztosítja a jövőbeli gyümölcsöző
kapcsolattartást.
Hegyi Erzsébet

három települést külön-külön
érintő EFOP pályázatot tanulmányozták, a már meglevő tapasztalatokat kicserélték, a
program végrehajtása során
felmerülő előnyöket összevetették, a nehézségekre megoldást próbáltak keresni. A két

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
Vendégek és vendéglátók…

Gulyás János Borsodbóta
polgármestere és a települése
delegációja Köcse Tibor Nagypáli polgármestere meghívására 2018.10.25-én látogatást tett
a faluban, majd Vasboldogasszony településen is.
Németh Zsolt polgármester
köszöntötte a vendégeket, ezután közös beszélgetésre került
sor a Vasboldogasszonyi Önkormányzati Hivatalban.

Miután a vendégek bemutatták településüket, megtekintették
Vasboldogasszonyban az elmúlt
években történt fejlesztéseket,
beruházásokat. Németh Zsolt végigkísérte a vendégeket a sporteszközökkel felszerelt edzőterembe, a kiszolgálóhelyiségekbe,
a faluházba, a temetőbe, majd a
tervek kerültek felvázolásra.
A finom falatok és a hűsítő
nedű fogyasztása után mind a

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

www.zalatajkiado.hu
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Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását
A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatottságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti álláskeresőknek, a GYES-ről, GYEDről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak, tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, valamint a közfoglalkoztatottak jelentkezését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatásokat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat közreműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismertetése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci tanácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segítése, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában munkaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadást is biztosítanak. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik A ZMVA mentorai munka közben.
a munkavállalót ügyeik intézésére, -----------------------------------------------------megkönnyítik a munkaadóval foly- ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
tatott kommunikációt és konflikPAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
Támogatás: 962,99 millió forint
tanácsadók a megyei KormányhivaProjektazonosító:
tallal együttműködésben valósítják
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
meg, a hatályos jogszabályokkal és
www.zalapaktum.hu
a kormányzat munkaerő-piaci intézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók munkájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmiszer-, vegyi áru eladó, 22-en vállalkozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgáltatásban részesült.

„A jövő csupa múltból áll!”
gyar nép jövőjéért áldozták életüket!” – mondta köszöntőjében Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester
asszony.

A rendezvény zárásaként a
Történelmi Vitézi Rend tagjai
segítségével az emlékezés koszorúit helyezték el a kultúrház
előtti kopjafánál.

www.zalatajkiado.hu
Ünnepi műsorral készültek a diákok.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulóján
a Csertán Sándor Általános
Iskola tanulói ünnepi műsorral
és flashmobbal emlékeztek meg
Alsónemesapátiban.
„Elbeszéljük a múltat, erőt
merítünk belőle, és talán megismerhetjük általa a jövőt is!
1956. október 23. történései
ugyanis a jövőnek szóltak, a
pesti srácok értünk, Magyaror-

szág jövőjéért harcoltak. A jövő
csupa múltból áll! 1956 hősei
azonban nem azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az
események lefolyását! Nem is
azt, hogy név szerint ismerjük őket! Egy valamit azonban joggal várnak: Azt, hogy
hűek legyünk elveikhez, az
általuk képviselt értékekhez,
és továbbvigyük azt a hitet,
és egységet, amellyel a ma-

Észak-Nyugat Zala
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Ünnepi megemlékezés Új technika az egervári tornateremben
Októberben az Egervári
László Általános Iskola tornatermében megtörtént a kosárpalánkok cseréje. A tornaterem
két hosszabb oldalán 4 darab
manuálisan állítható és szükség
esetén kihajtható palánk került
felszerelésre. Magasságuk a
gyermekek korához igazíthatók
és jól használhatók kiscsoportos gyakorlásra akár a testnevelés órán, akár a kosárlabdaedzéseken.
A kosárlabdapálya vonalait
az idő vasfoga már megkoptatta, így a szükségessé vált újrafestés is megtörtént. A kosár„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” (Bibó István, 1956)
A fenti, Bibó István államminiszter által 1956-ban elhangzott fontos gondolat köré
szerveződött az egervári iskolások éves megemlékezése.
A 7. osztályos diákok október 19-én lezajlott műsorukban a szabadságjogok és a
meghurcoltatás fogalmait járták
körül, melyekhez a nemzeti és
az egyéni emlékezet forrásaiból
egyaránt merítkeztek. A nemze-

ti hősöket és áldozatokat feketébe öltözve gyászolták meg.
A gyerekek előadásukban dramatizált – a koncepciós pereket
idéző – elemekkel, versszavalatokkal, tánccal és énekkel
meséltek társaiknak az október
23-i forradalomról, melyben
közreműködött az iskola énekkara is (képünkön).
A megemlékezés nagy sikerrel zárult, kicsik és nagyok
közös tapssal köszönték meg
tanulótársaik produkcióját.
Németh Zsófia

labda pályához felszerelt két
motoros palánk nagyban megkönnyíti a terem különböző
labdajátékokhoz való átrendezését.
A heti 5 kötelező testnevelés óra megnehezítette az óraelosztást, így előfordul, hogy
több osztálynak egy időben van
testnevelés órája. Jó idő esetén
nem probléma, de az esős, őszi
idő miatt osztozni kell a tornatermen. Ahhoz, hogy az osztályok ne zavarják egymást a
munkában, vagy a játékban, a
termet elválasztó, elhúzható
függöny nyújt segítséget.

Kosárlabdameccs a tornacsarnokban.

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk! Eladó lakás Egerszeg központjában
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!

Zalaegerszeg városközpontjában tulajdonostól eladó
egy szépen felújított, téglaépítésû
12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.
Az ingatlan per- és tehermentes,
64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.
Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.
n
Hu

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon
előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból
malacok, süldők eladók. Ár: 650 Ft/kg
Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

rik

ga

• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

