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Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Adventus Domini

Szent András

f.l.

. Az Úr eljövetele – így magyaríthatjuk a
latin szavakat. A karácsonyt elõzõ négy hét a várakozás ideje.
Várakozás, lelki felkészülés az Úrjövetre. A keresztény ember
hitéleti gyakorlatában ez az idõszak az elcsöndesedés, a befelé
fordulás, az önvizsgálat ideje.

Mögöttünk már apostol napja, melyhez a
legközelebb esõ vasárnappal kezdõdik az advent. Advent elsõ
vasárnapja, illetve annak elõestéje egyben az egyházi év kez-
dete is. Teljes harmóniában a téli álmára készülõ természet-
tel, a lélek is elcsöndesedik ebben a periódusban, advent
ugyanakkor a kezdetet is jelöli.

Várakozás: reménykedés. Ha várakozunk valakire, valami-
re, annak reményében tesszük, hogy meg is érkezik. A keresz-
tény ember számára éppen ezért az adventi idõszak nem a
reményvesztettség boldogtalan idõszaka, hanem jó alkalom
arra, hogy megtisztult lélekkel készüljön az Úr eljövetelére, a
karácsony misztériumának befogadására.

Advent külsõleges kísérõje az adventi koszorú, ami ugyan
nem tartozik szorosan az idõszak liturgikus elemei közé, ám a
hetenként meggyújtott gyertyáinak barátságos fénye egyre
erõsödõen tesz bizonyságot arról, hogy közel a Világosság.

Kinn, a még alélt természetben is megszûnik a nappalok
fogyása, s várakozó lelkeinkben is egyre fogy a sötétség.

Advent van. A remény napjait éljük.

A remény napjai…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A
továbbra is élénk az élet.

Október 29-én
polgármester tartott

beszámolót az önkéntesként
eltöltött 3 hét ese-

ményeirõl, élményeirõl.
November 17-én kezdõdött

a fõzõtanfolyam, 18-án a kézi-
munka szakkör.

Szeptembertõl folyamato-
san várják a kicsiket duruzso-
lóra (zenebölcsi)
zenetanár vezetésével, szerda
délelõttönként 10,30-ra.

26-án elindították a ba-
ba-mama klubot, melyet az

teskándi Kemence-ház-
ban

Tóth István
Jánosné

Erdélyben

Csongár Edit

Programbõség a Kemence-házban

Beindult a baba-mama klub.
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A népmûvészeti tárgyak
létrejöttének évtizedeket fel-
ölelõ sajátos élete, története,
üzenete van a hétköznapok
sodrásában és az ünnepek ide-
jén egyaránt. Karácsonyvárás
idõszakában kerestük fel a

köz-
mûvelõdési szakemberét, a né-
pi játékkészítõ

, aki csuhéból alkotott
munkáival élteti tovább – fõ-
ként – a tájegységünkre jel-
lemzõ hagyományokat.

– 1995-ben, a Gébárton
megrendezett gyermek- és
ifjúsági komplex népmûvésze-
ti táborban, a keszthelyi Mar-
kos Lászlóné és a Nagykani-
zsán élõ Pulai Lászlóné avatott
be a csuhé megmunkálásának
fortélyaiba. 1999-ben kitanul-
tam a bõrtárgy készítõ mester-
séget, majd 2001-ben népi ját-
szóház vezetõi, 2002-ben népi
kismesterségek oktatója képe-
sítést szereztem. 2005-tõl saját
készítésû csuhéjátékokat alko-
tok, amelyeket 2008-tól a Ha-
gyományok Háza Népi Ipar-
mûvészeti Tanácsa által zsûriz-
tetek. A népi-és gyermekjáté-
kok megformálása során for-
rásként a Göcseji Múzeum és a
nagykanizsai Thúry György
Múzeum gyûjteményének meg-
ismerése szolgált a számomra,
valamint Radamoson (Szlové-
niában) Tüske Mária csuhéfo-

gé-
bárti Kézmûvesek Háza

Pozvai And-
reát

„Három királyok hódolata”
Csuhéból formált betlehemes

nó népi iparmûvésztõl, csuhé-
ból készült használati tárgyak
alapjait sajátítottam el. Mindez
kiinduló pont volt a saját stílus
kialakításához, amelynél a le-
tisztult formákat helyezem elõ-
térbe – tért vissza a kezdeti lé-
pésekhez Andrea.

Több éve már, hogy a csu-
hézás és a bõrmûvesség terén
megszerzett tudást táborok-
ban, fesztiválok, iskolai rendez-
vények és a gébárti Kézmû-
vesek Házában havonta meg-
rendezésre kerülõ Nyitott Mû-
helygalériák alkalmával adja to-
vább a felnõtteknek és a gyer-
mekeknek. Megyei, regionális
és országos, valamint határon
túli kiállításokon, mesterség-
bemutatókon, mûvészeti talál-
kozókon és megmérettetése-
ken lehet találkozni igényes
kézmûves munkáival.

– Játékaim készítése során
– a csuhé mellett – a kukorica-
csutkát alapként használom.
Elõször megtervezem, lerajzo-
lom, majd a munka elején a
csuhét vízbe áztatom, hogy
formálható legyen. A kukorica
mellett fûzfavesszõt, termése-
ket, kenderkócot használok,
melyeket kötözéses techniká-
val, rafia segítségével állítok
össze – kaptunk bepillantást a
szakmai lépésekbe.

