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Ólomcsönd. Künn levél se
rezdül, s mintha valaki egy
nagy korongecsettel bemeszel-
te volna az eget, a színek szür-
ke ködpaplan alatt alszanak.
Kopasz bodzabokron tollait
felborzolt verébcsapat dide-
reg, s álmodja vissza a nyarat.

A naptárban fogy a decem-
ber. Sorra gyúlnak az adventi
koszorún a gyertyák, mintegy
jeladásként, hogy közeleg a
karácsony. Karácsony? De hát
mi is a karácsony? Három mé-
teres felcicomázott fenyõ a

Karácsony: szívünk jászola
szobánk sarkában? Csilli-villi
fényfüzérek végtelen lánca a
város fõutcáján? Karácsonyi
akció a Tescóban? Kötött sap-
ka és sál, pulóver, nyakkendõ
vagy éppen okostelefon elrejt-
ve a szekrény mélyén? Rántott
hal, töltött pulyka, bejgli és mé-
zes puszedli az ünnepi asztalon?

Ez lenne a karácsony? Nem.
A karácsony a Kisjézusnak, a
világ megváltójának születés-
napja. Kétezer éve múlt már
annak a misztikus éjszakának,
amikor Betlehemben, egy vá-

rosszéli rongyos istállóban
megszületett az Isten Fia.
„Nem ragyogó fény közt szü-
letett” – amint a karácsonyi
ének szól róla, hanem a vá-
rosból kitagadottan, barmok
hálóhelyén hozta világra édes-
anyja, a Szent Szûz. Nem fo-
gadta kandalló melegen lob-
banó lángja, a bekötött jószá-
gok testmeleg párája vette
csak el valamennyire a külsõ
sötétség leple alatt beólálkodó
fagy erejét. Így született meg a
legnagyobb király, a minden-
ség urának, a világ teremtõ-
jének egyszülött fia.

Mi hát a karácsony? A ha-
szontalan csillogás, a javak
birtoklásának múlhatatlan vá-
gya és egyúttal múló öröme?
Nem. A karácsony szívünk já-
szola. Szeretet-szalmaszálak ez-
rébõl vackolt nyughely, ahová
befogadjuk a Megváltót, a
számtalan bûnünktõl vacogó
Kisjézust. Karácsony éjszaká-
ján, amikor a szél szétosztja az
éjféli misére hívó harangszót a
házak fölött, legyen készen
szívünk jászola. Hogy megérez-
zük, hogy megtudjuk: mi is a
karácsony.

f.l.

A szerzõ illusztrációja.

Valamennyi
Olvasónknak

és

kívánunk!

áldott, békés karácsonyt

boldog új évet
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December 7-én, vasárnap
alighogy elütötte az óra a déli
tizenkettõt, szokatlan mozgás
volt a falu ilyenkor jobbára
néptelen utcáin. A néhány nap-
pal korábban kiküldött meg-
hívó ünnepelni hívta

lakosságát.
Ezeken a hasábokon írtunk

már arról, hogy a községben az
ötvenes évek derekán, községi
összefogással, jelentõs társa-
dalmi munkával az egykori
„kanászház” helyén megépült
a kultúrház. Az akkor „egy-
hajós” épület késõbbi hozzá-
építésekkel nyerte el mai for-
máját. A ház évtizedeken át-
ívelõen otthont adott sok vi-
dám mulatságnak, a falu ama-
tõr színjátszói nagysikerû dara-
bokat játszottak itt, de volt idõ,
amikor a tsz gabonatárolónak
használta a nagytermet…

A kultúrház a korábbi évek-
ben átesett már rekonstrukció-
kon, az idei esztendõben egy
sikeres pályázatnak köszönhe-
tõen lehetõség nyílt arra, hogy
az épület és környéke a mai

Nemes-
hetés

Megtörtént az átadás
Kultúrház-avató és „aranykorúak” ünnepe Nemeshetésen

igényekhez illõen megújuljon,
megszépüljön. December 7-e,
az átadás napja az elvégzett
munka ünnepe volt, ugyanak-
kor a
és a

az idõseket is e
napon ünnepelte.

polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, majd a térség ország-
gyûlési képviselõje,

, és a
megyei közgyûlés tagja lépett
a mikrofonhoz. A köszöntõ, a
hajdani építõket elismerõ
mondatok után megtörtént az
ünnepélyes szalagátvágás. A
hivatalos aktus után kezdõdött
a község idõseinek, az „arany-
korúaknak” köszöntése, meg-
vendégelése. A kulináris élvez-
kedés mellett a kultúra is sze-
repet kapott: helyi szerep-
lõkön kívül

és szó-
rakoztatták produkcióikkal az
idõseket.

Jó hangulatban múlt az idõ
a feldíszített, szépen megte-

községi önkormányzat
Nemeshetésért Kulturális

Munkacsoport

Magyar Kálmán

Mannin-
ger Jenõ Strázsai Zoltán,

búcsúszentlászlói
dalosok baki táncosok

rített asztalok mellett, a jóféle
borok és harmo-
nikajátéka fokozta a jókedvet.

Az új köntöst kapott belsõ
terek és az épület környeze-
tének látványos megújulása le-
hetõség. Lehetõség arra, hogy
nagyobb rendezvényeket fo-
gadjon be a ház, de a külö-

Székely Gyula
nösen szép kisterem (amely-
hez modern konyharész csatla-
kozik) otthont adhat családi
programok, baráti összejöve-
telek számára is. A lehetõség
adott, a feladat most már az,
hogy élet költözzön a megszé-
pült kultúrház falai közé.

f.l.

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata.

Az „aranykorúak” egy csoportja.
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December 5-én este meg-
telt a
várakozó gyerekekkel, mert a

küldött mindenkinek
meghívót, hogy érkezni fog a
faluba teli puttonnyal.

