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A szerzõ illusztrációja

Ólomszürke lepelbe bur-
kolt napjaink renyhe tempó-
ban fogynak a naptárból. De-
cember van. A fák ágaira der-
medt dér menyasszonyi csip-
keruhát idézõ, csillogó hamis-
ság csupán. A természet szü-
reti lüktetése mostanra múlt-
idõ lett, az elcsendesedés idõ-
szakát éli a kinti világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallat-
ra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-
nénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lel-
künkbõl bûneink sötétségét.

Közel a fényes éj
Betlehemi pásztorok va-

gyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen
feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötét-
ség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak ad-
venti gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Valamennyi
olvasónknak

és
kívánunk!

áldott, békés
karácsonyt
boldog új évet

KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig

Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

MANNOL CLASSIC 10W-40 motorolaj 4 liter
CASTROL MAGNATEC 10W-40 motorolaj 4 liter

Készleten lévõ vezérmûszíjak, fékbetétek
kedvezménnyel kaphatók!

FERROZ minõségi kipufogók versenyképes,
kedvezõ árakon!

4800 Ft
7400 Ft

20 %

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)

Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk

Nyitva tartás:

:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.

hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig
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Miután a betlehemi éjsza-
kában õrködõ csordapászto-
roknak megjelent az

, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamaro-
san bölcsek érkeztek

királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,

aki megszületett? Mert láttuk
a csillagát feltûnni, és eljöt-
tünk, hogy imádjuk õt.

A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heró-
dest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a
fõpapokat és írástudókat, s
kérdezte tõlük:

– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?

Azok pedig azt mondták
neki:

– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.

Heródes magához hívatta
a napkeleti bölcseket, hogy
megtudja tõlük a csillag feltû-
nésének idejét, majd azt
mondta nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-
mekrõl, s ha megtaláljátok,

Úr an-
gyala

Jeruzsá-
lembe, Heródes

Csillag állt meg
a hely fölött

adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imád-
jam õt.

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem meg-
állt egy hely fölött. Bementek
a barlangistállóba, s ott talál-
ták a gyermeket anyjával, Má-
riával, és leborulva imádták
õt. Kincsesládáikat kinyitották,
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak ál-
mukban. Az angyal tudomá-
sukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.

evangélista így örö-
kítette meg a napkeleti böl-
csek bibliai történetét. A csil-
lag megállt a hely fölött…
Karácsonykor kövessük mi is
a szívünkben föltûnõ csilla-
got! Induljunk el az úton a
hely felé, ahol megszületett a
Világ Világossága; tegyük le
szeretet-ajándékainkat Kisjé-
zus jászla elé.

Máté

f.l.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

December másodikán, va-
sárnap délután nyugdíjasokkal
telt meg a kul-
túrotthon. Jöttek gyalog, egy-
másba karolva és jöttek a fa-
lugondnoki busszal a távolab-
bi faluvégrõl.

14 órakor a narrátor
figyelmet kért és

az
tisztán csengõ énekével elkez-
dõdött a kulturális mûsor. Az
énekcsokor után a helyi

táncegyüttes járta el a
Monti csárdást, majd egy, a
nyugdíjasokhoz szóló vers kö-
vetkezett. Ismét a táncos lábú
fiataloké volt a színpad: egy
operett betétre koreografált
tánc vonzotta a figyelmet, a te-
kintetet. Az ünnepeltek, a
nyugdíjasok kipirult arccal
nézték, szinte átélték a zenét
és a táncot, fiatalságukra gon-
doltak, gondolhattak.

polgármester
következett, aki tisztelettel kö-
szöntötte õket: az év minden
napján megérdemelten emlé-
kezhetnénk meg nyugdíja-
sainkról, de ilyen ünnepélyes
körülmények között csak egy-
szer tesszük. Ünnep ez a mai
nap, de ünnep más szempont-
ból is, Tudjuk, ma van advent
elsõ vasárnapja és a ma meg-
gyújtott elsõ gyertya fénye re-
ményt ad mindnyájunknak ar-
ra, hogy az egyre romló körül-
mények között továbbra is
megtalálhassuk egymást, egy
kis beszélgetésre, egy kis em-
lékezésre.

Ezután a polgármester egy
üveg bor átnyújtásával köszön-
tötte a legfiatalabb nyugdíjast,

, és a jelenlévõk
közül a legidõsebb férfit

. Természetesen
a gyengébb nem képviselõi
közül a legkorábban született

is kapott egy
szál rózsát.

Ünnepeltek voltak a névna-
posok közül a , a

és a , a szü-
letésnaposak közül

, és
. A gratuláció mellé

virág, illetve egy üveg bor járt.
Ezután a képviselõ-estület tag-
jai minden jelenlévõ hölgynek
átadtak egy szál sárga rózsát,

zalaháshágyi

Hor-
váth Gyula

Ezüsthárs Asszonykórus

Dance
Mix

Büki József

Török Endrét
id.

Simon Vendelt

Keszte Károlyné

Katalinok
Miklósok Ferencek

Németh
Miklós Németh János Si-
mon Tibor

Zalaháshágy köszönti nyugdíjasait

minden férfinak egy üveg
palackozott bort.

Ezután plé-
bános mondott köszöntõt. Ki-
emelte, hogy nagyon fontos
õseink tisztelete, a jelen lévõ
idõsek megbecsülése. Õseink
voltak azok, akik ránk hagyták
szellemi, lelki és anyagi érté-
keiket, hogy ebben a gondolat-
körben élve mindezt adjuk át
utódainknak. Megemlítette, hogy
1938-ban a nagybátyja körtefát
ültetett . Mire a fa
termõre vált, õ már elveszett
az orosz fronton. De a fa áll, a
családban mindenki felnézett
rá. Mert a fa, ha már terem,
nem tud mást, csak adni. Elõ-
ször gyümölcsöt, aztán ár-
nyékot, szemet gyönyörködte-
tõ virágokat, végül meleget, ha
tûzre kerül. Mi is ilyenek va-
gyunk, öregek. Gyermekeink
kezébe adtunk szakmát és ke-
nyeret, becsületre neveltük
õket. Felnézhetnek ránk mind
a mai napig és ez melegséggel
tölti el szívünket.