Jézus születésének történe-
tét közvetítõ betlehemes, a

Biblia szereplõit vonultatja fel
máig élõ hagyomány kereté-
ben, mint a karácsonyi ünnep
egyik szerves része, melyek-
ben szerepet kap a népi hu-
mor éppúgy, mint az öröm-
ünnep.

E jeleneteket Andrea csu-
héból formálta meg. Az alkotá-
sokat 2005 óta, minden évben
advent és karácsony idõszaká-
ban hazai és külföldi kiállítá-
sok alkalmával tárja a közön-
ség elé.

– Konrád Lajos fafaragó,
népi iparmûvész kukoricaszár-
ból készített régi idõk hagyo-
mányos gyermekjátékait is-
mertette meg velem. Ezek az õ
gyermekkorában a mindenna-
pok játékai voltak, ma csak
múzeumban lelhetõk fel. Ily
módon készült el a „Kukori-
cás” Göcseji négy oldalról kerí-
tett boronaház társasjáték,
amellyel az volt a célom, hogy
a tájegységre jellemzõ építé-
szetet, az emberek által hor-
dott népviseletet, használati
tárgyakat, kukoricából készít-
hetõ ételeket, népszokásokat,
szólásokat, közmondásokat be-
mutassam. Ezen ismeretek meg-
szerzésében a kukorica min-
den részének felhasználásával
készített játékok segítenek.
Szakmai fejlõdésemet 2012.
augusztus 20-án a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium vezetõ-
je, Balogh Zoltán, a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere díjjal ismerte
el. Ez a néprajzi elemeket ma-
gába foglaló játék augusztus-
ban Budapesten, az „Ifjú mes-
terek remekei” kiállításon, és

õsszel a zalaegerszegi Liszt Fe-
renc Általános Iskola galériájá-
ban volt megtekinthetõ –
hangzottak a népi játék- és kis-
mesterség oktató lelkes szavai.

Alkotómûhelyébõl a szám-
talan lehetõséget magába rejtõ
és az egyszerû természetes-
séget közvetítõ kukoricacsuhé-
ból létrehozott életképek,
nagy gonddal megformált fi-
gurák és tárgyak, meseillusztrá-
ciók kerülnek ki.

– Terveim között szerepel
bábtáncoltató betlehem elké-
szítése, ami az egyetlen népi
bábjátékunk. A karácsonyi
betlehemezések egy csoportjá-
nál a kellékként hordozott
betlehem, melyeknek belsejé-
ben egy rövid bábjáték is be-
mutatásra kerül, melyet a
keszthelyi Balatoni Múzeum-
ban és Vörsön végzett néprajzi
jellegû kutatómunka elõz meg.
A betlehemes elkészítését egy-
fajta szakmai kihívásnak ér-
zem, ezért is térek vissza a
többszereplõs bibliai jelenet
megformálásához – hallottuk e
számos lehetõséget kínáló kéz-
mûves technika mûvelõjétõl,
Pozvai Andreától.

A hagyományaink, népmû-
vészetünk ápolásán elszántan
munkálkodó alkotónak „Há-
rom királyok hódolata” címû
csuhébetleheme a szereplõk
egymás mellé helyezésével a
jelenet ünnepélyességét tük-
rözi. Minden esztendõben
megtekinthetõ, karácsonyvá-
rás idején a megyeszékhelyi
Art Moziban.

Török Irén

A Népmûvészet Ifjú Mestere és alkotása.

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 3 hét!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Kerka Komposzt

5.500 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel.: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.huFax: +36 92/551 012 •

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

Az új önkormányzati tör-
vényben foglaltak értelmében
Tófej, Baktüttös, Pusztaede-

Közös hivatal
rics, Szentkozmadombja
Zalatárnok

és
alkot majd közös

hivatalt 2013 január elsejétõl.
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A járási hivatalok létreho-
zása mérföldkõ a közigazgatás
reformjában. A 2013. januárjá-
ban életbelépõ változásokkal a
végsõ szakaszba érkezik az ál-
lamigazgatás átalakítása –
hangsúlyozta
miniszterelnök-helyettes, köz-
igazgatási és igazságügyi mi-
niszter a Jó állam - 2013' címû,
a megyei és a helyi sajtó szá-
mára rendezett konferencián
nemrég.

Kizárólag a múlt feltámasz-
tásával nem lehet a polgárok-
nak megfelelõ, a polgárok ér-
dekeit szolgáló közigazgatást,
állami mûködést teremteni –
állapította meg köszöntõjében
Navracsics Tibor Legalább
annyira korszerûnek kell len-
ni. Éppen ezért most a tradí-
ciók és az újszerûség „házasí-
tására” teszünk kísérletet,
ugyanúgy, ahogy a kormány-
hivatalok kialakításakor.

A közigazgatási reform elõ-
készítésekor egyetlen alapvetõ
célnak rendeltünk alá min-
dent, ez pedig a polgárok szol-
gálata. A magyar állam ügy-
intézésében végre azt a meg-
becsülést jutassa kifejezésre,
amely a magyar állampolgáro-
kat megilleti. A miniszter sze-
rint a jelenleg mûködõ kor-
mányablakok referenciapon-
tok. A tervek szerint egy év
múlva már közel 300 kormány-
ablak mûködik az országban.