Az izgatott várakozást a he-
lyi gyerekek mûsora csillapí-
totta. A Mikulás az erdõben
címû gyerekdarabot adták elõ
a helyi fiatalok. A nagylányok
vidám Mikulás tánccal is
készültek. A

Nagylengyeli Faluház

Mikulás

Nagylengyeli Óvo-

Mikulás járt Nagylengyelben
da mindkét csoportja versek-
kel, énekekkel köszöntötte a
vendégeket és reménykedtek,
hogy a hangos énekszó alapján
könnyebben tájékozódnak a
Mikulás rénszarvasai is.

A virgácsokra nem volt
szükség, mert a Mikulás csupa
kedves gyereket talált a falu-
házban. A nagyszakállú meg-
ígérte, hogy jövõre is ellátogat
a faluba, ahol sok-sok kedves
gyerek lakik.

A gyerekek mûsorral készültek.

A település közössége Ad-
vent minden hétvégéjén meg-
hitt, tartalmas programokkal
töltötte a karácsonyi készülõ-
dés várakozásteli óráit. Novem-
ber utolsó hétvégéjén vette kez-
detét a lelkes munka, amely-
nek elsõ állomása a betlehemes
építése volt a mûvelõdési ház
elõtt. Ekkor történt az elsõ
gyertyagyújtás, mely felemelõ
feladatot a falu plébánosa,

vállalta fel. Az ad-
venti rendezvények sorában a
Mikulás érkezett meg a község
gyermekei számára, így

óvoda-
vezetõ gyújtotta meg a falu ko-
szorújának következõ gyer-
tyáját.

A várakozás napjai egyre
fogyóban, amelyet jelez a ka-
rácsonyfa állításának ideje is.
December 13-án a mûvelõdési
ház nagyterme megtelt élettel

Nagy Péter

Pir-
zsókné Lóránt Emília

Ünnepvárás Gellénházán
és melegséggel. Kicsik és na-
gyok láttak hozzá a kreatív
munkához. A terem egyik sar-
kában különbözõ kellékek se-
gítségével készültek a kará-
csonyfadíszek, az épületben és
a ház elõtti hatalmas fenyõ
ékesítésére szolgálva. A köz-
ben elkészült angyalkák, göm-
bök és masnik már az ünnepet
sugárzó hangulatban kerültek
a helyükre. A belsõ teremben a
karácsonyra jellemzõ fûszer-
illatokkal találkozhattunk,
melyek ügyes kezek munká-
jaként készülõ színes cukrok-
kal díszített mézeskalácsokból
áradtak felénk. Advent har-
madik vasárnapjának közös-
ségi eseménye a falu fenyõ-
fájának feldíszítésével folytató-
dott, majd , a
dr. Papp Simon Általános Is-
kola igazgatója gyújtotta meg a
koszorú gyertyáját. „Advent

Horváth László

harmadik vasárnapján egy fe-
hér ragyogó angyal jön le a
földre. Jobb kezében egy fény-
sugarat tart, amelynek cso-
dálatos ereje van…” – hallottuk
az intézményvezetõ tolmácso-
lásában. A fényárban úszó
fenyõfa, valamint a gondosan
elkészített betlehemes szolgált
környezetéül a késõ délutáni
meghitt pillanatok átélésére,
ahol Juhász Gyula: Karácsony
felé címû megzenésített verse
hangzott el,
elõadásában.

polgár-
mester felolvasóestre, közös
teázásra és beszélgetésre invi-

Takács Ádám

Vugrinecz József

tálta az ünnepváró helyieket. A
településen élõ pedagógus,

, magyar
írók novelláiból gyûjtött ez al-
kalomra, melyeket a jelenlévõk
az eseményhez méltó áhítattal
hallgatták és olvasták.

A befogadó csendet, örö-
möt, zenét, elfogadást és szere-
tetet sugalmazó elbeszélések
elmélyült perceit teázás, mé-
zeskalács, ünnepre készülõ
gondolatok, értékeket közvetí-
tõ tárgyak, könyvek vására kö-
vette, mellyel zárult Advent
harmadik hétvégi programja
Gellénházán.

András-Fritz Györgyi

Török Irén

Díszes, szép mézeskalács is készült a közös „konyhában”.

A csodásan kivilágított betlehemes és az adventi koszorú a
várakozás jegyében.

Az ünnep lényege...

– Azt megmondom, Jenõ, hogy a fenyõ legalább tíz centi-
vel nagyobb legyen, mint a Kovácsé, akkor is, ha holnap a
takszövbe kell mennünk!
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Idén is, mint minden év-
ben, megtartották a Mikulás-
ünnepséget . A
rendezvényen fellépett

és társulata.

Ormándlakon
Mutyi

Bohóc

Mikulás-ünnep Ormándlakon

A gyerekek örömmel vet-
tek részt a mûsorban és bol-
dogan bontották ki az aján-
dékokat.

(o.ö.)

Idén is sok gyermeknek okozott örömet a Mikulás.

Teskándon

Vigh László

Bánfalvi Péter

december 7-én
az általános iskolában az ön-
kormányzat és a helyi Vörös-
kereszt szervezett idõsek napi
ünnepséget. A megjelenteket
köszöntötte or-
szággyûlési képviselõ is, aki a
várakozásokkal teli adventi
idõszakban egy tanulságos tör-
ténettel gondolkodtatott el
mindenkit és kívánt áldott
ünnepeket. A házigazda intéz-
mény nevében
iskolaigazgató is köszöntötte a
szépkorúakat:

– Sok tehetséges gyerek jár
ide, és a tantestület 26 tagjával
azon leszünk, hogy ez így is
maradjon. Ennek a digitális
világnak a technikáját a tudás
megszerzése mellett a kapcso-
latok ápolására is használhat-

„Bölcs öregjeink nélkül magunk sem lennénk”
Nyugdíjasokat köszöntöttek Teskándon

ják. De hívják fel a nagyszülõt,
menjenek el hozzá, aranyozzák
be az életét. Azt kívánom, hogy
minél több élmény érje önö-
ket a diákok által és érdemel-
jék ki, élvezzék azt a tiszteletet,
amelyet kell, hogy tanúsítsa-
nak önök iránt – szólt az is-
kolaigazgató.