Következett az ünnepség
utolsó mûsorszáma,

fellépése.
Az egerváriak

szerve-
zésével visszatérõ vendégek
Zalaháshágyon, hiszen fellépé-
sükkel mindig sikert sikerre
halmoztak. Most is így volt, az
elõadók – akiknek átlagéletko-
ra 70 felett van – fergeteges
élményben részesítették a je-
lenlévõket, hiszen változatos
programmal rukkoltak elõ,
volt ének szóló, duett, vers és
kabaré jelenet, színi elõadás és
a végén harmonikamuzsika

elõadásában.
Nyugdíjasaink elfogyasztot-

ták az asztalra került finom-
ságokat, megkóstolták – mér-
tékkel – a fehér- és vörösbo-
rokat, az üdítõket, csipegettek
a süteményekbõl és pogácsá-
ból. Minden nyugdíjas kapott a
végén egy kilogramm szalon-
cukrot is. A merészebbek tánc-
ra perdültek a harmonika mu-
zsikára, a többiek pedig ma-
gyar nótákat énekeltek A kí-
vülálló is láthatta, jól érezték
magukat. És ez volt a célja az
önkormányzatnak.

Nagy Gábor

Döröskén

az Eger-
vári Nyugdíjas Klub

Sebestyén Al-
bertné Németh Anna

Németh Károly

H.Gy.

Méltóképpen köszöntötték a nyugdíjasokat.
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A Sport út 4.szám alatti
épületben (ahogy a helyiek
mondják, a Sporton) tartották
december 10.-én este 18 óra-
kor a közmeghallga-
tást. Az érdeklõdök a képvi-
selõ-testület tagjainak, illetve

polgármes-
ternek címezték kérdéseiket.

– Az ötezer fõ alatti tele-
püléseket a kormány megsegí-
ti,átvállalja az adósságaikat. Ez
mélységesen felháborít engem
és a képviselõ-testület tagjait. –
kezdte Mogyorósi József pol-
gármester. – Annyit tervez-
tünk amennyit elbírunk, Pon-
tosan tudjuk, hogy Bagod 35
millió Ft-ra jó a bankoknál. Ho-
gyan lehetséges az, hogy egy
nálunk kisebb település mil-
liárdos adósságot halmozhat fel?

Az I.-III. negyedéves adatok
alapján az önkormányzat jól
teljesített, az elõirányzatok és a
tények egymással összhangban
állnak, a településnek semmi-
lyen hitele nincs – derült ki a
beszámolóból.

Ez az épület is megújul –
folytatta Mogyorósi József. –
Az önkormányzat a kezesség-
vállalásban és a lebonyolítás-
ban segíti a Bagodért Ala-
pítványt. A Faluházban két pro-
jektje van az önkormányzat-
nak, a kiállító tér felújítása és
az információs pult kialakítása.
Azt még nem tudjuk, hogy ho-
gyan alakul a jövõ évi költ-
ségvetés, mibõl lesz pénzünk.
Az iskola kevesebbe fog ke-
rülni, elviszik tõlünk. A tulaj-
donjog marad helyben, ami azt
jelenti, hogy a fejlesztés, be-
ruházás továbbra is a mi fel-

bagodi

Mogyorósi József

Közmeghallgatás a hitelmentes Bagodon
adatunk. Az óvoda és a böl-
csõde az önkormányzatnál ma-
rad. A felújítás a jövõ év prog-
ramja, amit a szülõk komoly
felajánlásaival tudunk megol-
dani. Szerencsénk van abban
az értelemben, hogy ha a te-
lepülések közötti területen
egy telket el tudunk adni, ak-
kor az összeget fejlesztésre for-
díthatjuk – mondta a polgár-
mester.

A

január elsejével átalakul. Jó
kapcsolatot tartottunk – emlí-
tette Mogyorósi József. Segí-
tõkészek voltak és többször
nyertek a pályázatokon.

Nagy változás lesz 2013-ban
a 76-os út építése. Felsõ-Ba-
godban a buszmegálló feljebb
kerül, kapaszkodó és kanyaro-
dó sávot építenek. Jó hír a 76-
os út déli oldalán lakóknak: a
terület külön vízelvezetést kap,
hogy az udvarokra ne folyjon
be a víz. Az uniós csatlakozás-
kor Magyarország elõszerzõ-
déssel vállalta, hogy egészsé-
ges, arzénmentes ivóvizet biz-
tosít a lakosságnak. A szerzõ-
dés 2012.december 26.-án le-
jár és hosszabbításra nincs le-
hetõség.

– Szürõberendezés telepí-
tését kérjük? Lajtoskocsikkal
biztosítsunk átmeneti vízellá-
tást? Bagodban 16 ilyen kocsi-
ra lenne szükség, hogy amint a
törvény fogalmaz – „elérhetõ
távolságban legyenek egymás-
tól.” A víz ugyanúgy iható,
mint eddig – állapította meg
Mogyorósi József. Az is tény,
hogy ebben az ügyben hatal-

Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás

mas anyagi érdekeltségek kör-
vonalazódnak.

A kérdésekre válaszolva a
polgármester elmondta, hogy
a Bagod - Zalaegerszeg közötti
kerékpárút építését a város
nem támogatja. Bagod és Tes-
kánd a pályázat kiírására vár. A
tervek elkészültek.

A körjegyzõségek kialakítá-
sa kényszerhelyzetbe hozza a

településeket. Megállapodás még
nincs, tárgyalások és lehetõsé-
gek vannak. Ha a kormányhi-
vatal jelöli ki a körjegyzõséget
és nem sikerül megállapodni,
akkor nem lesz hivatal, nem
lesz alkalmazott és jegyzõ sem.
Mogyorósi József biztos a Ba-
godi Közös Hivatal megalaku-
lásában.

sl

Bogdánné Pintér Ágota

Csödének
felsõjánosfai

személyében új falugondnoka
van . A kétgyerme-
kes, családanya
pályázat útján nyerte el az
állást.