– A területi közigazgatás
megkezdett reformja történel-

Navracsics Tibor

.

Reform a polgárokért
mi léptékû átalakítás- kezdte
elõadását területi
közigazgatásért és választá-
sokért felelõs államtitkár. A
diktatúra évtizedeit követõ idõ-
szak még kevés volt arra, hogy
az állam és a polgárok közötti
bizalom helyreálljon. A biza-
lom kialakításához az államnak
még sokat kell tennie. A kor-
mányablakok országos rend-
szerének a kialakítása a biza-
lom helyreállításának az esz-
köze – vélekedett Szabó Erika.

A kormányablakban min-
den az állammal kapcsolatos
hatósági ügyünket egy helyen,
egyablakos ügyintézés kereté-
ben intézhetjük. „Hogyha a
kormányablak rendszert ki-
építjük, semmit nem kell tud-
ni, egyetlen dolgot kell tudni:
hol van a lakóhelyemhez leg-
közelebbi kormányablak.”

A kormányablakok jelenleg
a megyeszékhelyeken és a me-
gyei jogú városokban mûköd-
nek, de a jövõ év végén min-
den olyan helyen, ahol ok-
mányiroda mûködik, várják
majd az állampolgárokat –
mondta az államtitkár asszony.
2011-ben 29 helyszínen voltak
kormányablakok 62 ügykörrel,
kísérletképpen a nagy fejlesz-
tés elõtt. Az ügyfélszolgálatok
300 munkatársát több, mint
2000 pályázó közül választot-
ták ki. Az ügyfelek elégedett-
sége 98 százalékos. 2013 vé-
gére megvalósulhat az egyab-
lakos ügyintézés. Ehhez pályá-

Szabó Erika

zat alapján választják ki azt a
6000 munkatársat, akik megfe-
lelnek a követelményeknek.
Ezzel csökkenhet az államigaz-
gatási ügyekre fordított idõ és
költség, kevesebb lesz az el-
intézetlen ügy.

Az átalakítás költségeire vo-
natkozó kérdésre válaszolva
Navracsics Tibor elmondta: az
alapelv az volt, hogy ne kerül-
jön többe, mintha az önkor-
mányzati rendszert kistérségi
szinten mûködtetnék. Középtá-
von megtakarítást jelent a hi-
vatalok felállítása, hiszen olyan
feladatokat, amelyeket most
minden településen ellátnak, a
jövõben járási szinten végeznek.

Az egyes megyéket érintõ
kérdésekrõl a jelenlévõk re-
gionális szekcióbeszélgetésen
kérdezhették a kormánymeg-
bízottakat.

Megyénk élen jár az átala-
kításban, hiszen már az októ-
ber 12-i sajtótájékoztatón el-
hangzott: a

mindenben meg-
állapodott a megye 258 telepü-
lésével a járási feladatok, lét-
számok, ingatlanok, ingóságok
átvételével kapcsolatban. A te-
lepülésvezetõk a testületi fel-
hatalmazásokat követõen a tá-
jékoztató napjáig aláírásukkal
is hitelesítették a megállapodá-
sokat – a hivatal információ
szerint az országban elsõként.

kormánymeg-
bízott a konferencián elmond-
ta, hogy Zala megyében hat
járás kialakítására kerül sor.
2013 végéig 10 kormányablak
és 60 ügysegéd áll az állam-
polgárok rendelkezésére ügy-
intézésükhöz.

Zala Megyei Kor-
mányhivatal

Rigó Csaba

sl

Rigó Csaba: – Zala élen jár az átalakításban.

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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November 18-án, vasárnap
17.00 órakor a

címmel adott mûso-
ros estet a helyi közösségi ház
rendezvénytermében.

tófeji Szivár-
vány Dalkör „Musical - Nóta-
Operett”

A Szivárvány Dalkör mûsoros estje Tófejen

Olasz Jánosné – a dalkör
vezetõje – köszöntõjét köve-
tõen a következõ gondolatok-
kal indította az estet:

– A mai este témája ope-
rett, nóta, musical. Egy kicsit

nagy fába vágtuk a fejszénket,
hisz ezeknek a daloknak az
elõadása már több képzett-
séget, igényesebb elõadásmó-
dot, kivitelezést igényel. Re-
méljük, sikeresen vesszük ezt
az akadályt is.

Az est mûsorvezetõi teen-
dõit, a dalok felkonferálását

, a hango-
sítási feladatokat pedig

, a dalok zenei alap-
jának szerzõje látta el. A mûsor
elsõ részében olyan népszerû
mûvekbõl csendültek fel betét-
dalok, mint az Oliver, a Padlás,
a Valahol Európában, a Muzsi-
ka hangja, a Mary Poppins, a
Don Quijote, a Dzsungel köny-
ve, a Hair, és Shakespeare Ró-
meó és Júliája.

A szünetet követõen a
tánccsoport lépett

Molnár Bernadett
Jávor

Zoltán

Tó-
feji Apácák

a színpadra, majd a dalkör
tagjainak egyéni, duett és cso-
portos számai szórakoztatták a
nagyon lelkes, 250 fõnyi kö-
zönséget.