A szórakoztató mûsor alatt
és

klasszikus jazzslágerekkel
szórakoztatta a vendégeket,
majd az , a

és a

érdemelt tapsot.
polgármester

is köszöntötte a szépkorúakat,
beszédében érdekes informá-
ciókat közölt és megköszönte
a településért sokat tevõk

Wohner Dóra Berkes Dá-
niel

iskolások Válicka
Citerazenekar Teskándi
Amatõr Színjátszók Alkalmi
Csapata Tóth
István Jánosné

törekvéseit, akiktõl ma is sokat
lehet tanulni.

– Arról ismerszik meg az
ember, egy adott kor és egy
társadalom, hogy hogyan bá-
nik az idõseivel. A bölcs,
tisztességes és alázatos ember
tudja, hogy idõseink, bölcs
öregjeink nélkül magunk sem
lennénk. Tõlük kaptuk az
életet, szellemi és kulturális
javainkat, az õ kezük munkájá-
val épült fel mindaz, amit a
saját munkánkkal építhetünk
tovább. Az országban az utcán
szembejövõ járókelõk között
ma minden negyedik ember
nyugdíjas. Az 1943-as korosz-
tály még mindig nagyobb szá-
mot képvisel, mint a tavaly
született évjárat. Európa orszá-
gai is elöregedõben vannak, a
történelemben elõször fordul
elõ, hogy az idõsek száma
meghaladja az unokákét és a
dédunokákét. Az idõskor kito-
lódik, 65 éves kor elõtt az
ember még nem számít idõs-
nek, hiszen a társadalom teljes

értékû munkát vár el tõle.
Statisztikák szerint a 65-75
éves korosztály fele semmilyen
tartós betegségben nem szen-
ved, van keresnivalójuk a tár-
sadalomban. Vissza kell állítani
a tapasztalat és a nemzedékek
közötti párbeszéd becsületét! Ha
van kitõl tanulni, akkor a társa-
dalom számára hasznossá vál-
hat minden korosztály. Nekünk
és az utánunk jövõknek önök-
tõl kell és lehet tanulnunk, önök-
tõl kaptuk ezt a közösséget és
a települést, tudják mit jelent
teskándinak lenni – szólt jelen-
lévõkhöz a településvezetõ.

A mûsor után köszöntötték
a megjelentek hölgyek között
legszebb korú, a 79 esztendõs

és az
urak közül rangidõs 74 éves

. Kettõjüket a
tiszte-

letbeli tagjává fogadta és a
település címerével díszített
bögrét kaptak ajándékba. A
hagyományokhoz híven a szer-
vezõk kiadós vacsorával vendé-
gelték meg a jelenlévõket,
majd énekel-
tetett meg mindenkit.

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

Bakos Tibor Miklósnét

Kóbor Károlyt
Teskándért Egyesület

Farkas László

Pataki Balázs

Az iskolások mûsora tapsra és mosolyra ragadtatta a vendé-
geket.

Két tízszeres és három
negyvenötszörös véradót kö-
szöntöttek december 5-én

. Az adakozókat több-
szöri önkéntes tevékenységü-
kért a teskándi önkormányzat
vacsorával, ajándékkosárral kö-
szöntötte és a település címe-
rével ellátott bögrével is meg-
lepték õket.

– Horváthné Újvári Diána
és Balázs Attila tízszer, Szabó
Gyula, Juni Ferenc és Fábián
István negyvenötször adott
már vért. Évente kétszer szer-
vezünk véradást, de többen
eljárnak a Zalaegerszegi Terü-
leti Vérellátóba is. Nálunk feb-
ruárban mindig több vér gyû-
lik össze, mint nyáron – mesél-
te , aki har-
minc éve együtt végzi

a szervezõi feladatokat.

Tes-
kándon

Sziliné Baksa Ágnes
Felsõ Já-

nosnéval

Véradókat köszöntöttek Teskándon
November 27-én a véradók

napján több kitüntetést is át-
adtak megyeszerte, Keszthe-
lyen kiemelkedõ véradószerve-
zõi munkájáért a Magyar Vö-
röskereszt Országos Vezetõsé-
ge a „Véradó Mozgalomért”
ezüst emlékérem kitüntetést
adományozta a teskándi vér-
adások szervezõjének. Sziliné
Baksa Ágnes a helyi önkor-
mányzatnál pénzügyi elõadó-
ként tevékenykedik, lelkiisme-
retes, segítõ munkájának kö-
szönhetõen minden véradás
eredményesen zárul Teskán-
don. Személyes kapcsolatot
alakított ki a község véradói-
val, aktív, segítõ munkával vesz
részt a véradó ünnepségek elõ-
készítésében és lebonyolítá-
sában is.

-pb-

A szervezõk és a felköszöntött többszörös véradók.



„Együttmûködés kormány-
hivatal és önkormányzat kö-
zött a még sikeresebb Zala
megyéért.” – fogalmazott

, a
kormánymegbí-

zottja, amikor a nemrégiben
sikeresen lezajlott önkormány-
zati képzésrõl kérdeztük.

