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Karácsony: szívünk jászola
Ólomcsönd. Künn levél se
rezdül, s mintha valaki egy
nagy korongecsettel bemeszelte volna az eget, a színek szürke ködpaplan alatt alszanak.
Kopasz bodzabokron tollait
felborzolt verébcsapat didereg, s álmodja vissza a nyarat.
A naptárban fogy a december. Sorra gyúlnak az adventi
koszorún a gyertyák, mintegy
jeladásként, hogy közeleg a
karácsony. Karácsony? De hát
mi is a karácsony? Három méteres felcicomázott fenyõ a
szobánk sarkában? Csilli-villi
fényfüzérek végtelen lánca a
város fõutcáján? Karácsonyi
akció a Tescóban? Kötött sapka és sál, pulóver, nyakkendõ
vagy éppen okostelefon elrejt-

ve a szekrény mélyén? Rántott
hal, töltött pulyka, bejgli és mézes puszedli az ünnepi asztalon?
Ez lenne a karácsony? Nem.
A karácsony a Kisjézusnak, a
világ megváltójának születésnapja. Kétezer éve múlt már
annak a misztikus éjszakának,
amikor Betlehemben, egy városszéli rongyos istállóban
megszületett az Isten Fia.
„Nem ragyogó fény közt született” – amint a karácsonyi
ének szól róla, hanem a városból kitagadottan, barmok
hálóhelyén hozta világra édesanyja, a Szent Szûz. Nem fogadta kandalló melegen lobbanó lángja, a bekötött jószágok testmeleg párája vette
csak el valamennyire a külsõ

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!

A szerzõ illusztrációja.
sötétség leple alatt beólálkodó
fagy erejét. Így született meg a
legnagyobb király, a mindenség urának, a világ teremtõjének egyszülött fia.
Mi hát a karácsony? A haszontalan csillogás, a javak
birtoklásának múlhatatlan vágya és egyúttal múló öröme?
Nem. A karácsony szívünk jászola. Szeretet-szalmaszálak ez-

rébõl vackolt nyughely, ahová
befogadjuk a Megváltót, a
számtalan bûnünktõl vacogó
Kisjézust. Karácsony éjszakáján, amikor a szél szétosztja az
éjféli misére hívó harangszót a
házak fölött, legyen készen
szívünk jászola. Hogy megérezzük, hogy megtudjuk: mi is a
karácsony.
f.l.

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Januári akció!
Aki 1 töltet motorolajat vásárol, az
ajándékba
olajszûrõt kap.
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
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Programdús év vége Zalacsében
A hagyományoknak megfelelõen, Advent elsõ vasárnapját
megelõzõ szombaton óvodai
adventi vásárra invitálták a falu-, és környékbelieket Zalacsében. A vásár az évrõl évre
növekvõ kínálatnak és az érdeklõdök számának köszönhetõen kinõtte magát, így a helyszín ezúttal a kultúrház udvara
volt. Szeptembertõl szorgoskodtak az óvoda dolgozói,
hogy idén is lenyûgözzék a vásárra látogatókat, ami sikerült:
nem volt olyan ember, aki üres
kézzel tudott volna távozni, hiszen az egyedi díszek mindenkit rabul ejtettek.
A cél most is nemes volt: a
befolyt összegbõl hasznos dolgokat fognak beszerezni a gyerekek számára. Külön kérésnek eleget téve az alábbiakban
felsorolva olvasható azon támogatók hosszú listája, akiknek ezúton is szeretnék köszönetüket kifejezni a szervezõk, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a hangulatos, családias, színes vásári forgatag:
Böleczné Válics Szilvia Barabás- Paizs Veronika Szabó
Anett Gaál Adrienn Gaál Róbert Fábián Gábor Horváthné
Pecsics Júlia Lendvainé Fischer Edina Gyaloghné Márton
Beáta
Némethyné Gyalogh
Margit Horváth Renáta Pajor
György Gombásné Tóth Henrietta Kovács Mónika Körmendiné Andor Elvira Vas-

pöri-Major Edina Wolfné Mikó
B. Adrienn Simon Ferencné
Nagy Sándorné Büki Lajosné
Szalai Szabolcs Farkas Sándorné Gál Tihamérné Õri Szilvia
Nyári Józsefné Németh Jenõ
Varga Beáta
D-color Kft.
MILLFLOWER Bt.
Ahol ilyen sok a jó gyerek,
oda a Mikulás is minden évben ellátogat. Idén sem volt ez
másként: december 7-én Mikulás-ünnepségre várták a gyerkõcöket, ahol egy mesejátékot
követõen megérkezett a várvavárt nagyszakállú. Hozta is
zsákjában a minden földi jóval
megtömött csomagokat, melyeket aztán egyenként átadott
a gyerekeknek, akikhez különkülön is szólt pár szót. A bátrabbak az ajándékot versikékkel, dalokkal viszonozták.
A búcsú most sem ment könynyen, de a Mikulás megígérte:
jövõre is ellátogat Zalacsébre.
December 11-e újfent a
gyerekek délutánja volt: a 2 és
10 év közötti gyerekeket bábszínház várta a HAKAPESZÍNHÁZ szervezésében. A „SICC
Pszt!” mesét láthatták a barátságról, amit bábokkal és
hangszerekkel tettek emlékezetessé a társulat tagjai. Említett elõadás 2003-ban elnyerte
„Az év legjobb gyermekszínházi mûve” díjat. A siker nem
maradt el: élmény maradt
valamennyi jelenlévõ számára.
Közel az év vége, a településen pedig már javában zaj-

A helyszín ezúttal a kultúrház udvara volt.