A Delta zenekar tagjainak
színpadon történõ megjelené-
se tovább fokozta a közönség
hangulatát. Köszönjük

és ,
hogy közremûködésükkel hoz-
zájárultak az est sikeréhez!

S, hogy a felállított akadályt
a Szivárvány Dalkör „átugrot-
ta”, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint a közönség szûnni
nem akaró tapsa. Ráadásként
az est összes szereplõje együtt
énekelve, táncolva, mókázva
tette mindenki számára feled-
hetetlenné ezt az élményekkel
teli estét.

Peti-
nek, Ádámnak Balázsnak

L.Gy.

Az akadályt átugrotta a Szivárvány Dalkör.

„Száguldva vágtat, rohan az
idõ,

Sorra váltják egymást föl a
hetek,

Minden nyár gyorsabb,
mint az elõzõ,

Az idõnek nem mondhatsz
„állj meg”'-et...”

versével kez-
dõdött az ünnepség

a tornateremben, ahol az
idõskorúak ünnepségére ke-
rült sor november 17-én. Ha-
gyományos jelleggel rendezi

Zsoldos Imre
Kisbu-

csán

Nyugdíjas nap Kisbucsán
meg évrõl évre az

a
karöltve

ezt a szép, meghitt ünnep-
séget.

Az Idõsek napja a szépkorú
emberekrõl, az õ tiszteletükrõl
szól. Tiszteletünk magában
foglalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetüket és annak
kifejezését, hogy társadal-
munknak õk is hasznos tag-
jai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.

önkor-
mányzat Kisbucsa Község-
ért Közalapítvánnyal

Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a
higgadt bölcsességre, amivel
csakis õk rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek ben-
nünket.

polgármes-
ter ünnepi köszöntõje után a
helyi fiatalok mûsorral, éne-
kekkel kedveskedtek a nagy-
mamáknak és nagypapáknak.
„... Simogassátok meg a deres

Takács Ferenc

fejeket, csókoljátok meg a
ráncos kezeket, Öleljétek meg
az öregeket, adjatok nekik sze-
retetet” – hangzottak e kedves
szavak, melyek némelyikük
szemébe könnyet csaltak. A
kulturális mûsor után a szépen
megterített asztalokra felke-
rült az alapítványi tagok által
feltálalt vacsora, amit a Kara-
ván étterem készített el, köz-
ben élõ zene szórakoztatta az
ünnepelteket.

„Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet.”

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február
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Minden településen az
esetleges veszélyhelyzetekre
való felkészülés érdekében kö-
telezõ polgári védelmi egysé-
get alakítani. A

és a
szakmai támogatása

mellett november 17-
én tartottak polgári védelmi
gyakorlatot. A kormány védel-
mi feladatokra biztosított ke-
retébõl a település a munká-
latokra 2 millió forint támo-
gatást kapott, melybõl Hottón
két fõ helyszínen végezték el a
legszükségesebb javításokat. A
gyakorlatozók árkok újbóli ki-
tisztítását, az utak, padkák
rendbetételét végezték el, vala-
mint a hottói patakon átvezetõ
fahidat állították helyre.

– Nem csak tervezési szin-
ten, hanem életszerû gyakor-
latokkal készülünk az esetle-
ges veszélyhelyzetekre. Nagy
ipari üzem nem található ná-
lunk, így inkább a rendkívüli
idõjárás okozhat problémát. A
nagy esõzésektõl el tudnak

Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Zala Megyei Védelmi
Bizottság

Hottón

Gyakorlattal fejlesztették készültségüket
Polgári védelmi gyakorlatot tartottak Hottón

dugulni a vízelvezetõ árkok,
víz alá kerülhetnek területek.
A november 12.-iki fórumon a
lakosság tájékoztatást kapott a
lehetséges veszélyhelyzetek-
rõl, majd a helyi polgári vé-
delmi egység letette az esküt –
emelte ki pol-
gármester, a helyi polgári vé-
delem parancsnoka.

A helyi egység létszámát a
település lélekszáma határozza
meg. Hottón 364-en laknak,
védelmi szempontból a két
egymástól elkülönülõ telepü-
lésrész, Hottó és

így egyformán kapott
beosztottakat, felelõsöket.

– A munka reggel nyolc
órakor a védelmi sziréna hang-
jára gyülekezõvel indult, a pa-
rancs kihirdetése után min-
denki a feladatának megfelelõ
területre vonult. A védelmi
bizottság által biztosított ösz-
szegbõl korábban már meg-
vásároltuk a munkákhoz még
szükséges faanyagot és szerszá-
mokat. A gyakorlat alatt a Hot-
tó külterületén található, esõ-

Vincze Ferenc

Zalaszentmi-
hályfa

zések által megviselt patak
fahídját állítjuk helyre. Zala-
szentmihályfán a faluba vezetõ
hegyi horhos partján felgyü-
lemlõ víz sárral tömíti el a
vízelvezetõket, átfolyókat, ami-
nek kitisztítása szintén fontos
feladat – ismertette a telepü-
lésvezetõ.

Hottón veszélyhelyzet ese-
tén nincsenek hivatásos kár-

elhárító szervezetek, így
azok megérkezéséig a lakos-
ság magára van utalva. A
gyakorlat a település fejlesz-
tésén túl az egységek felké-
szültségét, a lakosság egymás
iránti felelõsségét is szolgálta,
éles helyzetekben így össze-
szokottabb csoport segíti a
települést.