Közel 1300 önkormányzati
képviselõnek és polgármester-
nek tartott képzést a Zala
Megyei Kormányhivatal 2014.
november vége és december
eleje közötti idõszakban. A Ma-
gyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény alapján
az önkormányzati képviselõ
eskütételét követõen három
hónapon belül köteles részt
venni az illetékes kormányhi-
vatal által szervezett képzésen.
A Zala Megyei Kormányhivatal
október végén, november
elején kezdte meg a szüksé-
ges intézkedések megtételét
a Miniszterelnökség részére
megküldött képzési terv alap-
ján. Errõl és a részletekrõl
beszélgettünk Rigó Csabával,

Rigó
Csaba Zala Megyei Kor-
mányhivatal

Sikeres önkormányzatok kormányhivatali támogatással

Zala megye kormánymegbí-
zottjával.

– Az októberben lezajlott
helyi önkormányzati válasz-
tások során a választópolgá-
rok újra bizalmat szavaztak
az önkormányzati képvise-
lõknek és polgármestereknek
a helyi közösség életének
irányítására.

– Igen, ez
nagy felelõsség
és komoly ki-
hívásoknak kell
megfelelniük a
korábbi négy
helyett immár
öt év során.

– Mindez
valóban kihí-

vás számukra, ha Zala kü-
lönleges aprófalvas jellegét
tekintjük?

– Milyen konkrét lépések-
kel nyújt támogatást a prob-
lémamentes mûködéshez a
Zala Megyei Kormányhivatal?

– Kevés megyében állít a
polgármesterek és képviselõk
elé az elaprózódott település-
szerkezet nagy kihívást, de Zala
ezek közé tartozik. Kiemelke-
dõen fontosnak tartom a kiste-
lepüléseink, községeink és vá-
rosaink nem csupán gördülé-
keny mûködését, hanem épí-
tését is.

– A képviselõi munka so-
rán jelentkezõ feladatok minél
magasabb szintû ellátásához a

Közel 1300 önkormányzati képviselõnek és polgármesternek
tartott képzést a Zala Megyei Kormányhivatal.

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.

Zala Megyei Kormányhivatal a
Mötv. fõbb rendelkezéseinek
áttekintésén keresztül kívánt
hozzájárulni a képzések lebo-
nyolításával. Ennek alapját egy
tananyag képezte, amely a Bel-
ügyminisztérium által készített
Nagy önkormányzati kézi-
könyvre épült.

– A hallgatóság olyan té-
mákról kapott széleskörû tá-
jékoztatást kormányhivatalunk
kollégáitól, mint például a kép-
viselõ-testület és a bizottságok
mûködése, a hivatalok és tár-
sulások jellemzõi, a képviselõi
jogok és kötelezettségek, vala-
mint az önkormányzati fel-
adatok és gazdálkodás. A szük-
séges segédanyagokat a Bel-
ügyminisztérium állította
össze. A Miniszterelnökség út-
mutatása szerint a képzési nap
zárásaként a személyiségi jo-
gok tiszteletben tartásával,
egy kérdéssor kitöltésével ad-
hattak számot tudásukról a
résztvevõk. Valamennyi önkor-
mányzati képviselõ és polgár-
mester, aki részt vett a kép-
zésen, és kitöltve leadta a
kérdõívet, tanúsítványt kap a
részvételrõl.

–

– A kormányhivatal a kép-
zést négy alkalommal bonyo-
lította le a megye valamennyi
önkormányzati képviselõje ré-
szére, az összesen meghívott
1040 fõ számára. Ebbõl 993 fõ
vett részt a járásonkénti bon-
tásban lebonyolított képzésen.
Ennek értelmében 95,5%-os
részvételi arányról beszélhe-
tünk – polgármesterek nélkül
– amely elégedettségre ad
okot. 2 fõ kérelmezte, hogy
más megyében teljesíthesse a
képzést, amelyhez segítséget
nyújtottunk. A képzést a pol-
gármesterek részére is fel-
ajánlottuk: a meghívott 258 fõ
polgármester közül 135 fõ
jelent meg az oktatáson,
amely 52,3%-os részvételi
arányt mutat.

– Örömmel mondhatom,
hogy a visszajelzések alapján
ez kijelenthetõ. A kormány-
hivatal a képzések után is min-
den segítséget megad a jövõ-
ben ahhoz, hogy a választott
tisztségviselõk legjobb tudá-
suk szerint, a jogszabályokat
betartva szolgálhassák telepü-
lésüket. Célunk továbbra is a
hatékony együttmûködés elõ-
segítése a kormányhivatal és
az önkormányzatok között, egy
még sikeresebb Zala megyéért.

– Milyen kérdéseket bon-
colgattak a képzési napokon?

Hány fõt hívtak meg és
mekkora volt a részvételi
arány a képzéssorozaton?

– Összegezve kijelenthet-
jük azt, hogy a képzés meg-
alapozta a következõ 5 év
szakmai munkáját?

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

52014. december Közép-Zala
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,,Lassan-lassan ballagok,/

hócsizmában cuppogok./ Gyer-

tek ide, gyerekek,/ szaloncuk-

rot vegyetek!/ Puttonyomban

ajándék,/ aki keres, talál

még./ Sok-sok gyerkõc lese-

get,/ hó vagy sár van, én me-

gyek!”

Mikulás Kisbu-

csára

Így hívta a gyerekeket meg-
hívójában a

2014. december 7.-ére a
tornateremben tartandó ün-

Mikulás-ünnepély Kisbucsán
nepségre. Az idén 32 gyere-
keknek hozott ajándékot a
nagyszakállú. Mielõtt mindenki
megkapta a csomagját, Mutyi
bohóc és csapata szórakoztatta
a nagy számban megjelent
vendégsereget.

Volt varázslás, ügyességi
feladat – nem csak kicsiknek –
és a segítségével
csodás énekekkel várták a
Mikulást.

Hótündér

32 gyermeknek hozott ajándékot a Mikulás.