Mesejátékkal várták a Mikulást.
lik a karácsonyra való készülõdés: a falubelieket december
21-én 17 órai kezdettel karácsonyi mûsorra invitálják a

szervezõk, hogy együtt kezdjék a hangolódást az év legfényesebb, legszebb ünnepére.
Rajnai Barbara

Keménfán is járt a Mikulás
Idén is eljutott Keménfára,
ebbe a kis faluba a Mikulás.
Nagy gyereksereglet várta már
a messzirõl érkezõ Télapót, aki
sajnos nem tudott szánon érkezni, mert már évek óta nem
esik ilyenkor a hó.
A 16 gyermek izgatottan
várta a Mikulást, aki miután
megérkezett, meghallgatta a
sok szép verset és dalt, amit
már hetek óta gyakoroltak a pi-

cik és a nagyobbak. Miután
meghallgatta a gyerekeket,
egyenként szólította õket magához, és feltette a nagy kérdést: ebben az évben is jók voltak? Természetesen Keménfán
nincs rossz gyerek, így mindenki kapott ajándékot, a
virgácsokat pedig vihette magával egy másik faluba a
Télapó.
Hajdu Noémi

Hirdetésszervezõket

16 gyermek várta izgatottan…

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A helyi termékek védelmében Karácsonyi köszöntõ
Forralt bor, bólé és fenyõ
illata lengte be a kultúrház elõtti
területet advent harmadik vasárnapján Zalaszentgyörgyön. Az
idei esztendõben második alkalommal rendeztek Luca napi vásárt a településen.
– Kézzel készített szappanok,
helyben termelt borok, mézek
és házi sütemények. Olyan –
kizárólag a szentgyörgyiek által
– tiszta kézmûves termékeket
kínáltak a látogatóknak, amelyek
akár karácsonyi ajándékként,
akár a szeretet ünnepének sütési
alapanyagaként tökéletesen illeszkedtek az adventi ünnepkörhöz – fogalmazott Pál Attiláné, a
vásár szervezõje.
A zalaszentgyörgyi Luca napi
vásár már az elmúlt esztendõben, a kezdeményezéskor nagy
népszerûségnek örvendett a

helyben élõk és a szomszédos
falvakban élõk körében is. A
második – december 14-én rendezett – forgatagot szemlélve a
portékáikat kínálók és az érdeklõdõk számában is emelkedés
figyelhetõ meg – mondta Pál Attiláné elégedetten.
A vásárnak összességében két
alapvetõ célkitûzése van – hangsúlyozta a szervezõ. – Egyfelõl az
advent idõszakában a helyben
élõk együtt töltenek egy kellemes délutánt, másfelõl pedig a
helyi termékek ismertetése és védelme szintén fontos szempont.
A második alkalommal megrendezett Luca napi vásáron Kovács Dezsõ polgármester meggyújtotta a kultúrház elõtt felállította adventi koszorú 3. gyertyáját.
Zsuppán Beáta

Egyre népszerûbb a Luca napi vásár.
www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: MyAudio Next S7 7" Wi-Fi 8GB tablet
+ tok + billentyûzet
79.999 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U 1,8GHz/
4GB/500GB/DVD író fekete notebook
119.999 Ft
Asus X552CL-XX316D 15,6"/Intel Celeron 1007U/4GB/500GB/fekete
notebook
89.999 Ft
Nikon CoolpixS2800 Fekete Starter kit digitális fényképezõgép 22.999 Ft
LG D320N L70Black 4GB mobiltelefon+autós töltõ+adatkábel 39.999 Ft
Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Karácsony... A Föld keresztények lakta területein minden
ember ugyanarra gondol e szó
hallatán: karácsony az örömhír, a
békesség, a szeretet ünnepe.
Így a naptári év végéhez közeledve megérint mindannyiunkat a karácsony misztériuma, ez
a titkokkal övezett megható nap,
amely nemcsak a kereszténység,
hanem a család, a békesség, az
életbe vetett hit ünnepe is.
A karácsonyi ünnep attól különleges, hogy örök és mégis
aktuális. Örök, hiszen az isteni
szeretet megnyilvánulása, a bûnös ember megváltására földre
szállt Istengyermek csodájának
ünnepe. Ígéret, hogy bármilyen
reménytelennek, érthetetlennek,
esetleg gonosznak érezzük a bennünket körülvevõ világot, mégis
van megváltás. Aktuális ugyanakkor, hiszen mindig az adott esztendõben gondoljuk végig a karácsony üzenetét, s így természetes az, hogy az éppen bennünk
munkálkodó gondolatok, a friss
élmények a meghatározók.
A karácsony alkalmat kínál
számunkra, hogy megnyissuk