Pataki Balázs

A gyakorlatnak köszönhetõnek fontos munkákat végeztek el.

„A legszebb mûvészet tu-
dod mi, Derült szívvel meg-
öregedni.”

nyugdíjas klub
önkormányzat

Nagy-
lengyelben Idõsek Világ-
napja

(Sík Sándor)
Már hagyománnyá vált,

hogy évente egy alkalommal
összejövünk azért, hogy kife-
jezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szerete-
tünket a köztünk élõ idõs em-
berek iránt. A
és az közös
rendezésében került sor

az
alkalmából megrende-

zett ünnepségre, ahol mûsor-
ral, saját készítésû vázával, egy

Idõsek köszöntése Nagylengyelben

szál virággal és egy finom
vacsorával kedveskedtünk a
szépkorúaknak november 24-én.

– Szükségünk van mindar-
ra a sok élettapasztalatra, arra
a higgadt bölcsességre, amivel
csakis Önök rendelkeznek, és
a türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennün-
ket – mondta köszöntõjében

polgármester,
majd bemutatta atyát
– nemrég kezdte meg mun-
káját egyházközségünkben –,
aki szép szavakkal beszélt a
hitrõl. A gyermek-, az ifjúság-

Scheiber Ildikó
Nagy Péter

és az aktív felnõtt korosztá-
lyok képviselõi egy-egy verssel
köszöntötték az ünnepelteket,
majd éneke szó-
rakoztatta õket. Meglepetésven-
dégként pedig a

lépett
a színpadra, tagjai rég nem hal-
lott dalokkal fergeteges hangu-
latot teremtettek. A dalkör tagjai
az egész estét a falu nyugdíja-
saival töltötték és együtt nótáztak.

Az idõs emberek életta-
pasztalata része jelenünknek

Szalay Ráchel

Zalaszentmi-
hályi Nóta- és Népdalkör

és jövõnknek. Kívánjuk, hogy a
tengernyi bölcsességet türe-
lemmel és önzetlenül adják át
másoknak, ajándékba pedig
még sok boldogságot rejtegetõ
éveket kapjanak. Jó egészséget,
tartalmas, boldog életet kívá-
nunk minden idõs embertár-
sunknak.

Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárul-
tak az est sikeréhez.

H.B.

Sokan elfogadták a meghívást.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Fél tucat éve már, hogy a
és

dûlõk pincesorán kigyul-
ladt a villany. Most két újabb,
még „élõ” hegyhát,
és a hozzá szervesen illesz-
kedõ vár a „sorára”.

Régi vágyuk teljesülhet a
két hegyhát gazdáinak, ha a
„romantikus” világítóeszközö-
ket, a gyertyákat és petróleum-
lámpákat felváltják majd a
korszerû világítótestek.

A község önkormányzata
az év elején felmérte a lakos-
sági igényeket, minek eredmé-
nyeképp 23 gazda rendszer-
használati igénybejelentését
továbbította a szolgáltatóhoz.

Gondóta-Csobánk Atya-
hegy

Öreghegy

Kótorna

Újabb hegyhátak kapnak villanyt
E.ON-os fejlesztés Nemeshetésen

A „göcseji csöngõs kereszt” alatt vezet a sárgakeresztes túra-
útvonal Öreghegyen.

Egykori öreghegyi boronapince, amely most 28-as számmal
„szerepel” a Göcseji Falumúzeumban.

– Hol tart jelenleg és mi-
lyen anyagi ráfordítást igé-
nyel a hálózatfejlesztés? –

Magyar Kálmán
kér-

dezzük pol-
gármestert.

– Sajnos az elsõ villanygyúj-
tásra még egy ideig várniuk
kell a gazdáknak – mondja a
község elsõ embere. – Jelenleg
a tervezés folyik, és az enge-
délyeztetési procedúrákon is
túl kell lennünk. Hogy divatos
szóval éljek, a „projekt” rend-
kívül kedvezõ konstrukcióban
valósul meg. Az E.ON tájé-
koztatása szerint valamennyi
ingatlan rendszerbe kapcsolá-
sa külön fejlesztési hozzájá-
rulás nélkül megoldható.

– A gazdákra nem is hárul
semmi költség?

– A szolgáltató a hálózat ki-
építését végzi el díjtalanul. Az
ingatlanok rácsatlakoztatásá-
nak költségeit már a tulajdo-
nosoknak kell állni, ami vi-
szont nem jelent nagy terhet
az igénylõknek – tudjuk meg a
polgármestertõl.

– Legyenek túl mihama-
rabb a kötelezõ bürokratikus
eljárásokon, és legyen vilá-
gosság! –

f.l.

köszönünk el Ma-
gyar Kálmántól, aki egyetér-
tõen rábólint, s közli, hogy ami
feladat az önkormányzatra há-
rul, azt biztosan el fogják
végezni.

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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– Méltatlanul nagy elhall-
gatás és tényelferdítés követi

miniszterelnök
bejelentését, miszerint elenge-
dik az 5 000 fõ alatti telepü-
lések tartozását – mondta la-
punknak , a Zala
megyei 5. sz. választókerület
országgyûlési képviselõje, az
Országgyûlés Önkormányzati
és Területfejlesztési Bizottságá-
nak tagja, polgár-
mestere.