– November ötödikétõl lá-
tom el ezt a felelõsségteljes
munkát – mondja. – Pályáztam
az állásra, s rám esett a válasz-
tás. Munkám sokrétû, de elsõ-
sorban a falu idõsebb lakóinak
a segítése a feladatom. Ezek
közé tartozik többek között a
gyógyszerek kiváltása, a bevá-
sárlás, a tüzelõ bekészítése, a hó-
eltakarítás, s az orvoshoz szállí-
tás. A falugondnoki busszal

Új falugondnok Csödén

Mogyorósi József polgármester biztos a Bagodi Közös Hivatal
megalakulásában.

naponta megyek Zalalövõre az
ügyes-bajos dolgokat intézni.

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

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…
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Zalalövõ és Környéke 2012. december4

Immár hagyomány, hogy a
szervezé-

sében advent idején összegyû-
lik Bagod község apraja-nagyja
egy közös adventi gyertyagyúj-
tásra. Ilyenkor a
teret tûzvirág lobogja be, a falu
karácsonyfájának világító égõ-
sorával együtt oszlatva a téli
sötétséget. A bagodiak forralt
borral, házi süteménnyel és
saját kezûleg gyártott karácso-

Bagodért Egyesület

Szent István

Adventi gyertyagyújtás Bagodban
nyi-adventi díszekkel köszön-
tötték advent ünnepét, a

pedig gondos-
kodott a zenés ünnepi hangu-
latról.

A bagodi
diákjai és ta-

nárai által készített kézmû-
ves munkákból is kerül a
sátrak kínálatába. A befolyt
pénzt az iskola diákönkor-
mányzata kapja.

Ba-
godi Énekkar

Fekete István Ál-
talános Iskola

A
versenyt 1994-ben hir-

dették meg elõször, azóta a
verseny igazi mozgalommá
vált. A 2012-es Virágos Magyar-
országért környezetszépítõ ver-
senyt öt minisztérium, az Or-
szággyûlés három bizottsága,
Budapest Fõváros Önkormány-

Virágos Magyaror-
szágért

Virágosabb lett Zalaszentgyörgy
Különdíjjal jutalmazták a települést

zata, a Magyar Turizmus Zrt.,
több civil szervezet, közöttük a
verseny szervezésében is tevé-
kenyen résztvevõ Virágzó Ma-
gyar Kertkultúráért Alapítvány
írta ki. Az idei díjakat novem-
ber 9-én délelõtt, Hévízen osz-
tották ki, az ünnepségre 298
önkormányzat képviselõje ka-

pott meghívást. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium és a Ma-
gyar Turizmus Zrt. közös fõ-
díját város kategóriában

, falu kategóriában
ítélték oda, így a két

település képviseli Magyaror-
szágot a 2013. évi Európai Vi-
rágos Városok és Falvak ver-
senyében. Térségünkbõl

is részt vett a ver-
sengésben:

– Nagy energiákat fordí-
tunk arra, hogy a falu fejlõd-
jön, szépüljön, s már sokadik
alkalommal neveztünk be a
versenyre. Tudatosan készül-
tünk, de alapvetõ dolog, hogy
a település közterületeit igyek-
szünk rendben tartani. Lehe-
tõségeinkhez mérten minden-
hova ültetünk virágokat, dísz-
növényeket. A versenybizott-
ság tavasszal, nyáron és õsszel
is járt a településen, tavaly és
idén is különdíjjal jutalmazták
erõfeszítéseinket. A különdíj
mellé százezer forint értékû
dísznövényt kaptunk. Ez az el-
ismerés is javítja a falu meg-
ítélését, és nagyon sok pozitív
véleményt kaptunk a falun át-

Hévíz-
nek Cso-
paknak

Zala-
szentgyörgy

utazóktól is – mondta
polgármester.

A településen már két éve
mûködik a ,
melynek tagjai a téli idõszak-
ban elõadásokkal bõvítik isme-
reteiket és élen járnak a tava-
szi-õszi köztisztasági akcióban
is. A lakosság a virágnevelés-
ben, ültetésben is részt vesz,
így jutott szaporítható kanna-
virághoz az önkormányzat is. A
hõsi emlékmû környezetét a
nyugdíjas klub virágosítja, tag-
jai a virágmaggyûjtésben, pa-
lánták nevelésében egyaránt
aktívak. A településen évrõl
évre meghirdetik a legszebb
virágoskert versenyt, idén a
falunapon az óvodai kert kapta
az elismerést.

Zalaszentgyörgy területeit
hosszabb távra is szeretnék
virágosítani, parkosítani, így
régóta tervben van a Testvér-
települési Park létrehozása,
melynek munkálatait elkezd-
ték, de a tulajdonjogokat még
rendezni kell.

A falu karácsonyi ünnep-
ségét december 22-én tartják.

Kovács
Dezsõ

kertbarát kör

Pataki Balázs

Zalaszentgyörgyön fontos a szép környezet. Idén is járt a miniszteri elismerés.

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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November 25-én a
és

ünnepére került sor. A prog-
ram elõestéjén az ügyes kezû
asszonyok kocsonyát fõztek,
fasírozottat készítettek burgo-
nya salátával. A májusban meg-
hirdetett

szereplõi közös mûsora
után ( tánca, a

közül
tréfás mesét mondott,
dobolt, szintetizáto-
ron játszott számaihoz,

furulyázott) a
majd a

(képünkön) adott mû-
sort. A mûsor zárásaként az
énekkar és a Bokor-család ze-
néjére a tánccsoport felkérte a
nyugdíjasokat egy-egy csárdás-
ra. Majd a vacsora után közös
nótázás zárta a programot.

kávási
nyugdíjasok szépkorúak

Kávási Csillag Szü-
letik

Paulics-testvérek
Bokor-testvérek Anikó

Zolika
apukája

Tóth
Vivike Kávási
Violin Énekkar, Za-
laszentgyörgyi Néptánccso-
port

Kávási hírmorzsák
December 4-én
címmel vetítést szerveztünk

a Göcsej
elnökének,

ajánlására és a vetítést kö-
vetõen megvitattuk a látott fil-
meket. A december 1-9-ig tartó
filmhét lényege a mezõgazdasá-
gi kistermelés, a családi gazdál-
kodás, illetve a hobbikert fenn-
tartására való felhívás, illetve a
kistermelõk magyar piacra ju-
tása elõsegítésének támogatása.