A közösségi munka, önkén-
tes munka nem ismeretlen
kifejezések a falusi lakosság
számára. Igaz, régebben kalá-
kának, társadalmi munkának
nevezték, számos épület, fel-
újítás így valósult meg a
hatvanas-hetvenes években a
falusi közösségekben.

a helyi civil szervezetek-
kel, a lakossággal most is azt a
célt tûzte ki maga elé, hogy
amit tudnak, valósítsanak meg
saját erõbõl, sok-sok befekte-
tett munkával, lehetõleg minél
kevesebb anyagi ráfordítással.

A társadalmi munka továb-
bi elõnye, azon túl, hogy nem
sok anyagi forrást emészt fel,
rendkívül közösségformáló és
a helyi lakosság valóban ma-
gáénak érzi a fejlesztést.

Elsõ közös önkéntes mun-
kák során a

és a novai

Petrike-

resztúr Község Önkormány-

zata

Tuttu Mikka-Mak-

ka Egyesület Szalay

Társadalmi munka Petrikeresztúron
Díszfaiskola közremûködésé-
vel több száz növény került a
faluba, melyet a helyi lakosság
lelkesen ültetett el. A kétnapos
önkéntes délután keretében
teljesen megszépült, megújult
a petrikeresztúri római katoli-
kus templom kertje. Novem-
ber utolsó vasárnapjának dél-
utánján a Petrikeresztúri Kul-
túrház kertjét varázsolták újjá a
helyi lelkes kezek. A szervezõk
köszönik mindenkinek, aki
anyagilag, munkájával támo-
gatta a közösségi terek meg-
szépülését. A most kevéssé lát-
ványos fejlesztés tavasszal, nyá-
ron igazán megkapó látványt
nyújt majd a két új színtéren.

Az önkormányzat számos
társadalmi munkát tervez a
2015-ös évre, bíznak benne,
hogy akcióikhoz egyre többen
csatlakoznak, és valóban közö-
sen tudnak dolgozni a falu szé-
pítése, fejlesztése érdekében.

Növényeket ültettek…

Gellénházán

Harris-Ispita Zalaegerszeg

Szakápolási Szolgálat

, a mûvelõdési
házban ünnepelte mûködésé-
nek huszadik évfordulóját a

decem-
ber 12-én. A szervezet mun-

Gellénházán ünnepeltek a háziápolók

katársai a megye északi felé-
ben végzik gyógyító munkáju-
kat, olyan betegek otthonában,
akik állandó ápolásra szorul-
nak, ám nem szükséges kór-
házban feküdniük.

A meghívottakat és a szol-
gálat munkatársait
parlamenti képviselõ köszön-
tötte. , a szerve-
zet vezetõje beszédében fel-
idézte a kezdeteket, s felolvas-
ta , a Zala Me-
gyei Kórház ápolási igazgatója
üdvözlõ levelét.

, a Gyógyeszköz-beszállító
Mediq-Direkt Kft. szakmai
igazgatója a kialakult jó kap-
csolatról szólt.

Vigh László

Botár Erzsébet

Kovács Erzsébet

Rising Károly-

né

Ezt követõen a szolgálat
munkatársai a megélt kaland-
jaikról adtak elõ színdarabot
Eljátsszuk magunkat! Szilán-
kok a 20 éves Harris Házi-
ápolási Szolgálat életébõl cím-
mel, amelyet írt
és rendezett számukra.

Végezetül
, a rendezvénynek otthont

adó település polgármestere
mondott pohárköszöntõt a
megjelentek tiszteletére.

Farsang Lajos

Vugrinecz Ist-

ván

Jelenet a Harris ápolóinak színdarabjából.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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– Idén a Mikulás személye-
sen meglátogatott minden
gyermeket , és
a krampuszai segítségével ki-
osztotta az ajándékokat. Min-
den házhoz bementek, ahol 14
évesnél fiatalabb gyermek la-
kik. A kicsik nagy meglepe-
tésére név szerint szólította
meg mindegyikõjüket. A bát-
rabbak énekléssel, versekkel
és süteményekkel köszöntöt-
ték a Télapót, aki nagyon hálás
volt, mivel hosszú és fárasztó

Babosdöbrétén

A Mikulás házhoz ment Babosdöbrétén

utat kellett megtennie, hogy
estére minden kisgyermekes
házba eljuttassa a kiérdemelt
ajándékokat. Köszönjük szé-
pen a Mikulásnak, hogy eljött
hozzánk, és szeretettel várjuk
jövõre is.

Ezúton kívánunk minden-
kinek áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet Babosdöb-
réte Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének nevé-
ben – mondta
polgármester.

Kaczor Tamás

A Mikulás minden gyermeket személyesen meglátogatott
Babosdöbrétén.

Pusztaedericsen

Mi-

kulás

Bognár István

Kovácsné Varga Ma-

rianna

Menyhárt László

a hagyo-
mányokhoz híven december 5-
én kereste fel a gyermekeket
és a „régi gyermekeket” a

. Az iskolások és óvodá-
sok kedves mûsorral, versek-
kel, dalokkal köszöntötték a
nagyszakállút, aki jókora cso-
maggal ajándékozta meg õket.

December 14-én ünnepvá-
ró közös együttlétre várta a
képviselõ-testület a falu apra-
ját - nagyját. A teljesen megtelt
közösségi teremben fehér asz-
tal várta az érkezõket, majd

plébános mon-
dott ünnepre hangoló gondo-
latokat.

szívhez szóló ünnepi
beszédét finom ebéd követte,
melyet kép-
viselõ irányításával készítettek
az önkéntes segítõk.

Ezt követõen könnyû
harmonika muzsika szóra-

Ünnepi hangulatban Pusztaedericsen
koztatta a közönséget, a

volt a vendégünk. Az
ünnepre hangolódást az ede-
ricsi gyermekek versei, tán-
cai segítették, melynek beta-
nításában pol-
gármesternek

képviselõ volt aktív
segítõje.