– Kevés az ilyen önkor-
mányzat. Nem vitás, hogy ren-
dezni kell az adósságállo-
mányt, de az eddig takaréko-
san gazdálkodó önkormányza-
tok érdekében is igazságosan
kell kidolgozni a részleteket. A
felelõsségteljesen gazdálkodó
önkormányzatok számára vár-
hatóan egyfajta „kárpótlási”
koncepciót munkál ki a
kormány.

– A 3 175 önkormányzat-
ból 1 956 részesül ebben a
teljeskörû támogatásban, ami
összesen 612 milliárd forintot
jelent. Az ország adósságállo-
mánya ezzel nem növekszik,
hiszen ez az összeg már sze-
repel a költségvetésben. Az

Orbán Viktor

Vigh László

Felsõrajk

– Vannak, akik azt sérel-
mezik, hogy ezzel a döntéssel
azok a települések is megsza-
badulnak a hiteltehertõl, ame-
lyek vezetõi felelõtlenül gaz-
dálkodtak.

– Hány önkormányzatot
érint ez a döntés?

Méltatlan az elhallgatás és a ferdítés
önkormányzat állam az állam-
ban, a folyószámlája az állam
pénzét fogyassza. Ezt a folya-
matot meg kellett állítani. Az
esetek 99,8 százalékban az el-
adósodás nem rossz szándék-
ból, felelõtlen gazdálkodásból
történt, hiszen a költségvetés
túlnyomó részét az intézmé-
nyek (óvoda, iskola, orvosi
rendelõ, stb.) fenntartására
fordították. Az eladósodás
egyik fõ oka az iskola volt. A
költségvetés mintegy negyven
százalékát állta csak az állam, a
fennmaradó hatvan százalék az
önkormányzatot terhelte. Va-
lamennyi polgármester és kép-
viselõ-testület vállalta ezt az
egyébként vállalhatatlan terhet
a település érdekében. Köz-
ben az elvonások, a kötelezõ
feladatok növekedése 2010-re
lehetetlen helyzetbe hozták az
önkormányzatokat. Mint az a
számvevõszék megállapításá-
ból is kiderül, a jelenlegi hely-
zet egyik fõ oka, hogy az állam
2010 elõtt jelentõs összegek-
kel vonult ki az önkormány-
zatok finanszírozásából, azok
feladatai viszont ennek ellené-
re tovább növekedtek. Mûkö-
désüket hitellel fedezték, ami-
ket akkor kedvezõ feltételek
mellett vettek fel. Az adósság-
állomány jelentõs növekedését
okozták továbbá az európai
uniós források felhasználással
megvalósuló beruházások is,
hiszen ezekhez gyakran 50

százalék feletti önerõt kellett
biztosítani, s ezt is csak hitel-
bõl tudták fedezni.

– Figyelni kell arra, hogy
ne termelõdjön újra a tartozás,
s ezért az önkormányzatoknak
is tenniük kell. A többszintû
közigazgatási rendszer, a járá-
sok újraélesztése is segít majd
a felelõs gazdálkodásban, meg-
akadályozva az önkormányza-
tokat a felelõtlen hitelfelvétel-
ben, ügyelve arra, hogy a hely-
hatóság kiadása ne legyen
több, mint a bevétele.

– Megtörténik az adósság
rendezése. Mi a garancia ar-
ra, hogy az eset nem ismét-
lõdik meg?

Lesz hivatal Babosdöbrétén
Nemrég számoltunk be

arról, hogy elkészült az új ját-
szótér , jelenleg
pedig az i

felújítása zajlik. Ez a munka
várhatóan januárra befejezõ-
dik, amire szükség is van, hi-
szen a közigazgatásban bekö-
vetkezõ változások a falut is
érintik.

– Hét település alkot majd
közös hivatalt a következõ év-
tõl – mondja ,
Babosdöbréte polgármestere.
– Kialakult a kép, a megegye-
zés értelmében

és Babos-
döbréte alkotja majd a közös-
séget. A törvény 60 napos le-
hetõséget ad arra, hogy ne köz-
vetlenül 2013. január elsejétõl

Babosdöbrétén
önkormányzat hiva-

tal

Kaczor Tamás

Zalaszent-
györgy, Kávás, Zalaboldogfa,
Böde, Hottó, Vaspör

mûködjön a hivatal, így várha-
tóan márciusban kezdõdik hi-
vatalosan a közös munka.

A székhely Zalaszentgyörgy
lesz, de Vaspörben és Babos-
döbrétén is mûködik majd
hivatal. Így nem éri hátrány a
babosdöbrétieket, továbbra is
helyben intézhetik ügyeiket,
ráadásul egy felújított hiva-
talban.

Kaczor Tamás

Vigh László

Kétes zalai dicsõség: az eladósodott települések országos
listáján Gelse az elsõk között szerepel. Súlyos a korábbi
SZDSZ-es faluvezetés „hagyatéka”.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!

www.lentifurdo.hu

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt

kap ajándékba!

Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,

medencefürdõ, vízi torna

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!

Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
vesz igénybe,

egyszeri
biztosítunk

valamint

bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)

KEZELÉST

Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is

igénybe vehetõ!

(Az akció 2012. október 1. és 2013. január 31 között érvényes!)