December 9-én Káváson is
járt a . A gyerekek éne-
kekkel, versekkel készültek. A
Télapó a sok ügyes szereplõtõl
meghatódva távozott a Teleház-
ból, sietnie kellett, mivel a rén-
szarvasok helyett most vonattal
vitte ki az ajándékokat. Ezek el-
készítésében a KIKA alapít-
vány segített a jó Mikulásnak.

„Vigyázat Ehe-
tõ”

Természetvédelmi Ala-
pítvány Darázsi
Zsolt

Mikulás

- e -
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

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

„Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdõdött” – írja

és ez akár mottója is
lehetne a

december 1-én tar-
tott idõsek napjának. Az ün-
neplés a salomvári
mûsorával kezdõdött,

és
vezetésével.

Elsõként az alsó tagozato-
sok zenés játékának örülhettek
a kedves meghívottak, majd

versmondása kö-
vetkezett.

és
Handel Vizizene címû mû-

vét furulyázta nagy sikerrel.
kedves meséjét a

3. osztályos kislányok népdal-
csokra követte. Újra egy verset
hallottunk elõ-
adásában, végül a 8. osztályo-
sok fergeteges mambó táncá-
nak örvendezhettek a jelen-
lévõk. A mûsor után

alpolgármester köszöntöt-
te a több mint ötven, testben
lehet, hogy idõs, de lélekben
fiatal, csillogó szemû vendé-
günket. A mûsor és a kedves
köszöntõszavak után követke-

Sütõ
András

Salomvári Önkor-
mányzat

iskolások
Csákiné

Andor Ilona Hajbáné Gál
Beáta

Gál Balázs

Erdei Fanni Cséber Fan-
ni

Molnár Dani

Andor Roland

Csáki Ist-
ván

Az idõseket köszöntötték Salomváron
zett a finom vacsora, ami vad-
pörköltbõl és töménytelen
mennyiségû galuskából állt.
Az est hangulatát a jóféle, vér-
nevelõ, immunerõsítõ fehér-
és vörösbor, valamint

hegedûjátéka (képünkön)
fokozta, aki körüljárva a ter-
met, mindenkinek eljátszotta a
kedvenc nótáját.

Késõbb, már egymás vállát
fogva, alkalmi népdal, illetve
nótaéneklõ csoportok alakul-
tak, elfeledve gondot, bajt. Az
est meglepetése, az óvodások-
ból alakult népi
tánccsoport elõadása volt, amit
állva tapsolva fogadtak a jelen-
lévõk. A jól sikerült rendez-
vény méltán példázza Csáki
István köszöntõjében elhang-
zottakat, miszerint: ... A bölcs
ember, a tisztességes és aláza-
tos ember tudja, hogy idõ-
seink, bölcs öregjeink nélkül
mi magunk sem lennénk.
Tõlük kaptuk az életet, tõlük
kaptuk szellemi és kulturális
javainkat, az õ kezük munká-
jából épült fel mindaz, amit mi
a saját munkánkból építhe-
tünk tovább.

Éder Jó-
zsef

Gézengúz

Dr. Bodorkós Imréné
Kaszás Ilona
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A változások idejét éljük a
közigazgatásban. Még a régi
rendszer mûködik ugyan ezek-
ben a napokban, de már javá-
ban zajlik a felkészülés az át-
térésre. Többek között errõl is
beszélgettünk

, polgármes-
terével.

Vertetics Lász-
lóval Zalalövõ

– Zalalövõ a zalaegerszegi
járáshoz tartozik 2013 január

Változás elõtt…
Beszélgetés Vertetics Lászlóval, Zalalövõ polgármesterével

Vertetics László: – Sikerült megõrizni a város mûködõképes-
ségét.

elsejétõl. Mi marad a kisvá-
rosban?

– Mi lesz az iskolával?

– A gyámhivatal és az ok-
mányiroda szervezetileg a já-
ráshoz tartozik majd, de he-
lyileg Zalalövõn marad. A ter-
vek szerint 2013 végén nyílik
kormányablak városunkban.

– Az iskola állami fenntar-
tású lesz, havonta 2 millió 415

ezer forinttal kell hozzájárul-
nunk a költségekhez. Az át-
adás-átvételi eljárás egyébként
már megtörtént. Hasonlóan az
államhoz kerül az Alapfokú
Mûvészeti Iskola is.

– Gyakorlatilag megálla-
podtunk az illetékesekkel
arról, hogy Zalaegerszegen
lesz az ügyeleti ellátás. A vég-
sõ szót a megyeszékhely kép-
viselõ-testülete mondja ki a
napokban.

– A kisajátítási eljárások
megkezdõdtek, s a régészeti
feltárásokkal kapcsolatos tár-
gyalások is befejezéséhez kö-
zelednek.

– Mi a helyzet az orvosi
ügyelettel?

– Van új fejlemény a 86-os
fõút elkerülõ szakaszával kap-
csolatban?

– Az 5 000 fõ alatti tele-
pülések adósságrendezése Za-
lalövõt is érinti…

– Az eljárás a napokban fe-
jezõdik be. A hiteleket átvál-
lalja az állam, a szállítói tar-
tozásokat azonban nem.

– Egyértelmûen az óvoda
felújítására, amit jelentõs pá-
lyázati támogatással sikerült
megoldani. Eredménynek te-
kintem, hogy 2012-ben a pénz-
ügyi nehézségek ellenére is si-
került megõrizni a város mû-
ködõképességét. Ebben nagy
szerepe volt Zalalövõn min-
denkinek, aki munkájával, vé-
leményével, támogatásával se-
gítette a képviselõ-testület és a
hivatal tevékenységét. Köszö-
nöm munkatársaim nevében
is. Egyúttal békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánok a Zalalövõ és Kör-
nyéke olvasóinak, városunk va-
lamennyi polgárának!

– Milyen beruházásra em-
lékszik vissza legszívesebben
ebben az évben?