szívünket az örömre, a másik
iránti szeretetre. Kedves szóval,
mosollyal és a közelgõ újesztendõre szóló jó kívánságokkal közeledjünk egymáshoz. Ilyenkor
átélhetjük azt a csodát, amire a
szeretet teszi képessé az embert.
Ilyenkor gondolunk arra, hogy
stressz-terhelt korunkban a hétköznapok során is pazarlóbban
kellene bánnunk a szeretet kincseivel. Olyanokkal, mint az
egymás iránti türelem, tisztelet
a másik megértésének szándéka, segítésének készsége. Mert
mindez jótékonyan hat vissza
ránk, és hatványozódik értéke. A
szeretet is példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkban minden
napra egy cseppnyi karácsonyt
jegyezzünk elõ, mert a karácsony és a hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak, mint
a vetés és az aratás.
Ebben az évben sok minden
történt a nagyvilágban és városunkban is. Túl vagyunk a választásokon, megkezdõdött az elkerülõ út építése, felújítottuk az
önkormányzati konyhát és az
ásatási munkálatok megkezdésével elindult a mentõállomás
kivitelezési munkái.
Egy ilyen sok gonddal-bajjal
és munkával teli nehéz év után a
karácsony biztató fénye mellett
szorítsuk meg egymás kezét, adjuk át mosolyunk egymást segítõ
sugárzását, hogy megtalálhassuk
a nagyobb közösségben is a karácsony reményét és hitét.
E gondolatok jegyében, egy
mögöttünk hagyott nagyon nehéz év végén, Zalalövõ Város
Önkormányzata nevében kívánok városunk minden lakójának
és a Zalalövõ és Környéke újság
minden olvasójának békés, szent
karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, örömtelibb
boldog újesztendõt.
Pintér Antal
Zalalövõ polgármestere

Karácsonyvárás Keménfán
Elsõ ízben tartottak karácsonyváró rendezvényt Keménfán. Korábban a kis településnek nem volt saját ünnepsége az
advent idõszakában. Cser Gábor
polgármester lapunknak elmondta: a falu apraja-nagyja óriási lelkesedéssel vett részt a szervezésben és a mûsor próbáin. Örömmel konstatálta, hogy a program
nagy népszerûségnek örvendett
a településen élõk körében. Már
most azt tervezik, hogy ezentúl
minden évben megrendezik a
közös karácsonyvárást.
A betlehemes játékban 15
Keménfán élõ szerepelt, az 5
évestõl egészen az 50 éves korúig. A segítõkkel együtt összesen 20-an munkálkodtak azon,
hogy egy felejthetetlen délutánt
tölthessenek együtt a helyben
élõk a karácsonyvárás jegyében.
A faluban nemcsak a közös ünnepre készülõdés számít újdon-

ságnak, hanem az a betlehem is,
amelyet az idén megépítettek.
Az elsõ karácsonyváró rendezvény résztvevõit szendviccsel és
üdítõvel és helyi borokkal kínálták meg a szervezõk, és valamennyien kaptak szaloncukrot is.
Cser Gábor polgármester elmondta: a település új vezetõjeként fontosnak tartotta annak
szorgalmazását, hogy legyen egy
olyan délután az adventi idõszakban, ahol egy kis mûsor mellett a faluban élõk együtt lehetnek. Felvetését a képviselõ-testület és a helyben élõk egy
emberként támogatták.
Zsuppán Beáta

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Közmeghallgatás Bagodban
Bagod
Község
Önkormányzata december 8-án tartotta éves közmeghallgatását,
melyen a megjelentek tájékoztatót hallhattak az önkormányzat 2014. évi munkájáról, 2015.
évi terveirõl.
Sipos Ferenc polgármester
elsõként megköszönte Mogyorósi Józsefnek azt a negyed évszázados tevékenységét, mely
alatt alpolgármesterként, majd
20 évig polgármesterként a
települést szolgálta. Majd legfontosabbnak a kiegyensúlyozott gazdálkodást emelte ki,

mely eddig is jellemezte az
önkormányzatot. Eztán sem
lesz másként, a cél továbbra is
a stabil költségvetés. Ennek
kapcsán örömmel tájékoztatta
a hallgatóságot, hogy a helyi
önkormányzatok rendkívüli támogatásának keretébõl Bagod
is részesülhetett.
A lehetõ legtöbb fejlesztési
lehetõséget igyekeztek, igyekeznek megragadni, ennek
eredményeképp több, nagy értékû beruházás valósult meg,
mint a nyáron felújított, a megyében községi szinten egye-

Bagodi karácsonyvárás
Adventi koszorúkészítés
Az ünnepre hangolódás jegyében telt Bagodon az adventi koszorúkészítés, ahol nyugdíjasok, anyukák, gyerekek és
egy kislány kreativitásának
csak a múló idõ szabott határt.
Ma az adventi koszorú
általában fenyõágból készített
kör alakú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyákat
vasárnaponként gyújtják meg,
minden alkalommal eggyel
többet. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet. Ennek
hangulatában telt az estébe
nyúló készülõdés, melyet a
nagy létszám és a közösség
ereje is erõsítetett. Így szebbnél szebb koszorúk készültek.
Az elmaradt ötletek megvalósításra várnak, ezért jövõre feltétlen itt leszünk újra.
Karácsonyi vásár
December 6-án a Bagodi
Faluházban zajlott a karácsonyi

vásár, melyen sok kézzel készült mutatós ajándékok vártak
gazdára. Volt itt kávészemekbõl kirakott koszorú, minõségi
pálinka, mézes kalács, angyalkák, egy hatodik osztályos kislány például fenyõtobozokat
díszített karácsonyfává, sok apró gyönggyel. A Mikulás is
eljött a gyerekek nagy örömére, és mindenki ajándékot kapott, a virgácsok kinn maradtak. A sokféle házi sütemény,
melyet a falu lakói hoztak, tovább emelte az ünnepi hangulatot. Ha karácsony, akkor
forralt bor, ebbõl se volt hiány.
Sokan csillogó szemmel (nem
csak a forralt bortól) hallgatták a Bagodi Énekkar és az
iskolások énekét. A mûsor
után a gyerekek önfeledten
játszottak.
Jövõre mindenkit visszavárunk!
Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendõt kíván mindenkinek!
A Bagodi Önkormányzat és a
Bagodért Egyesület!