Programbõség a Kemence-házban

(Folytatás az 1. oldalról)
igényekhez igazítva hetente
hétfõn 10 órakor tartanak.
28-án adventi koszorúkötés
volt a házban, 29-én a „Zöld-
klub” foglalkozására, 30-án

a véradók köszöntésére ke-
rült sor.

Utóbbi eseményekre már
lapzárta után került sor, így
azokról decemberi számunk-
ban tudósítunk.

A megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokságban a 7. helyen
várja a folytatást a

csapata. 14
mérkõzésen 6 gyõzelmet ara-
tott, öt döntetlent játszott és 3
vereséget szenvedett, a gólkü-
lönbsége 30-20, mindez 23
pontot jelent.

kérdeztük

Gellénháza-
Farkas Pálinka

– Elégedett ezzel az ered-
ménnyel? – Sala-
mon József elnököt.

Gellénházi gyorsértékelés – félidõben

– Az alapvetõ célkitûzés a
bajnokság elején az elsõ 10
helyezett közé kerülés volt. Ezt
félidõben sikerült teljesíteni,
de a bajnokság végére szeret-
nénk elõbbre lépni.

– Azt hiszem ez felrázta a
csapatot. Sajnos veszteség is
érte klubunkat, hiszen elhunyt

– Szezon közben edzõ-
váltás történt. Kovács Imrét
Horváth Gyõzõ követte…

Horváth Tamás, a szakosztály-
vezetés tagja, a csapat egyik
támogatója.

– Az önkormányzatnak, a
támogatóknak köszönhetõen
stabilnak mondható. Ezt pró-
báljuk különbözõ pályázatok-
kal erõsíteni.

, a ZTE egy-
kori kapusa szezon közben
vette át a csapat irányítását.

– Öt mérkõzésen ültem a
kispadon, három gyõzelem és
2 döntetlen a mérlege ennek
az idõszaknak. Azt hiszem, ez
nem rossz szereplés – készít
számvetést.

– Milyen a háttér?

Horváth Gyõzõ

Horváth Gyõzõ lapunknak
elmondta, hogy a téli szünet-
ben nagy mozgás nem lesz a
keretben. Egy-két ponton sze-
retnének erõsíteni, de draszti-
kus változtatásra nem kell szá-
mítani.

– Fiatalokból álló, a focit
valóban játszó csapatot szeret-
nék építeni, fõleg helyiekbõl –
mondja Horváth Gyõzõ. – Ebben
némiképp gátol bennünket, hogy
egyelõre nem túl nagy a gel-
lénházi ajánlat. Amíg ez nem
változik, addig „idegen tollak-
kal” is ékeskednünk kell az ered-
ményes szereplés érdekében.

E.E.

Jelenet az októberi Teskánd-Gellénháza mérkõzésrõl.

Amit fõztek, meg is ették.
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Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Nem a második cikket
írom ebben a témában, de
ilyent még nem hallottam.

, a megyei II. osztályú lab-
darúgó-bajnokság Északi-csoport-
jában szereplõ edzõje ezt
mondta, amikor az õszi szezon
gyorsértékelésére kértem:

– A jó közösség, az egész-
séges életmód a lényege ezen
a szinten a focinak. Persze
nem mellékes a helyezés sem.

Már csak azért sem, mert
ennek az apró zalai település-
nek a csapata a másodosztály-
ban, 16 csapat között a 9. he-
lyen várja a tavaszi folytatást.
15 mérkõzésen hatszor nyert,
négyszer döntetlent játszott és
ötször hagyta el a pályát vesz-
tesen. 22 pontot szerzett, a
gólkülönbsége pozitív, 28-26.

– Rosszul rajtoltunk, de
utána összeállt a csapat. Jó kö-
zösséget alkotunk, s ami ör-
vendetes, hogy egészen kivéte-
les ebben az osztályban az ed-
zések látogatottsága nálunk.
Pedig 2-3 gyakorlás van egy
héten – fûzi hozzá az edzõ.

Kósa Lászlótól megtudjuk
még, hogy január 20-tól heti
két edzéssel készülnek a tava-
szi folytatásra. Legalább annyi

Kósa
László

Böde

A bödei példa

Balról jobbra: Szita P., Igazi P., Kócza B., Beledi B., Mileji Z., Kocsi G., Palkó Zs., Anti T., Péter
J., Guerra G.(ifi edzõ), Tóth A., Molnár A., Széplaki M., Anti A., Erdélyi E., Garamvölgyi N.,
Kósa L. (edzõ). Hiányzik: Papp D., Baranyai R., Darabos R., Balogh G., Horváth I.

pontot szeretnének gyûjteni,
mint õsszel, ha nem többet. S
akkor még feljebb is léphetnek
a tabellán.

Így vélekedik errõl
, az egyesület el-

nöke is.
– A biztos bentmaradást

tûztük ki célul, ami nem köny-
nyû feladat, hiszen ezúttal a
legrosszabb esetben négy kie-

Garam-
völgyi Norbert

sõ lesz. Tavaly a 13. helyen vé-
geztünk, ennél legalább két
hellyel elõbbre szeretnénk zár-
ni – mondja az elnök.