Régi hagyomány a
,

hogy az
által meghirdetett

vetélkedõre sok tanulónk
jelentkezik. A négyfõs csapa-
tok három írásbeli feladatsort
oldottak meg. A legjobbakat

hívták, ahol
már csak a tudásukat kama-
toztatva kellett megmérkõzni
Vas megye legjobbjaival. A ti-
zenkét csapat között több órás
vetélkedés során dõlt el a vég-
sõ rangsor. A zalalövõi gyere-
kek szoros versenyben negye-
dik és hetedik helyen végez-
tek. Felkészültségüket tükrözi,
hogy mindössze öt ponttal ma-
radtak el a gyõztesek pont-
számától.

Zala-
lövõi Általános Iskolában

Õrségi Nemzeti Park
Táj és em-

ber

Õriszentpéterre

Verseny a természetrõl
A felkészülés során megis-

merték az Õrség természeti és
néprajzi értékeit. Bõvültek is-
mereteik a kisparaszti gazdál-
kodásról, védett növényekrõl,
állatokról. Már nem ismeretlen
fogalmak számukra a bakhátas
szántás, kerített ház, vagy kás-
tu. A verseny legfiatalabb
résztvevõi voltak az 5. b osz-
tályból

és
a 6.b osztályos
A zsûri elismerõ szavakkal érté-
kelte kiemelkedõ teljesítményü-
ket. Elmondásuk szerint tetszett
a felkészülés, érdekesek voltak
a feladatok – még a szülõk lel-
kesedését is felébresztették.

Felkészítõ tanár:

Horváth Zsombor,
Sütheõ István, Srágli Dávid,

Merth Henrik.

Némethné
Jakab Ilona.

Betlehem ZalalövõnBetlehem Zalalövõn
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Az év utolsó hónapjának
elején szállingózó hóesésben
vitték házhoz a

segédei a névre szóló
meghívókat, emlékeztetvén a
gyerekeket, hogy idén is eljön
és sok szeretettel várja õket a
messze földrõl érkezõ, kedves,
öreg Mikulás.

December 8-án a délutáni
órákban már sok-sok gyerek és
családtag gyûlt össze a kul-
túrházban, ahol egy mesejáté-
kot láthattak a várakozók, majd
a gyerekek vették át a szerepet:

Zalacsében
Mikulás

A Mikulás Zalacsébre látogatott …

vidám dalokat énekelve és
szebbnél szebb verseket sza-
valva, csillogó szemekkel vár-
ták, hogy belépjen az ajtón a
várva-várt Mikulás.

Érkezett is, hiszen megígér-
te, ahol ennyi jó gyerek van,
oda minden évben visszatér.
Kísérte õt két krampusza, akik
azon meglepetésükben, hogy
ebben a faluban csak jó gyere-
kek vannak: összekeverték a
zsákokat, ezért minden cso-
magban csupa egyforma meg-
lepetés volt. De a Mikulás ezen

nem bosszankodott, hiszen el-
mondta, minden gyereket
ugyanúgy szeret, így különbsé-
get se tesz.

Mindenkihez intézett azért
pár szót és átadta az ajándé-
kokat, figyelmeztetvén õket,
hogy távollátó szemeinek és
segítõinek köszönhetõen õ jö-
võre is mindenrõl tudo-
mást szerez. A gyerekek pedig

idén is megígérték, hogy jók
lesznek egy évig: rendesen
tanulnak, szót fogadnak és
segítenek szüleiknek, testvé-
reiknek.

Az idõ sajnos most is gyor-
san repült, indulnia kellett, de
megígérte: alig egy év és újra
meglátogatja a zalacsébi gyere-
keket.

Rajnai Barbara

Volt, aki megilletõdött…

November 16-án, pénteken
a hagyárosböröndi kultúrház-
ban elõször került sor olyan
bálra, melyen és
társa, , a környék közked-
velt zenészei léptek fel.A Ka-
talin-bál szervezõje a bagodi
Vénusz Panzió volt. A megje-
lent száz fiatal jó hangulatban,
önfeledten szórakozott. Re-
mélhetõleg a közeljövõben
többször is sor kerül majd
ilyen jellegû rendezvényre,
elõször a tervek szerint ja-
nuárban.

x
A IV. században élt

püspök törté-
nelmi alakja köré sok érdekes
legenda szövõdött, közülük a
legismertebb a következõ: Egy
apának három lánya volt, akik
eladósorba kerültek, de sze-
génységük miatt senki sem
akarta õket feleségül venni,
hiszen nem volt hozományuk.
Az apa kétségbeesésében már

Eder Gabee
Josh

Myrai
Szent Miklós

arra gondolt, hogy prostitú-
cióra kényszeríti lányait, de
Miklós püspök az ablak alatt
elhaladva tudomást szerzett a
dologról és titokban három
zacskó pénzt tett a család
ablakába. Ez a Mikulás csomag
eredete! A piros sapkás, fe-
hérszakállú, rénszarvasszánon
közlekedõ jóságos Mikulás
azóta is felkeresi a gyerekeket.

Így volt ez idén is, amikor
december 5-én este a

utcán is feltûnt,
kopogtatott a házak ajtaján és
a kísérõ krampuszokkal együtt
átnyújtotta a községi önkor-
mányzat ajándékát a kicsiknek,
akik verssel vagy énekkel kö-
szönték meg a csomagot.

x
Decemberben lezárult a

csatornaépítés elsõ szakasza, a
kivitelezõ cégek
folytatott munkájával. A beru-
házás tavasszal folytatódik.

hagyá-
rosböröndi

Ozmánbükben

Ács László

Hírek Hagyárosböröndrõl

Horváth-Szabó Anna Luca el sem akarta engedni a Mikulást.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az elmúlt évekhez hason-
lóan advent idején ünnepi
díszbe öltöztette a falu kö-
zössége köz-
pontját. A novemberi újságban
megjelent, hogy a

Zalaboldogfa

7 szoknya 7

Ünnepi hangulatban Zalaboldogfán

nadrág tánccsoport pályázott
az e-on által kiírt energia-
takarékos égõkkel feldíszített
karácsonyfa megnyerésére. A
pályázat nem nyert, így telje-
sen önerõbõl és társadalmi

munkával készítettek betlehe-
met és adventi koszorút, ál-
lítottak karácsonyfát.