A tófeji iskolások betlehe-
mes játéka, majd a

karácsonyi dalai igazi
karácsonyi hangulatot vará-
zsoltak a terembe. S hogy ne
csak a karácsonyi, de a szilvesz-
teri hangulatot is megidézzük,

– helyi fiatalem-
ber – zenélt – nem csak fia-
taloknak. A rendezvényen a
település családjainak nagy
része jelen volt vagy képvi-
seltette magát egy-egy család-
taggal.

Za-

laapáti Harmonika Együt-

tes

Gál Lászlóné

Fatérné Koltai

Viktória

Szivárvány

dalkör

Jordán Zsolt

-pe-

Bensõséges, ünnepi hangulatban várják a karácsonyt Puszta-
edericsen. Rajz: Farkas László

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Cím

8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u.

17-19.

Megváltozott az okmányirodák és kormányablakok nyitva tartása.

Tájékoztatásul közöljük a lap megjelenési körzetéhez tartozó

irodák, kormányablakok ügyfélfogadási rendjét.

Okmányiroda/kormányablak Tel/Fax Ügyfélfogadási rend

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Zalaegerszegi
Kormányablak

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Okmányiroda Zalalövõi
Kirendeltsége

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Okmányiroda Pacsai
Kirendeltsége

Hétfõ 7 -17
Kedd - Péntek 8 -18

00 00

00 00

Hétfõ - Szerda 8 -16
Csütörtökön az

ügyfélfogadás szünetel!
Péntek 8 -14

00 30

00 00

Hétfõ, Kedd, Csütörtök 8 -16
Szerdán az

ügyfélfogadás szünetel!
Péntek 8 -14

00 30

00 00

8999 Zalalövõ,
Szabadság tér 1.

8761 Pacsa,
Kisfaludy u. 2.

Tel:(92) 549-590,
Fax: (92) 549-599

Tel:(92) 371-056,
06 30 288-5425,
06 30 277-2814,

Fax: (92) 571-014,

Tel:(92) 568-168/
10 mellék,

Fax: (92) 568-168/
15 mellék,

A harmadik gyertyagyújtás
hétvégéjén ünnepi rendezvény-
re hívták ezüsthajú la-
kóit. A közösségi ház nagyter-
mében karácsonyi hangulatot
teremtve vidám, színes kultu-
rális program keretében emlé-
keztek meg a húsz éves múltra
visszatekintõ nemzetközi kez-
deményezésrõl, az idõsek nap-
járól.

A rendhagyó, teltházas ösz-
szejövetelt a település polgár-
mestere, nyi-
totta meg, aki köszöntõjében
kiemelte az ünnepeltek szere-
pét a közösség életében, vala-
mint üdvözölte az ez alkalom-
ra meghívott vendégeket is.
Mint mondta, hagyományaik-
hoz híven, így karácsonyvárás
idején érkezik el az idõ, hogy
évrõl-évre megtisztelve a falu
idõs lakosait, helyezzék õket a
figyelem középpontjába.

Tófej

Horváth Zoltán

Idõsek köszöntése Advent idején
Pácsonyi Imre

dr. Koczka Csaba

, a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke is mél-
tatta a rendezvény idõpont-
jának szerencsés választását.
Beszédében rávilágított, hogy
rohanó világunkban egyre ke-
vesebb idõ és figyelem jut az
apának a fiúra, és fordítva, va-
lamint az idõsebb családtagok-
ra egyaránt. Ezért fontos Ad-
vent, hogy a megállás és az el-
fogadás nagyobb jelentõséggel
bírjon. A településre irányulva
kiemelte a tófeji fiatalok kö-
szönetét, amelyet jelez e ren-
dezvény is, hiszen a falu nyug-
díjasai értékeket alkottak ke-
mény munkával, kitartással.
Végül azt kívánta, hogy min-
den ünnepelt szeretõ közös-
ségben, családban élje meg a
Megváltó érkezését.

A Zala Megyei Járási Hivatal
vezetõje, a
hivatali életbe ismét visszatérõ

járási rendszerek jelentõségét
méltatta, ismertetve az ez által
igénybe vehetõ szolgáltatáso-
kat, kiemelve az ügyfélbarát hi-
vatal jelentõségét. Hangsúlyoz-
ta továbbá, hogy az általa ve-
zetett hivatal tevékenysége ar-
ra is hivatott, hogy az ün-
nepvárás idõszakában elõtérbe
helyezve az empátiát, szociális
érzékenységgel lássa el fela-
datát.

A sokrétû, tartalmas kö-
szöntõket követõen színes mû-
sorszámok sora uralta a dél-
után hátralévõ óráit. Elsõként
a szögezték
a figyelmet a karácsonyi dísze-
ket öltött színpadra. Vendég-
fellépõként a érkezett

jókedvû,
bohókás, népi játéka aratott
sikert. A település egyik mûvé-

tófeji kistáncosok

Rezibõl
amatõr színjátszók

szeti csoportja, a Zala megyei
közmûvelõdési elismerésben
részsült al-
kalomhoz illõ összeállítással
ajándékozta meg az idõs kö-
zönséget.

A helyi diáklányok cowboy-
ruhában táncoltak.

– Minden alkalommal eljö-
vök, ha tehetem. A betegsé-
gem miatt volt, hogy otthon
kellett maradnom. Jól érzem
magam itt, ismerõsökkel talál-
kozom, tudunk beszélgetni, és
a mûsorok is tetszenek – hal-
lottuk .

A meleg szavakat és a ze-
nés, pergõ produkciókat köve-
tõen vacsora tette meghitté és
emlékezetessé Advent idõsza-
kának e szombati napját Tó-
fejen.