A 76-os fõút kritikus állapotát jól mutatja a fotó.
dülálló 400 méteres futópálya.
A kerékpárút idén Teskánd
felé tovább épülhetett megközelítõleg 105 millió forintos
bekerülési költségbõl, mely
100%-os pályázati támogatású.
Az önkormányzat 2013-ban
nyert pályázatából jövõ év II.
negyedévéig csaknem 48 millió forintos ráfordítással napelemek kerülnek elhelyezésre
az önkormányzat több épületére. Az iskola, a konyha és a
tornaterem energetikai korszerûsítésére beadott pályázat
pedig elbírálás alatt van – tette
hozzá Sipos Ferenc. Az ivóvízminõség javító munkálatok a
településen tovább folytatódnak, az ezzel kapcsolatos bejelentéseket folyamatosan továbbítják, egyben kérte a lakosság
türelmét és megértését.
A település Ady utcáján
mintegy 720 méter hosszan –
a korábbi elképzeléseknek megfelelõen – járda épül, e kivitelezés várhatóan 2015. derekára
megvalósul.
Továbbra is probléma a
76-os fõút tovább húzódó rekonstrukciója, hangoztatta Sipos Ferenc, ami a település

jelenleg legégetõbb gondja. A
lakosság részérõl e témában
hangzott el a legtöbb hozzászólás. A burkolat állapota kritikus – folytatta a polgármester – ezt tovább rontja, hogy a
86-os út egy szakaszának építéséhez a föld jelentõs részét Bagodon keresztül szállítják, szinte elviselhetetlenné téve a fõút
mellett lakók életét. Novemberben az önkormányzat levélben fordult a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-hez,
információt kérve a megvalósítási munkálatok indulásáról. A további lehetõségekrõl
ezt követõen dönt a képviselõtestület.
Sipos Ferenc kiemelte, a
kormányzat fejlesztési programja a 2020-ig terjedõ EU-s
költségvetési idõszakra a korábbiaknál jelentõsebb fejlesztési terveket tartalmaz az önkormányzatok részére. Élni
kell ezen lehetõséggel.
Zárszóként megköszönve
mindenkinek a település irányába mutatott jobbító szándékát, segítségét, békés karácsonyt és egészségben, jókedvben bõvelkedõ új évet kívánt.
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Sikeres önkormányzatok kormányhivatali támogatással
„Együttmûködés kormányhivatal és önkormányzat között a még sikeresebb Zala
megyéért.” – fogalmazott Rigó
Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, amikor a nemrégiben
sikeresen lezajlott önkormányzati képzésrõl kérdeztük.
Közel 1300 önkormányzati
képviselõnek és polgármesternek tartott képzést a Zala
Megyei Kormányhivatal 2014.
november vége és december
eleje közötti idõszakban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
az önkormányzati képviselõ
eskütételét követõen három
hónapon belül köteles részt
venni az illetékes kormányhivatal által szervezett képzésen.
A Zala Megyei Kormányhivatal
október végén, november
elején kezdte meg a szükséges intézkedések megtételét
a Miniszterelnökség részére
megküldött képzési terv alapján. Errõl és a részletekrõl
beszélgettünk Rigó Csabával,

Közel 1300 önkormányzati képviselõnek és polgármesternek
tartott képzést a Zala Megyei Kormányhivatal.
Zala megye kormánymegbízottjával.
– Az októberben lezajlott
helyi önkormányzati választások során a választópolgárok újra bizalmat szavaztak
az önkormányzati képviselõknek és polgármestereknek
a helyi közösség életének
irányítására.
– Igen, ez
nagy felelõsség
és komoly kihívásoknak kell
megfelelniük a
korábbi négy
helyett immár
öt év során.
– Mindez
valóban kihí-

vás számukra, ha Zala különleges aprófalvas jellegét
tekintjük?
– Kevés megyében állít a
polgármesterek és képviselõk
elé az elaprózódott településszerkezet nagy kihívást, de Zala
ezek közé tartozik. Kiemelkedõen fontosnak tartom a kistelepüléseink, községeink és városaink nem csupán gördülékeny mûködését, hanem építését is.
– Milyen konkrét lépésekkel nyújt támogatást a problémamentes mûködéshez a
Zala Megyei Kormányhivatal?
– A képviselõi munka során jelentkezõ feladatok minél
magasabb szintû ellátásához a

Befektetés a jövõbe!

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.