– Az összefogásnak köszön-
hetõ, hogy sikerült a falu köz-
pontjában igazi karácsonyi
hangulatot teremteni. Mivel az
advent kezdete és a Mikulás
érkezése közel van egymáshoz,
ezért a „Mindenki fenyõfájá-
nak” ünnepét és a Télapó fo-
gadását egy napon tartottuk –
mondta polgár-
mester.

December 7-én reggel a
férfiak kivágták a fenyõfát,
amit nagy nehézségek árán föl-
állítottak, majd a lányok-asszo-
nyok díszbe öltöztettek. A köz-
világítással együtt kigyúltak a
karácsonyfa fényei, utat mutat-
va a Mikulásnak, aki így köny-
nyebben megtalálta az utat.

– A zord idõjárás miatt az
idén is a faluházban fogadtuk a
nagyszakállút – folytatta a pol-
gármester. – A gyerekek izga-
tottan várták és közben nyug-
talanul forogtak, hogy melyik

Luter Péter

ajtón fog betoppanni a Télapó.
Közben kellemes karácsonyi
és Mikulás-hívogató dalok szól-
tak. A színpadon a zalaeger-
szegi Hevesi Színház mûvészei
szórakoztattak kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Mókás mesés
és táncos produkciójukkal tel-
jesen lekötötték a gyerekek
figyelmét. Aztán csengõ hang-
ja hallatszott, s a színpad mö-
gül megjelent a nagyszakállú.
Fáradtan, de kedvesen szólí-
totta meg a gyerekeket, akik
csillogó szemekkel, hangosan
köszöntötték õt. A Mikulás
megdicsérte õket: tudomása
szerint jól viselkedtek az idén,
ezért is jött el hozzánk és ho-
zott minden gyereknek aján-
dékot. Egyesével szólította
õket, akik kicsit megilletõdve,
de boldogan fogadták az aján-
dékot. Cserébe ezért verset is
mondtak, vagy saját készítésû
rajzzal kedveskedtek a Mikulás-
nak, aki ezért a sok szeretetért
megígérte, hogy jövõre is el-
jön a zalaboldagfai gyerekekhez.

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Packard Bell, Samsung, Toshiba!

Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,4 GB DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 1333Mhz 400 W Ház

Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

HD6670 1 GB DDR5 VGA

67.500 Ft

120.600 Ft

Pl.: PACKARD BELL EASYNOTE F5211-HC-232HG 15,6"
/Intel Celeron Dual-Core B820 1,7Hz/ 2GB / 3200GB / DVD író
/Fekete notebook

ASUS X55C 15,6"/Intel Core i3-2350M 2,3GHz/2GB/ 320GB/
DVD író notebook

ACER AS5742ZG-P622G32MNKK 15,6"/Intel Pentium Dual-
Core P6200 2,13Hz/2GB/320GB/DVD író notebook

OMEGA TABLET 7 fekete MID7003 tablet

85.890 Ft

95.890 Ft

121.990 Ft
25.000 Ft

Wayteq 5" WAYTEQ x960BT HD 4GB Bluetooth PNA szoftver nélküli
navigáció FM-transzmiterrel, internet csatlakozással 30.490 Ft
ADATA 16GB USB2.0 (AC008-16G-RKD) Flash Drive 4.100 Ft

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden
részébõl!

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

Hirdetésszervezõket



92012. december Zalalövõ és Környéke

December 13-án tartotta
hagyományos év végi összejö-
vetelét a

. A program négy na-
pirendi pontot ölelt fel.

elnök köszöntötte a
megjelent tagokat és vendé-
geket, köztük , a
Tudományos Ismeretterjesztõ
Társulat Szövetségi Irodájának
igazgatóját és a zalai egyesület
nyugalmazott igazgatóját,

Az elnök utalt rá,
hogy az évközben felmerülõ
nehézségek ellenére eredmé-
nyes évet zárnak. Mint mond-
ta, az áltudományos infor-
máció ellensúlyozása érdeké-
ben azt tapasztalják, hogy a ha-
gyományos ismeretterjesztés
ilyen jellegû formájára, módjá-
ra szükség van, amely megmu-
tatkozik az általuk szervezett
fórumok alkalmával is. Szavai
érintették a sok tehetséges
fiatal kutatómunkájának jelen-
tõségét, remélve, hogy az egye-
temi tanulmányaikat befejezve
egyre többen térnek majd
vissza a megyébe. Fontosnak
tartja továbbá, hogy mind
több, korunk technikai elvárá-
saival bíró fiatal csatlakozzon

TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Bán-
falvi Péter

Piróth Esztert

Ga-
zsó Sándort.

Az áltudományos információk ellensúlyozásáért…
Évzáró ünnepi elnökségi ülés a TIT-nél

az egyesülethez. A Magyar Tu-
dományos Akadémia adja a
támpontot a munkájukhoz, az
egyesület pedig a szervezési és
az átadási feladatot látja el. Így
ez évben számos elõadás hang-
zott el, különbözõ helyeken a
humán mûveltség területén,
valamint programjukat képez-
te a tehetséggondozás, és a fia-
talok tudásbeli megméretteté-
se versenyek formájában. Ez
utóbbiak a matematika, infor-
matika, közlekedés és a csil-
lagászati ismeretek köré össz-
pontosultak. Megemlékezések
történtek 210,
valamint
halálának 70. évfordulójáról.

ügyvezetõ
igazgató – aki ez év elejétõl
tölti be e posztot – az egyesü-
let gazdasági helyzetére vilá-
gított rá, kiemelve, hogy meg-
õrizték mûködési képességü-
ket, majd rátért az idei törvé-
nyi változásokra, amelyek nagy-
ban érintették az ismeretter-
jesztõ és oktató munkát. Ezek
többek közt a szakképzési hoz-

Kossuth Lajosról
Móricz Zsigmond

Rózsás Csaba

zájárulások módjai, amelyek a
támogatott képzések számá-
nak visszaesését eredményez-
ték, valamint az új OKJ beve-
zetése, amely az óraszámok
drasztikus növelését vonja ma-
ga után. Idén közel 1 000 em-
ber bõvítette tudását valamely
irányban, illetve 400 ember
szerzett szakképesítést a zalai
egyesület égisze alatt. Számos
megvalósult programot mond-
hatnak magukénak, így többek
közt a Tudományos Diákkonfe-
rencia, Ki Mit Tud munkavé-
delmi vetélkedõ és az egyesü-
let életéhez köthetõ ünnepek
és évfordulók.

A beszámolók sorozatát
, a keszt-

helyi Vajda János Gimnázium
10/d osztályos tanulójának mû-
vészettörténeti elõadása szakí-
totta meg.

Ezt követõen Bánfalvi Péter
elnök felhívására 17 új egyesü-
leti tag felvételét szavazták
meg, majd kitüntetések, elis-
merések, tagsági igazolványok
kiosztására került sor. Emlék-
plakettel tüntették ki

nyugalmazott tanárt, aki
mint Zalaegerszeg város egy-
kori polgármestere, nagyban
hozzájárult a TIT zalai egye-
sületének sikeres munkájához.
Aranykoszorús jelvénnyel is-
merték el az egyesület ellen-
õrzési tagjának,

tevékenységét. Dicsérõ ok-
levéllel köszönte meg az elnök-
ség, a szakképzésben résztve-
võ szakemberek sok éves ma-
gas színvonalú oktatói mun-
káját. Bemutatásra került a TIT
Ismeretterjesztõ és Informá-
ciós Pont plakett, amely min-
den arra illetékes helyszín tu-
lajdonát képezi majd a jövõ-
ben, jelezve az ott folyó érté-
kes ismeretterjesztõ munkát.

Kretzer Anna Rebeka

Bogár
Imre

Szeglet Lajos-
né

Török Irén

Bánfalvi Péter elnök számolt be az év eredményeirõl.

Fõzni jó!

Egy baráti társaság úgy
döntött, hogy disznóvágást
tart. Köztük volt Ági, a kom-
munikácós igazgató is. Bár
õ már elõre jelezte, hogy a
vágás véres részét kihagyja,
ha nem gond.

Hajnalban, vidáman állt
a társaság, a disznóól elõtt.
Megérkezett a böllér. Egy-
bõl kiszúrta, hogy itt lelkes
amatõrökkel van dolga,
ezért megkérdezte, hogy
tudják-e kinek mi lesz a dol-
ga, mert a disznó nem fog
magától kijönni és leheve-
redni. A böllér eligazításá-
nak hatására Ági számára
egyértelmû volt: most kell
innen a lehetõ legmesz-
szebbre menni!

A férfiak is kezdtek el-
bátortalanodni, de egybõl
elõkerült a pálinkás üveg,
ami újra hangulatba hozta
õket. Felszólították a disz-
nót az ól elhagyására, – ter-
mészetesen ez nem volt
elég – így erõszakhoz kel-
lett folyamodni. A disznó
hangos nemtetszéssel visí-
tott. Sikerült földre vinni,
de a böllér kezében megállt
a kés, mert a vérhez nem
volt ott a „vájling”

– Lesz véres hurka?
– Persze! Hozd ide azt az

edényt! – kiáltották a férfiak
Ági után, aki segítõkészen
odavitte. – Ide kell tartani,
mutatta a böllér. Ági nem
vette észre, hogy pont ezt a
helyzetet akarta elkerülni. A
disznó visított, a vér folyt…
Ági falfehéren tartotta az
edényt, a rosszullét határán.
Már majdnem elájult, ami-
kor valaki megszólalt: ha
elejted nem lesz véres hur-
ka! Ezért erõt vett magán. A
vacsoránál, miközben a vé-
res hurkát tányérjára tette,
Ági megszólalt: – látjátok, a
kommunikációs igazgatók
minden helyzetet meg tud-
nak oldani….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem lesz véres hurka…

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

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg
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A teljes körû fogászati el-
látást biztosító

2008 óta mûkö-
dik ,

és
fogtechnikus házaspár

vállalkozásában. A fogtechni-
kai laboratórium több mint
tíz esztendõs múltra tekint
vissza, amelynek létrehozását
fogorvosi rendelõ indítása
követte az idõk során, mindez
az Európai Unió elvárásainak
megfelelõen, az elégedett pá-
cienseket helyezve a közép-
pontba.

– Sokéves tevékenységünk
során tapasztaltuk, hogy mi-
lyen fontos a hatékonyság
érdekében a fogtechnikus és
az orvos összehangolt mun-
kája. Azt is lényeges szem-
pontnak tartottuk, hogy a pá-
ciens és a fogtechnikus mi-
elõbb kapcsolatba kerülhes-
sen, így az esetleges kíván-
ságok, kérések, a fogpótlással
kapcsolatos igények megbe-
szélése a fogtechnikus közre-
mûködésével történjen, érint-
ve a funkcionális és az esz-
tétikai változtatásokat is. Ez a
lehetõség kényelmes, idõtaka-
rékos ellátást biztosít, lerövi-
dül a fogpótlás elkészítésének
ideje és magasabb színvonalú

MegolDent Fo-
gászati Kft.

Zalaegerszegen Nagyné
Bukovics Ágnes Nagy Ró-
bert

Fogászat a kertváros szívében

a végeredmény. A szolgálta-
tásaink magukba foglalják az
ingyenes konzultációt, a den-
talhigiéniát, épp úgy, mint a
digitális panoráma röntgenes
felvételt, az esztétikai és kon-
zerváló fogászatot, rögzített,
kivehetõ és kombinált pótlá-
sokat, fogfehérítést, gyökérke-
zelést, különbözõ szájsebésze-
ti beavatkozásokat, implantá-
ciót és nem utolsó sorban az
utókezelést. Az ezzel járó fel-
adatokat magasan képzett 8
fõs szakmai csapat végzi ked-
vezõ, korrekt árakon, a legrö-

videbb határidõn belül – tud-
tuk meg Nagyné Bukovics Ág-
nes vezetõ fogtechnikus mes-
tertõl.

A korszerû megoldásokat
kínáló fogászati rendelõ orvo-
si feladatát

szájsebész fogorvos látja el.
– Családias, páciensbarát

rendelõ, teljes körû fogászati,
szájsebészeti ellátás, illetve
korszerû technikai berende-
zések azok a tényezõk, melyek
együttesen a páciens elége-
dettségéhez vezetnek. Rövid
határidõk, magas szintû esz-

dr. Progner Móni-
ka

tétikai munkák jellemeznek
minket. Újdonságként emel-
ném ki a prémium kategóriás
svájci Straumann implantátum
használatát, melynek segítsé-
gével 5 hónapról 6 hétre rövi-
díthetõ egy beültetett implan-
tátum gyógyulási ideje, a felsõ,
illetve alsó állcsontban egy-
aránt – kaptuk a szakmai tájé-
koztatást dr. Progner Mónikától.

– Több éve végzett szak-
szerû munkánkat az általunk
nyújtott kezeléseken átesettek
visszajelzései igazolják, akik
az elégedettség tudatában vi-
szik tovább fogászati tevé-
kenységünk jó hírét – fûzte
hozzá Nagyné Bukovics Ágnes.

A legkorszerûbb fogászati
megoldások, technológiák és
a legmodernebb géppark se-
gítségével, minõsített anyagok
felhasználásával, barátságos lég-
körben várja a pácienseket a
MegolDent Fogászati Kft. Za-
laegerszegen, a Csendes utca
34. szám alatt. A szolgálta-
tásokról bõvebb információ-
val szolgál az egészségügyi
vállalkozás honlapja, amely a
www.megoldent.com. Tele-
fonos idõpont egyeztetés:
+36-70-398-1569, valamint a

email
címen.
megoldent.@gmail.com

Dr. Progner Mónika dentoalveoláris sebész munka közben.

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

Ha elolvasta, adja tovább!

Július végén égett le a há-
zunk nagy része. Szörnyû él-
mény volt, és óriási sokként
hatott ránk. Ez a tragédia azon-
ban azt is megmutatta, milyen
kedves és segítõkész emberek-
kel élünk együtt. Már az oltási
munkálatoknál többen érkez-
tek segíteni a faluból, és fel-
ajánlották, hogy alhatunk, ehe-
tünk náluk, illetve ruhákat is
adnak nekünk.

A következõ napokban, mi-
elõtt a vihar ideért volna, a
szomszédunk az egész falut
mozgósította, hogy jöjjenek
segíteni letakarni ponyvával a
megmaradt holminkat és bú-

Egy bevándorló pár élményei
torainkat. Mindenki munká-
hoz látott! Az egész házat be-
terítették egy óriási ponyvával.
A tûzeset után 2 nappal a
szomszédaink szereztek ne-
künk egy lakókocsit, amelyben
az építési munkálatok idején
laktunk. A szomszédoktól kap-
tunk áramot. A megmaradt
holminkat a kartondobozokba
és zsákokba csomagoltuk.

Ételt hoztak nekünk, hogy
az idõnket a fõzés helyett in-
kább a szervezésre tudjuk for-
dítani. A ruháinkat elvitték, ki-
mosták, összehajtogatva, tisz-
tán hozták vissza. Azok az em-
berek, akiket személyesen ed-

dig nem is ismertünk, rögtön
felajánlották a segítségüket. Az
újjáépítési munkálatok meg-
szervezését szintén egy szom-
szédunk vette a kezébe. Egy
óriási segítség volt a számunk-
ra, hiszen nem voltunk tisz-
tában a magyar jogszabályi elõ-
írásokkal. Eljött hozzánk a pol-
gármester úr és érdeklõdött
felõlünk. Az önkormányzat is a
segítségünkre volt, egyik nap-
ról a másikra érkezett meg az
építési engedély. Szívbõl kö-
szönjük a segítségüket és a
közbenjárásukat. Jól érezzük

magunkat a hazánknak válasz-
tott országban, és úgy érezzük,
befogadtak minket.

Hagyáros
Harry és Christa Abram

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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Évadzáró Káváson

December 2-án tartotta évzáróját a kávási sportegyesület.
Képünkön Szabó László sportköri elnök értékeli a szereplést.

November 24-én indult
az az EU-s támogatott-

ságú tanfolyam, amely „Ho-
gyan legyünk vállalkozók” cím-
mel a helyi munkahely-terem-

Ká-

váson

„Hogyan legyünk vállalkozók?”

Hasznosak a foglalkozások.

tés, a falusi gazdálkodás fel-
lendítését hívatott elõsegíteni.
A lapzárta után véget érõ tan-
folyam tapasztalataira januári
számunkban visszatérünk.

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Hallgatói tiltakozás

Megérhetjük(?)

– Rozi néni, a bejglije mérete nem harmonizál az uniós
szabvánnyal, s a töltelékspirál is az óramutató járásával
ellentétes irányban kanyarodik. Ennek alighanem kötele-
zettség-szegési eljárás lesz a vége!

Hátrányos helyzet...

– Sajnos a mi iskolafenntartónk olyan jól áll, hogy szén-
szünetrõl nem is álmodhatunk!...
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Pénzvisszatérítés minden vásárlás utánH-Kontakt Group Kft.
Horváth József

Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Személyi kölcsön! Passzív BAR, készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
akár 40%-al törlesztõ részletét,

vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Milliókat spórolhat meg!
Nem sikerült eladni? és spórolja meg az
ingatlanközvetítõi jutalékot! Ingatlan fotózás és hirdetésfelvétel megrendelhetõ.
Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások

nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás.

Csökkentse jelzálog hitelének

Hirdesse ingatlanát 61 weblapon

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!

Kárügyintézés,

Inoa napok jan. 21-22-23 a L'OREAL szervezésében.
Próbálja ki szalonunkban az

Inoa ammóniamentes hajfestést 30% kedvezménnyel!

Szolgáltatás:
Modern hajvágás és hajfestés
Manikûr-Pedikûr
Mûkörömépítés
Kozmetikai Arckezelések
Tartós szõrtelenítés

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla • 06305072970
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Kinga Fodrászat

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
december 21. péntek 8-16-ig

december 22. szombat 8-14-ig
december 23-26. vasárnaptól

szerdáig ZÁRVA
december 27-28. csütörtök-péntek 8-16-ig

december 29. szombat 8-14-ig
december 30-31. vasárnap - hétfõ ZÁRVA

január 1. kedd ZÁRVA
január 02-06. szerdától - vasárnapig

LELTÁR MIATT ZÁRVA!
január 7. hétfõ 8-16-ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

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.

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

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

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
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