Garamvölgyi Norbert sze-
rint is rosszul sikerült a rajt, hi-
szen az elsõ öt fordulóban csu-
pán egyetlen pontot szereztek.
Aztán beindult a gépezet, az
utolsó nyolc fordulóban nem
maradtak pont nélkül.

– Az önkormányzat, a tá-
mogatók és a TAO-pályázat
jóvoltából stabil a helyzetünk,
s ez meghatározza a cél-
kitûzésünket. Biztos tagja sze-
retnénk lenni a második osz-
tálynak. S egy merész elkép-
zelésünkrõl is szólni szeret-
nék: egy új pálya építését
tervezzük pályázati támoga-
tással.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A gáztároló
történetében minap tartották
az elsõ közös gyakorlatot a me-
gyei katasztrófavédelem, a szom-
szédos települések és számos
hatóság, szervezet bevonásával.

A gyakorlat fõbb mozzana-
tai voltak:

– Gázelõkészítõ technoló-
gia PG-2 fejcsõrendszernél
gázkifúvás és begyulladás kö-
vetkezett be. Ez a Belsõ Védel-
mi terv aktivizálását vonja ma-
ga után.

– Pusztaederics települé-
sen a HE-26-os gázkútnál kar-
bantartási munkálatok közben
a kútfej meghibásodása miatt
kitört földgáz felhõje talajfel-
színnel párhuzamosan Dél felé
áramlik, a lakosságot veszélyez-
teti. Mivel a földgáz koncentrá-
ciója olyan magas, hogy bár-
mely kis elektromosságtól be-
robbanhat, ezért a lakosság
kimenekítését telefon, sziréna
és autók használata nélkül kell
megoldani.

– Tófej településen a HE-
35-ös kút felújítása során a ki-
törésgátló katasztrofális hibája

pusztaedericsi

Külsõ Védelmi Terv - gyakorlat Pusztaedericsen és Tófejen

miatt kiáramló gáz robbanása
következett be, mely a robba-
nási zónában részleges épület-
kárt okozott. Sérült emberek-
kel kell számolni, akiket fel kell
kutatni a romok között, ki kell
menteni, majd a tófeji iskolá-
ban a sérültek elsõdleges orvo-
si ellátása, egészségügyi intéz-
ménybe irányítása, a kimenekí-
tettek átmeneti befogadása lesz
a feladat.

A gyakorlat végrehajtása
után a résztvevõk megbeszél-
ték a gyakorlat tapasztalatait.

A gyakorlat befejezését kö-
vetõen tûzoltó
alezredes, a

igazgatója megfelelõre értékel-
te a gyakorlatot.

Kifejtette, hogy a két tele-
pülés az idén elkészült és jóvá-
hagyott Külsõ Védelmi Tervek-
nek megfelelõen, a területileg
illetékes

szak-
mai segítségével, nagy odafi-
gyeléssel és találékonysággal,
kiváló szakmai tartalommal
tervezte meg, és hajtotta végre

Egri Gyula
Zala Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság

Zalaegerszeg Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség

a lakosságvédelmi feladatokat.
Az egyes feladatok megterve-
zését a tényleges veszélyezte-
tettséghez szervesen illeszke-
dõen, a feladatok logisztikai
biztosítását pedig precízen,
minden részletre kiterjedõen
végezték, és a végrehajtás is
olajozottan, a tervnek megfele-
lõ ütemezéssel történt.

Kiemelte, hogy ez a felké-
szülés jól szolgálta a katasztrófa-
védelem megújult rendszerében
a lakosság védelmének begya-
korlását, a kapcsolódó felada-
tok lakosság általi megismeré-
sét, ezáltal az öngondoskodás
képességének fejlesztését.

Forrás: Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság

A lakosság értesítését csak hagyományos módon lehetett
megoldani.

Kulcsfeladat volt a veszélyeztetett környezet hûtése a gyakor-
laton.

Telefon, sziréna és autó nélkül



Fõzni jó!

Készülünk a karácsony-
ra, ami nem csak az ajándé-
kozásról szól. Amíg a Jézus-
ka hozza az ajándékot, min-
ket is jobban megfog a kará-
csony hangulata.

Kisgyermekes családok-
nál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mind-
egy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és csa-
ládja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban el-
kezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsony-
ra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dol-
gon bukott le. Mikor hazaér-
tek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek va-
gyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!

Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter meg-
döbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a fele-
ségének mindig jó megérzé-
sei voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lá-
nyuk! A döcögõsen zajló be-
szélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.

Lányuk tíz perc után rá-
jött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kér-
dés nélkül mondta: – ami-
kor óvodás lettem, már tud-
tam, hogy ti adjátok az aján-
dékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.

Ti is örüljetek…

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Közép-Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

112012. november Közép-Zala
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Viszi valamire…

– Fiacskám, kapsz egy osztályfõnökit magatartásból, de
meg is kell, hogy dicsérjelek, mert máris olyan ártatlan
képpel tudsz hazudni, mint egy vérbeli politikus!...

Megfelelõ helyen…

– Tudod, becsõdöltem a vállalkozásommal, így aztán
kénytelen voltam tanácsadóként elhelyezkedni.

Vacsoracsata recept

– Érdekes, szívem, pedig az adásban a Fekete Pákónak
nagyon ízlett…

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy

csertölgy 23 000 Ft/rakat

akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter

1
,8

m
é
te

r