Szivárvány Dalkör

Máténé Ilonka nénitõl

Török IrénPolgármesteri köszöntõ az adventi idõsek napján.

A helyi Szivárvány Dalkör a régi szép idõket elevenítette fel
dalaival.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Év végén mindenkit sze-
retünk és ezt ajándékozással
nyilvánítjuk ki. Még mindig
a legjobb ajándék a saját
magunk által készített. Hi-
szen a kézzel és legfõképp
szeretettel készült ajándék-
nál nem tudnak jobbat ki-
találni.

Akinek nincs kézügyes-
sége, annak sem kell pánik-
ba esni, mert a nagy elõdök
szerint fõzni mindenki tud,
és melyik családban nincs
egy régi, szupertitkos csa-
ládi recept, amit ilyenkor
meg lehet csinálni.

Decemberben több olyan
ismerõsömmel is találko-
zom, akin látszik, hogy a si-
kert nem bízza a véletlenre.
Több héttel a fõzés elõtt
keresi a TÖKÉLETES alap-
anyagot.

Tavaly Ernõvel alig tud-
tam szót váltani, mert any-
nyira ideges és zaklatott
volt, mert még mindig a
tökéletes alapanyagra vadá-
szott. Ezért idén már óva-
tosan mentem hozzá, de
örömmel láttam, az ideges
tömegben mosolyogva áll.

– Úgy látom, minden
meg van a nagy recepthez.
Mikor tudtad beszerezni?
Már januárban – válaszolta
nevetve. Idén úgy döntöt-
tem, nem bízom a sze-
rencsére, vettem egy kicsit,
én neveltem fel. Vigyáztam
rá egész évben. Kapott min-
dig valami finomságot. So-
kat szaladgált, jól érezte
magát.

– Igazi ól inclusive ellá-
tásban részesült – mondtam
mosolyogva. Igen válaszolta,
én mindent megadtam neki
azért, hogy jól érezze magát
és ettõl igazán finom legyen
a húsa…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ól inclusive ellátás…

Advent napjait éljük. Bio-
lógiai és szakrális értelemben
is az elcsendesedés, a várako-
zás ideje lenne ez. A termé-
szet beburkolózva szunnyad
téli leple alatt, várva az elsõ
tavaszi fuvallatra, mely felveri
hosszú álmából.

Adventkor a lélek is el-
csendesedik. A várakozás tölti
be napjainkat. Várakozunk a
Megváltóra, a megváltásra,
lelkeink karácsonyi tavaszára.
A várakozás tárgyiasult jelké-
pe az adventi koszorú – rajta
a négy gyertyával. A kará-
csonyt megelõzõ négy vasár-
napon gyújtunk meg egy-egy

gyertyát, s a gyertyák egyre
erõsödõ fénye elûzi a sötétsé-
get, hogy karácsony szent es-
téjén megszülessen a Világos-
ság Istene, a Kisjézus.

Az idei adventra megje-
lent egy másik jelkép, a mo-
biltelefonok világító kijelzõje.
Tüntetések szabdalják szét
napjainkban az adventi el-
csendesedés idõszakát. Az el-
sõ nagyobb tüntetés alkalmá-
val, amelyet a kormány inter-
netadó-tervezete ellen szer-
veztek, kerültek elõ a világító
mobiltelefonok. A több ezer
kijelzõ kékesen villódzó fénye
különös fényárba öltöztette a

Kossuth teret. Az azóta futó-
szalagon zajló tüntetések al-
kalmával ismét elõkerülnek a
világító kütyük.

Gyertyák és mobilok. Az
adventi koszorú gyertyái a
békességes várakozás jelképei.
A telefonok kissé kísérteties-
nek tûnõ kékes fénye brutális
cselekedetekre ragadtatta az
internetadó elleni tüntetés sok
résztvevõjét. Reménykedjünk,
hogy az adventi békességes
fények végül elnyomják a mo-
bilok hivalkodó villódzását, s
karácsonyra az isteni világos-
ság tölti el lelkeinket.

f.l.

Gyertyák és mobilok

Közép-Zala
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A képet a Zalavíz Zrt. Víz Világnapi pályázatára készítette:
Sasvári Milán, Napközi Otthonos Óvoda, Lenti.

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A
minden hétvégére jutott prog-
ram advent idején. Elsõ héten
a

éves bankettjén
gyûltek össze a tagok, ahol

, az egyesület
elnöke beszámolt az egyesület
éves munkájáról, sikereirõl. A

vezetõ-
je, õrnagy tájé-
koztatta a polgárõröket a leg-

petrikeresztúriaknak

Petrikeresztúri Polgárõr
Egyesület

Horváth Richárd

Gellénházi Rendõrõrs
Balla Csaba

Programözön Petrikeresztúron

újabb törvényi változásokról,
biztosította õket a további si-
keres közös munkáról.

December 6-án Petrike-
resztúrra is ellátogatott a

. A helyi gyerekek a Mi-
kulás sapkája címû darabot
tanulták be a jeles alkalom-
ra, melyet élõzenével gazda-
gítottak a zenészek. Ötven
helyi kisgyerek örülhetett cso-
magnak, többen verssel, ének-

Mi-
kulás

kel készültek a nagyszakál-
lúnak.