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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

Zala Megyei Kormányhivatal a
Mötv. fõbb rendelkezéseinek
áttekintésén keresztül kívánt
hozzájárulni a képzések lebonyolításával. Ennek alapját egy
tananyag képezte, amely a Belügyminisztérium által készített
Nagy önkormányzati kézikönyvre épült.
– Milyen kérdéseket boncolgattak a képzési napokon?
– A hallgatóság olyan témákról kapott széleskörû tájékoztatást kormányhivatalunk
kollégáitól, mint például a képviselõ-testület és a bizottságok
mûködése, a hivatalok és társulások jellemzõi, a képviselõi
jogok és kötelezettségek, valamint az önkormányzati feladatok és gazdálkodás. A szükséges segédanyagokat a Belügyminisztérium
állította
össze. A Miniszterelnökség útmutatása szerint a képzési nap
zárásaként a személyiségi jogok tiszteletben tartásával,
egy kérdéssor kitöltésével adhattak számot tudásukról a
résztvevõk. Valamennyi önkormányzati képviselõ és polgármester, aki részt vett a képzésen, és kitöltve leadta a
kérdõívet, tanúsítványt kap a
részvételrõl.
– Hány fõt hívtak meg és
mekkora volt a részvételi
arány a képzéssorozaton?
– A kormányhivatal a képzést négy alkalommal bonyolította le a megye valamennyi
önkormányzati képviselõje részére, az összesen meghívott
1040 fõ számára. Ebbõl 993 fõ
vett részt a járásonkénti bontásban lebonyolított képzésen.
Ennek értelmében 95,5%-os
részvételi arányról beszélhetünk – polgármesterek nélkül
– amely elégedettségre ad
okot. 2 fõ kérelmezte, hogy
más megyében teljesíthesse a
képzést, amelyhez segítséget
nyújtottunk. A képzést a polgármesterek részére is felajánlottuk: a meghívott 258 fõ
polgármester közül 135 fõ
jelent meg az oktatáson,
amely 52,3%-os részvételi
arányt mutat.
– Összegezve kijelenthetjük azt, hogy a képzés megalapozta a következõ 5 év
szakmai munkáját?
– Örömmel mondhatom,
hogy a visszajelzések alapján
ez kijelenthetõ. A kormányhivatal a képzések után is minden segítséget megad a jövõben ahhoz, hogy a választott
tisztségviselõk legjobb tudásuk szerint, a jogszabályokat
betartva szolgálhassák településüket. Célunk továbbra is a
hatékony együttmûködés elõsegítése a kormányhivatal és
az önkormányzatok között, egy
még sikeresebb Zala megyéért.
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Harmincnégy gyermek öröme Mikulás-ünnep Zalaboldogfán

Sok zalaháshágyi gyermek kapott ajándékot.
Harmincnégy zalaháshágyi gyermek várta izgatottan
a Mikulást. Mielõtt megérkezett volna, az apróságok
rajzokat készítettek a Mikulásnak, s ebben segítségükre voltak a krampuszlányok. Nem maradhatott el a
vidám mûsor sem, amelyrõl
Mutyi bohóc és csapata gondoskodott.

Tavaly a faluközpontban
fölállított mindenki fenyõfája
alatt fogadtuk a Mikulást. A
szépen feldíszített és megvilágított fa, a betlehemmel, óriási
adventi koszorúval kialakított
hely igazi karácsonyi hangulatot teremtett. Akkor úgy váltunk el egymástól és a Mikulástól, hogy jövõre is itt találkozunk. Sajnos az idõ nem
volt alkalmas arra, hogy szabadtéren fogadjuk a Mikulást
és a gyerekeket, ezért a kultúrházat rendeztük be az ünnepségre.
Luter Péter polgármester
megköszönte a szülõknek,
nagyszülõknek, hogy elkísérték a gyerekeket. Kérdezte a

tívan részt vettek benne, énekeltek, vonatoztak, voltak, akik
a színpadon rajzoltak. Nagy
sikere volt a közös produkciónak.
Kicsit késve, de megérkezett a gyerekek örömére egy
nagy zsák ajándékkal a jóságos,
mosolygós Mikulás. Elmondta,
azért késett, mert eltévedtek,
elakadtak a nagy sárban. Mutatta is, hogy milyen sáros lett
a ruhája.
A jóságos Mikulásnak minden gyerekhez volt egy kedves
szava és természetesen mindenki kapott tõle mikulás-csomagot. A gyerekek különbözõ
produkciókkal hálálták meg a
kedvességét. Dicsérte is õket,

Már nagyon vidám volt a
hangulat, amikor a Mikulás
végre megérkezett és átadta az
ajándékokat.
– Nagyon örülünk annak,
hogy sok gyermek érkezett az
ünnepségre. Mi lelkesen készültünk, õk lelkesen fogadták
az ajándékokat és a megvendégelést – említette Pásztorné
Ádám Edit alpolgármeste.

Hagyományõrzõ disznóvágás Zalaháshágyon
Az ajándékért mûsor járt cserébe.

A mangalicát az egyik csapattárs ajánlotta fel.
Idén is megtartotta hagyományos disznóvágását a Zalaháshágyi Sportegyesület. Farkas János, a klub elnöke elmondta, hogy a hagyományõrzõ szándék mellett a csapaterõsítést is szolgálta a közös
munka, a disznótor.
– Az idei disznóvágás különlegessége volt, hogy egyik
csapattársunk ajánlotta fel a
mangalicát. A finom disznótoros ebédrõl és vacsoráról Bü-

ki Lajosné és két segítõje, Kalamár Imréné, valamint Erdei
Jánosné gondoskodott. Az ízletes vacsorára hivatalosak voltak Zalaháshágy elöljárói, a
csapat szurkolói, s természetesen a játékosok is, akik derekasan kivették részüket a
munkából. A jól végzett munka öröme és a vidám hangulat
nagyszerûen szolgálta a célt,
a csapategység erõsítését –
mondta Farkas János.

kicsiket, hogy jók voltak-e,
mert a Mikulás csak akkor hoz
ajándékot. Természetesen hangosan válaszoltak, hogy jók
voltak, sõt még a Mikulásnak is
hoztak ajándékot. Rajzzal, énekkel, verssel is készültek, így kedveskedtek a nagyszakállúnak.
Izgatottan várták a késlekedõ Mikulást. Mielõtt személyesen találkoztak volna vele,
addig a Mikulás-szolgálat munkatársai egy zenés mesejátékkal szórakoztatták a gyerekeket. Mûsorukba bevonták a
gyerekeket is, akik nagyon ak-

és megígérte, hogy jövõre is
eljön a zalaboldogfai gyerekekhez.
Távozása után szép Mikulás
és karácsonyi dalok szóltak,
közben gyerekek a csomagok
tartalmával voltak elfoglalva. A
kicsik csillogó szemmel, a szülõk pedig látva a gyerekek örömét, boldogan indultak haza.
-zb-

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Évzáró sportbál Salomváron
A Gépalk Salomvári SE
idén is a megyei III. osztály
Északi-csoportjának
küzdelmeiben vett részt. A Zalacsébbel és a Becsvölgyével
holtversenyben 11 mérkõzésen 15 pontot szereztek, de
rosszabb gólkülönbségük miatt
a telet a 7. helyen töltik. A
helyi sportbarátok évente
megrendezik az évzáró sportbált, melyet idén december
13-án tartottak.
– Már lassan tizedik éve
lesz, hogy minden év végén
disznótoros vacsorát rendezünk a csapatnak, szurkolóknak és a helyi sportbarátoknak. A pénteki disznóvágásban
az egyesület tagjai is aktívan
részt vettek, most épp Molnár
Tibor és Vaspöri Péter elnökségi tagok sütik a kolbászt és a
húst. A disznót a tagdíjakból
vásároltuk, az állatot Molnár
Tibor hizlalta és adta nekünk
kedvezményes áron – árulta el
a bál elõtt a már reggel óta
szorgoskodó Salamon Zoltán,
az egyesület elnöke.

A csapat tavasszal második
helyen zárta a bajnokságot,
ezzel megszerezte a jogot,
hogy a másodosztályban álljon
rajthoz õsszel. Az egyesület vezetõsége viszont sok szempontot mérlegelve úgy döntött,
hogy nem vállalja a magasabb
osztályban való indulást.
– Ahhoz az osztályhoz 4-5
játékost kellett volna igazolni,
de mi nem szerettük volna
felborítani a salomvári „idegen” játékosok arányát. Úgy
gondoltuk, hogy nagyon jó a
közösség itt, amit nem akartunk megváltoztatni. Maradtunk ebben az osztályban, aminek velejárója volt, hogy két
játékos távozott tõlünk. Vass
Józsefnek az elsõ õszi edzõmérkõzésen elszakadt a bokaszalagja, kapus nélkül maradtunk, így a csapat mindenese,
Vaspöri Péter „ugrott be”, aki
ott is nagyon jó teljesítményt
nyújtott. Õsszel nem volt szerencsénk: ami tavasszal befelé
pattant, az õsszel mind kifelé.
A falu lakossága mindig a csa-

3. hely a megyei diákolimpián

Molnár Tibor és Vaspöri Péter is kivette a részét az elõkészületekbõl.
pat mellett van, idegenbe is listavezetõ Pakod legyõzése tesok szurkoló tart velünk, álta- kinthetõ. Több mérkõzésen csak
lában többen vagyunk, mint a apróságokon múlott a ponthazaiak – fejtette ki Salamon szerzés. Tavaszra szeretnék egyZoltán.
két játékossal megerõsíteni a
A csapat 8 ponttal van le- csapatot, hogy ebben a szezonszakadva az elsõ helyezettõl, ban is odaérjenek a dobogóra.
legnagyobb sikerének talán a
Pataki Balázs

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A Zalalövõi Általános Is- ván 7.b, Ligeti Kristóf 7.a, Végh
kola és Alapfokú Mûvészeti Is- István 7.a, Molnár Ákos 7.a, Õr
kola csapata (IV. kcs.) szépen Máté Ferenc 7.b, Németh Bászerepelt a megyei teremlab- lint 6.a, Paucsa Krisztián 7.a,
darúgó diákolimpia keszthelyi Sárosi Ákos 7.b., felkészítõ testdöntõjében, ahol a 3. helyen nevelõ: Gyenese István.
végzett. A gyõzelmet a zalaegerszegi Landorhegyi-iskola szerezte meg.
Eredmények:
Arany J. Ált.Isk.,
Lenti - Zalalövõ
5-1, Móra F. Ált.
Isk., Z.karos - Zalalövõ 3-7, Ált.
Isk., Becsehely Zalalövõ 0-7. 34. helyért: Csány
- Szendrey Ált.
Isk., K.hely - Zalalövõ 1-4.
Valamennyi partnerünknek és megrendelõnknek,
Csapattagok:
Bíró Dominik
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
7.a, Sütheõ Ist-

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Egy délután Szent XXIII. János pápa tiszteletére

Sikeres rendezvény volt.
2014. november 22-én délután tartotta szokásos õszi
rendezvényét a Gyertyafény
Kórus Alapítvány a zalaszentgyörgyi kultúrházban. Ebben
az évben a tavasszal szentté
avatott XXIII. János pápa élete
és munkássága állt a rendezvény középpontjában, róla
hallgathatták meg a résztvevõk
dr. Horváth Lajos atya elõadását.
A zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány küldetésének része, hogy rendezvények szervezésével járuljon
hozzá Zalaszentgyörgy és a
környezõ települések kulturális életének gazdagságához,
sokszínûségéhez. 2009 óta
minden év késõ õszén tart az
alapítvány egy elõadásos rendezvényt, melyre idén november 22-én került sor.
Dr. Horváth Lajos atya, a
szombathelyi
egyházmegye
nyugalmazott papja jó kedélyû, jó humorú, újító szellemû
pápaként jellemezte XXIII.
Jánost. Névválasztása egyfelõl
utalás volt saját „polgári” keresztnevére (Angelo Guiseppe
Roncalli középsõ keresztneve
ugyanis a János olasz megfelelõje), másfelõl utalás a szeretett tanítványra, harmadrészt
pedig egy évszázadok óta függõben hagyott kérdés megoldása. A pápaság középkori
avignoni fogsága idejében volt
már ugyanis egy XXIII. János
néven számon tartott ellenpá-

pa, akinek legitimitását ezzel
végképp felszámolta. Rövid, 5
éves (1958-1963) tartó pápasága alatt két enciklikát adott ki
– köztük a nagy jelentõségû
Pacem in Terris c., szociális
érzékenységre és békére buzdító munkát -, és összehívta az
egyházat modernizáló II. vatikáni zsinatot. Elõdeivel szemben megválasztása után is meg
tudta õrizi közvetlen stílusát,
nagy népszerûségnek örvendett, az emberek a „világ plébánosának” is nevezték. Egy
lélek naplója c. önéletrajzi
mûvét dr. Horváth Lajos atya
fordította,
zalaszentgyörgyi
plébánossága idején, francia
és német fordítások alapján.
Az elõadásból e fordítás elkészítésének körülményeit is
megismerhettük. Lajos atya
elõadása után felvillantott néhány diát zalaszentgyörgyi plébánossága idejébõl is, megidézve a több mint 40 évvel
korábbi Zalaszentgyörgyöt és
annak lakóit. A múltidézés ezt
követõen kötetlen formában,
agapé mellett folytatódott –
köszönet mindazoknak, akik
süteménnyel, pogácsával támogatták a rendezvényt!
– Az utóbbi években jelentõsen megszaporodott a rendezvények száma Zalaszentgyörgyön, és sajnos többször
tapasztaltuk – saját rendezvényen és mások által szervezett
programon is –, hogy a túl
nagy rendezvénykínálat miatt

visszaesik, elaprózódik a hallgatóság érdeklõdése. Így amellett döntöttünk, hogy rendezvényeink közül csak a legsikeresebbet, leglátogatottabbat folytatjuk. A választás késõ
õszi rendezvényünkre esett,
amelynek szokásos tematikája
talán leghûebben fejezi ki a
Gyertyafény Kórus Alapítvány
jelenlegi arculatát. Ezekre az
elõadásokra egyszerre volt
igaz, hogy közérdeklõdésre
számot tartó, aktuális témáról

szólnak; vallás, kulturális és
tudományos szempontokból
egyaránt relevánsak; és van
helyi, lokálpatrióta vonatkozásuk. A sorozatot szeretnénk
jövõre is folytatni, 2015-ben
egy másik XX. századi nagy
pápa, a szintén idén áprilisban
szentté avatott II. János Pál
pápa életmûve köré szerveznénk rendezvényünket. Elõadás tartására pedig – amenynyiben elfogadja – ismét dr.
Horváth Lajos atyát szeretnénk
majd felkérni. Reméljük, jövõre is teltház lesz! – értékelt dr.
Császár Zoltán kuratóriumi
elnök.
A Gyertyafény Kórus Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2013. évi adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával,
önkéntes munkájukkal, illetve
rendezvényei látogatásával támogatták 2014. évi tevékenységét. Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt
kívánunk minden kedves olvasónak, és szeretettel várunk
mindenkit 2015-ös programjainkra is. Az alapítvány éves
bálját 2015. február 7-én (szombaton) tartja Zalaszentgyörgyön, a jegyárusítás januárban
kezdõdik.

A Mikulás Salomváron
Kis községünkbe december 6-án megérkezett messzi
földrõl a Mikulás.
Nagy létszámban gyûltek
össze a falu kultúrházában a
gyerekek, akik nagy izgalommal várták érkezését.
Eközben a szülõk egy kis
süteménnyel és meleg teával
kedveskedtek a gyerekeknek.
A gyerekek énekekkel és
versekkel töltötték el a várakozás perceit.
A fehér szakállú Mikulás
egy kis vidám mûsorral ked-

veskedett a gyerekeknek, majd
kezdõdhetett az ajándékok kiosztása, melyben segítõtársai,
a krampuszok is részt vettek.
Rossz gyerek nem szerepelt a
listán, így mindenki boldog
volt a csomaggal a kezében.
A várva várt ajándékok kiosztása után rövid táncolásra
invitálta a gyerekeket, majd
szép lassan elbúcsúzott, mivel
még sok helyen várták.
„Jövõre ugyanitt találkozunk!”
W.A.

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

Salomváron nem volt rossz gyerek.

2014. december

Gyertyák és mobilok
Advent napjait éljük. Biológiai és szakrális értelemben
is az elcsendesedés, a várakozás ideje lenne ez. A természet beburkolózva szunnyad
téli leple alatt, várva az elsõ
tavaszi fuvallatra, mely felveri
hosszú álmából.
Adventkor a lélek is elcsendesedik. A várakozás tölti
be napjainkat. Várakozunk a
Megváltóra, a megváltásra,
lelkeink karácsonyi tavaszára.
A várakozás tárgyiasult jelképe az adventi koszorú – rajta
a négy gyertyával. A karácsonyt megelõzõ négy vasárnapon gyújtunk meg egy-egy
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gyertyát, s a gyertyák egyre
erõsödõ fénye elûzi a sötétséget, hogy karácsony szent estéjén megszülessen a Világosság Istene, a Kisjézus.
Az idei adventra megjelent egy másik jelkép, a mobiltelefonok világító kijelzõje.
Tüntetések szabdalják szét
napjainkban az adventi elcsendesedés idõszakát. Az elsõ nagyobb tüntetés alkalmával, amelyet a kormány internetadó-tervezete ellen szerveztek, kerültek elõ a világító
mobiltelefonok. A több ezer
kijelzõ kékesen villódzó fénye
különös fényárba öltöztette a

mxm lakberendezés rovata
Kossuth teret. Az azóta futószalagon zajló tüntetések alkalmával ismét elõkerülnek a
világító kütyük.
Gyertyák és mobilok. Az
adventi koszorú gyertyái a
békességes várakozás jelképei.
A telefonok kissé kísértetiesnek tûnõ kékes fénye brutális
cselekedetekre ragadtatta az
internetadó elleni tüntetés sok
résztvevõjét. Reménykedjünk,
hogy az adventi békességes
fények végül elnyomják a mobilok hivalkodó villódzását, s
karácsonyra az isteni világosság tölti el lelkeinket.
f.l.

Fõzni jó!
Ól inclusive ellátás…
Év végén mindenkit szeretünk és ezt ajándékozással
nyilvánítjuk ki. Még mindig
a legjobb ajándék a saját
magunk által készített. Hiszen a kézzel és legfõképp
szeretettel készült ajándéknál nem tudnak jobbat kitalálni.
Akinek nincs kézügyessége, annak sem kell pánikba esni, mert a nagy elõdök
szerint fõzni mindenki tud,
és melyik családban nincs
egy régi, szupertitkos családi recept, amit ilyenkor
meg lehet csinálni.
Decemberben több olyan
ismerõsömmel is találkozom, akin látszik, hogy a sikert nem bízza a véletlenre.
Több héttel a fõzés elõtt
keresi a TÖKÉLETES alapanyagot.
Tavaly Ernõvel alig tudtam szót váltani, mert anynyira ideges és zaklatott
volt, mert még mindig a
tökéletes alapanyagra vadászott. Ezért idén már óvatosan 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 döntöttem, nem bízom a szerencsére, vettem egy kicsit,
én neveltem fel. Vigyáztam
rá egész évben. Kapott mindig valami finomságot. Sokat szaladgált, jól érezte
magát.
– Igazi ól inclusive ellátásban 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
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Megváltozott az okmányirodák és kormányablakok nyitva tartása.
Tájékoztatásul közöljük a lap megjelenési körzetéhez tartozó
irodák, kormányablakok ügyfélfogadási rendjét.
Okmányiroda/kormányablak

Cím

Tel/Fax

Ügyfélfogadási rend

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaegerszegi
Kormányablak

8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u.
17-19.

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

Hétfõ 7 -17
00
00
Kedd - Péntek 8 -18

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Okmányiroda Zalalövõi
Kirendeltsége

8999 Zalalövõ,
Szabadság tér 1.

Tel:(92) 371-056,
06 30 288-5425,
06 30 277-2814,
Fax: (92) 571-014,

Hétfõ - Szerda 8 -16
Csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel!
Péntek 800-1400

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Okmányiroda Pacsai
Kirendeltsége

8761 Pacsa,
Kisfaludy u. 2.

Tel:(92) 568-168/
10 mellék,
Fax: (92) 568-168/
15 mellék,

Hétfõ, Kedd, Csütörtök 8 -16
Szerdán az
ügyfélfogadás szünetel!
00
00
Péntek 8 -14

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

GÉPALK KFT.

Salomvár, Rózsa út 25. • Tel.: (92) 355-568
Mezõgazdasági gépalkatrész
gyártás és kereskedelem
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Roncsmûvek
Cgt: Kálmán

József

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító jármûvek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Autómentés: 0-24 h
8994 Kávás, Kossuth u. 54. Munkaidõ:
Hétfõ-péntek: 8.00-17.00
Telefon: 06 92 460-212
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00
Mobil: 06 30 9 792-161
Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

00

00

00

30

00

30

Hónaptól hónapig…
közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. április

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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NYITVA TARTÁS:

• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

um

ik

ar

ng

Hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Tel.: 30/586-3090

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

ISSN 2061-3601
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft*
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

*(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

Kinga Loreal Szépségszalon
Szolgáltatások:
• Manikûr+pedikûr
Újdonság!
Shellac-leoldható és nincs többé körömfelszín reszelés
• Fodrászat

Újdonság!
Natura Keratin tartós hajegyenesítés
Tengerparti hullámok = Beach Waves
Hairchalk = színes tincsek
Ombre
• Fülbelövés
• Álló szolárium
A szalon megtalálható Bagodban
• Kozmetika
(Avia benzinkút udvarán)
• Csillàmtetoválás
Tel: Tamás Kinga Csilla 06/30/5072970

CASHBANK.HU
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

ÁRGARANCIA!

C AS

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

G FB

Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
fizeti biztosításának díját egy évig!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