December 13-án elsõ alka-
lommal került megrendezésre
a faluban a .
Mi is az a „Madárkarácsony”? A
program célja, hogy a szeretet
ünnepén gondoljunk azokra a
kis élõlényekre is, akik minden
évszakban örömet okoznak ne-
künk! A kultúrház elõtt felál-
lított karácsonyfát olyan dí-
szekkel ékesítették fel, ame-
lyek mind madáreleségbõl ké-
szültek: dió-füzér, madár „ka-
lács”(faggyúgolyó magvakkal),
köles koszorú, gyümölcs kari-
kák. A közös kézmûves foglal-
kozáson lehetõség volt a dí-
szek készítésére, majd a gye-
rekek feldíszítették a fenyõfát
a kultúrház elõtt. A kultúrház
egy madáretetõvel is gazdago-
dott, melyet a tél minden nap-
ján töltenek majd, hogy a kis-
madarak élelmet találjanak az
esetleges hóban is. Nagyon
fontosnak tartja a falu veze-
tése, hogy a gyerekeket, fiata-
lokat már korán környezettu-
datos, felelõs magatartásra ne-
velje. Ezért a jövõ évre is szám-
talan olyan programot tervez-
nek, melyek a környezettuda-

Madárkarácsony

tosságra, az egy-
más iránti fe-
lelõsségre sar-
kallnak.

A decem-
ber 13-ai dél-
utánon lehe-
tõség volt ka-
rácsonyi ajtó-

koszorúkat készíteni és több
kiló mézeskalács, hagyomá-
nyos „írókás” díszítésére is. Az
elkészült süteményeket a kö-
zös karácsonyozás alkalmával
fogyasztja majd el a helyi la-
kosság. A karácsonyi mûsorra
minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a fellépõk, 2014. de-
cember 21-én vasárnap 18
órakor a Petrikeresztúri Kul-
túrházban! A mûsort követõen
süteménnyel, forralt borral,
teával vendégelik meg az egy-
begyûlteket.Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Madárkarácsony…
Mézeskalács készül…
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Teskánd Község Önkormányzata 4.667.381,- Ft ösz-
szegû, vissza nem térintendõ támogatást nyert a
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építõ kö-
zösségek” - B) a korszerû, többfunkciós (multifunk-
cionális) közmûvelõdési fejlesztéseket szolgáló
közösségi programok, együttmûködések, új tanulási
formák kialakulásának elõsegítése címû pályázati
felhívásra benyújtott pályázatához, melyet 2013.07.01
- 2014.12.31. között valósít meg.

A projekt megvalósításával célunk a település közösségi,
kulturális szolgáltatásainak, programjainak bõvítése, szí-
nesítése a Kemence Házban. A programok megvalósí-
tásához eszköz és anyagbeszerzésre is lehetõség volt.
A Kemence Ház tevékenységébõl adódóan a prog-
ramjaink a közmûvelõdési, könyvtári és közösségi té-
makörökre épültek.
Közmûvelõdési alkalmak:

– kézmûves szakkör
– ismeretterjesztõ elõadások
– idõsek klubja
– hagyományõrzõ kézmûves foglalkozás
– tanulmányi kirándulás a Szépmûvészeti Múzeumba
– tanulmányi kirándulás a lébényi templomba
– kiállítás szervezés
– baba - mama klub
– önismereti program
– gasztronómiai szakkör
– társastánc tanfolyam

Közösségi könyvtári alkalmak:
– olvasókultúra fejlesztõ program - író olvasó

találkozó
– élményvezérelt oktatás - Internet szolgáltatásai
– digitális írástudást fejlesztõ tanfolyam - ismerkedés

a számítógéppel
– e - tájékoztatás tanfolyam

A település lakosságát szórólapok, plakátok, tájékoztató
füzetek és a település honlapja segítségével tájékoz-
tattuk az aktuális programokról. A teskándiak rendsze-
resen részt vettek ezeken.

2013.07.01. - 2014.12.31.
Teskánd Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TÁMOP-3.2.3. B - 12/1-2013-0053 azonosító számú „Építõ közösség
kialakítása a Teskándi kemence házban” pályázat megvalósításáról

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!

A Kisbucsa Községért Közalapítvány 2013-ban
pályázati támogatást nyert el (Projektazonosító
száma: TÁMOP 3.2.3.B-12/1-2013-0103) a
„Közösségfejlesztés és hagyományápolás- az
életen át tartó tanulás élõsegítése érdekében
Kisbucsán” címmel. A programsorozat 2014. szep-
temberében zárult le a településen. A támogatás
teljes összege: 4 965 847 Ft.

A program fõ célkitûzése a többfunkciós közmûvelõdési
intézmények multifunkcionalitásából adódó szinergiák
létrejöttének biztosítása, olyan programok, közmûve-
lõdési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak,
nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-
fejlesztések létrehozása ,melyek a lehetõvé teszik a
lakosság számára a közösségi kulturális szolgáltatások,
programok körének bõvülését. A pályázat keretén belül
25 közmûvelõdési és 12 könyvtári rendezvény valósult
meg Kisbucsán. Ezek voltak: Fiatalok a környezetért -
Tegyél Te is környezeted megóvásáért! címmel játékos
délután, Mûvészet és hagyományápolás Kisbucsán, Szü-
reti hagyományok bemutatása, Idõsek felkarolása.-
Hogyan éljünk egészségesen a szép korban?, Adventtõl
Karácsonyig rendezvénysorozat, Kisbucsa történetének
feldolgozása, nevezetességei, háborús hõsei, Itt a far-
sang, áll a bál ...mulatság és játszóház, Húsvétváró
családi délután, Készülõdés anyák napjára - ünnepély és
játszóház, Szünidõköszöntõ-tanévbúcsúztató családi dél-
után, Parlagfû mentesítési nap, Kirándulás a Duna-
kanyarba, Mûvészet és hagyományápolás Kisbucsán
(2014.), Szüreti hagyományok bemutatása (2014.)
Könyvtári foglalkozások 12 alkalommal.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft*
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

*(Az ár 2014.12.31-ig érvényes. 2015.01.01-tõl 1 600 Ft.)

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

H
ungarikum

H
ungarikum

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Négyesmentes állományból,

25-30 kg-os

eladók.

süldõk

Ár: 700 Ft/kg.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !


