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Minden kedves vásárlónknak Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új évet kívánunk!

alkalmi ruhák, alkalmi táskák, alkalmi cipõk, alakformáló harisnyák, bizsuk,

nyakkendõk, férfi ingek, öltönynadrágok széles választékban kaphatók.

alkalmi ruhák, alkalmi táskák, alkalmi cipõk, alakformáló harisnyák, bizsuk,

nyakkendõk, férfi ingek, öltönynadrágok széles választékban kaphatók.

Szilveszterre is öltözzön fel nálunk!Szilveszterre is öltözzön fel nálunk!

December 29.-én (kedden) a ruhákból, felsõkbõl, bizsukból, táskákból 10 % kedvezményt adunk vásárlóinknak.December 29.-én (kedden) a ruhákból, felsõkbõl, bizsukból, táskákból 10 % kedvezményt adunk vásárlóinknak.

Valamennyi
Olvasónknak

és
kívánunk!

áldott, békés karácsonyt
boldog új évet

8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.

Tel.-Fax: 06-83/361-544

Mobil: 06-30/9936-967

Vasárosné Kovács Ildikó

Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása -re is!
Egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely!

VÉNY

Ingyenes látásellenõrzés és szaktanácsadás minden
csütörtökön 14 órától

Idõpont egyeztetés személyesen vagy telefonon.

0 0

Prémium kategóriájú multifokális lencsék
30%-kal OLCSÓBBAN

Cooper-Vision kontaktlencsék diákigazolványra
kedvezménnyel kaphatók.20%

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

Januárban a hirdetés felmutatója a komplett szemüveg árából
engedményben részesül!25%

Tündöklõ csillag támadt az
égen, s a város széli rongyos
istállóban felsírt egy kisgyerek.

Karácsony

Meleget párázó barmok között
megszületett názáreti Mária
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(Folytatás az 1. oldalról)

A szerzõ illusztrációi.

fia, Jézus, akit a fogantatásakor
a világ megváltójának hirdetett
a Teremtõ.

A kétezer év elõtti fagyos
éjszakán zárva maradtak a
város ajtói, nem akadt szállás a
várandós Máriának, aki már
nehezen hordozta szentséges
terhét. Jegyesével, Józseffel így
kerültek a Betlehem városának

peremén álló istállóban fedél
alá. Mária ott szülte meg Jé-
zust, ott adott életet az isten-
gyermeknek.

Közeledik a karácsony. A
két évezredes misztérium
most is, mint a szentséges
betlehemi éjszaka óta minden
esztendõben, betölti a keresz-
tény világban a szíveket. Ad-
vent csendessége után a Szent-
este harangszava mint egy va-
rázsütés, felszabadítja a lelke-
ket. A fenyõ és tömjénillattól
terhes templomokban felzeng
a diadalmas orgonaszó és az
ének: „Fel nagy örömre, ma
született, aki után a Föld epe-
dett.” S a lelkesült ének hangjai
kitörnek a templomok kapuin,
bezengik a néptelen utcákat,
rátelepednek a házakra, mint a
hulló szûzfehér hó.

Valami különös, csak kará-
csonykor megélhetõ béke száll-
ja meg a szíveket. Az emberek
szorongatják egymás kezét,
boldog karácsonyt kívánnak
egymásnak. A keresztény em-
ber dolga az, hogy megtisztult
lélekkel befogadja, s õrizze ezt
a szent békevarázslatot.

Farkas László

Karácsony

A december az ünnep, a
családdal való ünnepvárás, a
békesség szeretetteli hangula-
tában telik. már az
elsõ adventi vasárnapon kéz-
mûves foglalkozás elõzte meg
a gyertyagyújtást. A kultúrház-
ban veze-
tésével kicsik és nagyobbak
örömmel fejezték be az elõké-
szített figurákat, majd szebb-
nél szebb asztali díszek és ko-
szorúk készültek. A már
december 4-én, pénteken este
felénk járt, akit dalokkal kö-
szöntöttek a csöppségek. A
szólóban fellépõk külön jutal-

Tekenyén

Hidegné Ilike néni

Télapó

Ünnepi hangulatban telik a december

mat kaptak a csomag mellé. A
lakosok már elõre jelezték, hogy
fenyõfát vágnak ki, így lehetõ-
ségünk volt friss fenyõágakból
elkészíteni a Hõskertben az
adventi gyertyákat tartó koszo-
rút és a falu fenyõfáját is ado-
mányból tudtuk felállítani. Kö-
szönjük a segítõ hozzáállást!

Advent harmadik szombat-
ján és december 15-én egy-egy
csoport látogatott el ,
ahol megcsodálták az ottani
betlehemet. A bensõséges lég-
kör segítette az ünnepre való
hangolódást. A falubusz hasz-
nálatával az egész napos utat

Vörsre

lényegesen rövidebb idõ alatt
kényelmesen tettük meg, az
idõsebb, járásukban behatárolt
lakosok is vállalni tudták az
utazást. A jó hangulatú kirán-
dulást még szép este követte a
Gesztenyés utcában és

udvarában – köszönjük
nekik a rendezvényt. Itt évrõl
évre feldíszítik az udvart és
újból együtt ünnepelnek a falu
gyerekei. A forró csokoládé,
finom forralt bor és sütik mel-
lett énekléssel, verseléssel és
kellemes hangulatú beszélge-
téssel telt az idõ. Egyre többen
követik a példájukat és a kül-
téri világítással barátságosabbá
teszik a falut, megtörve ezzel a
korai hosszú esték sötétjét.

Az adventi vasárnap dél-
utánok évek óta arról szólnak,
hogy a plébánia épülete elõtt

Didi
Nati

összegyûlnek az ünneplõk és
rövid köszöntõvel, megemlé-
kezéssel, énekekkel, imádság-
gal készülnek a gyertya meg-
gyújtására. Akit megtisztelteté-
sül felkérnek, örömmel gyújtja
meg a következõ gyertyát. Az
ünnepség az épületben folyta-
tódik, ahol az egyházközségi
tagok felváltva házigazdák, kí-
nálják a pogácsát és a forralt
bort, a gyerekeknek természe-
tesen üdítõt. Elõkerülnek az
otthon gondosan elkészített
sütemények csomagjai, remél-
jük, ez a jó szokás még sokáig
megmarad! Karácsony dél-
utánján a templomban pász-
torjáték köszönti a település
lakóit. A fellépõ gyerekek szü-
lei, nagyszülei fokozott figye-
lemmel kísérik a program si-
kerét. A szereplõk öröme és
szeretete hatására még bensõ-
ségesebbé válik az ünnepi
hangulat.

s.i.

Dalokkal köszöntötték a Mikulást a csöppségek.

Lakossági segítséggel készült el az adventi koszorú.

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
és kívánunk!békés karácsonyi ünnepeket boldog új évet
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Közmeghallgatást és éves
beszámolót tartott

polgármestere és képvi-
selõ-testülete. Minden év de-
cemberi közeseménye az idei
évtõl kezdõdõen egy alkalom-
mal kerül megtartásra. Ez év-
ben a falurészben
szép számú résztvevõvel zaj-
lott. A megjelenteket

polgármester köszön-
tötte. A bevezetõben a jelen-
levõk összefoglalást kaptak a
település elmúlt 10 évének
településfejlesztési eseményei-
rõl. A bevezetõben elhangzott:
„A település fejlõdését segít-
heti és támogathatja a gyógy-
hellyé nyilvánítás, amely 2016
tavaszán várható, illetve a Za-
lacsány és Kehidakustány hatá-
rában, mindkét település terü-
letén található Zala Springs
Golf Resort beruházás, amely
hasonló mértékû lehetõsége-
ket kínálhat, mint anno a ter-
mál fürdõ fejlesztése.“

A lehetõségek mellett el-
hangzott, hogy Kehidakustány,
mint megannyi hazai kistele-
pülés számára, kihívást jelent a
fiatalok elvándorlása, a koroso-
dó lakosság-összetétel, a fel-
bomló közösségek, a passzív
civil élet és az elszigetelõdés
veszélye. Ezeket a gondokat

Kehidakus-

tány

kehidai

Lázár

István

Közmeghallgatás Kehidakustányban
még nehezítik a településen
belüli ellentétek, a társadalmi
összefogás hiánya.

Lázár István szerint Kehida-
kustány mindezzel együtt or-
szágos szintû természeti kin-
cseivel és épített értékeivel,
valamint eddigi beruházásaival
komoly „második” megújulási
lehetõség elõtt áll, amennyi-
ben képes egy közös, elfoga-
dott jövõkép inspirációjára
összefogni és új fejlõdési hul-
lámot gerjeszteni.

A bevezetés után a jelen-
levõk tájékoztatást kaptak a
település 2015. évi gazdálkodá-
sáról, saját és pályázati fejlesz-
tésekrõl. A beszámolóban el-
hangzott, hogy az év végen
befejezõdik az elmúlt 15 év
legnagyobb önkormányzati
beruházásában megvalósuló

szennyvíztelep-fejlesztés. A pro-
jekt 100%-os támogatással 466
millió forintból valósul meg.

Zárásként lakossági kérdé-
sekre válaszolt Lázár István.

A közmeghallgatás során
bemutatásra kerültek az
elsõ települési helyi termé-
kek is.

H.K.

Lázár István tájékoztatta a lakosságot.

Ez év decemberében is
megrendezésre került az idõ-
sek köszöntése.

és a
jóvoltából vi-

dám mûsorral és finomságok-
kal készültek a köszöntésre.

A Deák Ferenc Napköziott-
honos Óvoda Tulipán csoport-
ja verses, dalos mûsorral ké-
szült, valamint apró, általuk
készített ajándékkal kedves-
kedtek. Ezt követõen a kehi-

Kehidakus-

tány Község Önkormányzata

Kehidakustányi Turisz-

tikai Egyesület

Szépkorúak ünnepén
dakustányi és a kehidakustányi
kötõdésû fiatalok ,,Házibuli a
javából” címmel táncos fellé-
péssel szórakoztatták a megje-
lenteket.

és
az általános iskola diákjai

elõadásában az alkalomhoz il-
lõ, csípõs nyelvû történetet
elevenítettek meg.

A délután további részében
retro dalokkal

mulattatta a szépkorú kö-
zönséget.

Simon Klaudia, Var-

ga Enikõ Virág Bogdán Al-

bert

Tóber László

„Laci és Dámái” tánccsoport

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke A jó hangulat, étel és ital
mellé a

nõi csapata
felajánlásaként saját készíté-

Kehidakustányi

Sport Egyesület

Pályázatok 2015. Megnevezés Beruházás értéke Támogatás mértéke

Kehidakustány Község település
közvilágítás korszerûsítés pályázatát
KEOP-5.5.0/K/14 2014 0074

Kehidakustány szennyvítelep bõvítése
pályázat KEOP-1.2.0/09-11-2013-0008

Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
tevékenységének fejlesztése a NYDOP-
2.3.1/A-12-2012-0005

41,3 MFt

466 MFt

49,5 MFT

100%

100%

85%

sû mézeskaláccsal kedves-
kedett a rendezvényre érke-
zõknek.

H.K.
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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.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

November végén tartották
a közmeghallgatást,

melynek témájaként összegez-
ték az elmúlt év elvégzett fela-
datait és felvázolták a jövõbeni
elképzeléseket is. Örvendetes
tény, hogy a térség demográfiai
adataitól eltérõen 2007 óta fo-
lyamatosan stagnál a lakosság
létszáma, ami 720-730 fõ között
mozog.

– Zalabérben mindazok a
közszolgáltatások elérhetõek,
amik egy kisgyerekes családnak
is fontosak. Két csoporttal mû-
ködik az óvodánk, országhatá-
ron túl is elismert az általános
iskolában folyó munka, orvos,
fogorvos, védõnõ egyaránt a
helyiek rendelkezésére áll. Az
elmúlt 20-25 év munkájának
eredményeképp élhetõ telepü-
léssé vált Zalabér. Az elmúlt öt
év egyik legfontosabb eredmé-
nye, hogy a településen az ön-
kormányzati kirendeltség meg-
maradt. Mellette a lakosság igé-
nyeinek megfelelõen segítünk

Zalabérben

Az utóbbi évtizedekben élhetõ településsé vált Zalabér
Évértékelõ beszélgetés Zsuppán József polgármesterrel

az egyes doku-
mentumok ki-
töltésében is. A
falubeliek a ki-
rendeltségen a
hivatali dolgo-
zók mellett
több különbö-
zõ program-
ban tevékeny-
kedõ munka-
társakkal is ta-
lálkozhatnak –
emelte ki év
végi összegzé-
sében

pol-
gármester.

A faluban
zajló progra-
mok egyike-
ként a nyári
szünet napjai-
ban a munká-
ba járó szülõk
örömére több
fiatal szerve-
zett programo-
kat a helyi gye-
rekeknek. Ugyan-
csak kiemelhe-
tõ az a törek-
vés, hogy a te-
lepülésen össze-
gyûjtött zöld
hulladékot az
önkormányzat
komposztálójá-
ban gyûjtik ösz-
sze. A ház körüli
segítségnyújtás-
ban a vidéki lét-
bõl adódó mun-
kák elvégzésé-
ben is segíti a
rászorulókat az
önkormányzat.

Zsup-
pán József

Az egy éve megalakult kép-
viselõ-testület változatlan felál-
lásban mûködik, és sikeres évet
tudhatnak maguk mögött. Az
egymás között kiosztott felada-
tokat rugalmasan végzik, mun-
kájuk eredményét mutatja,
hogy a
az Országos Közfoglalkoztatási
Kiállításon is részt vett. Az idén
már együtt mûködte-
tett közösségi kert ebben az
évben 2,5 millió forintnyi érté-
ket termelt, ebbõl 1,5 millió fo-
rint pénzbeli bevétel keletke-
zett. A saját termények terhére
szociális földprogramot mûköd-
tetnek, amiben igény szerint
saját ellátásra palántát adnak.
Biztosítják a települési rendez-
vények ellátását és a közterü-
letek virágosítását is.

– Megoldottuk annak a lehe-
tõségét, hogy a közmunkát to-
vább tudjuk fejleszteni. Ezért
hosszabb távon gondolkozva az
önkormányzat vagyoni hozzá-
járulást vásárolt egy szociális

Zalabéri Közösségi Kert

Dötkkel

szövetkezetben, így annak rész-
tulajdonosává vált. A civil élet-
ben több mint ötven rendez-
vénynek adtunk helyet Zalabér-
ben, a jövõ évi eseménynaptá-
runkat az év elsõ hónapjaiban
állítjuk össze. Nagyon sok olyan
programot tudtunk megvalósí-
tani, amik a településnek nem
kerültek pénzébe. Így kiemel-
hetõ az idõsek otthonában
megvalósult rendezvénysoro-
zat, az óvodában a napokban
záruló projekt is. Az önkor-
mányzatok részére kiírt kisebb
pályázatokat sikerrel zártuk, de
az igazán nagyobb fejleszté-
sekre nem írtak ki támogatási
forrást. Örömteli, hogy olyan
civil szervezeteink vannak,
amelyek szinte bármire tudnak
pályázni. Általában tízmillió fo-
rintnyi beruházást tervezünk
egy-egy évre, viszont idén ese-
dékessé vált a település rende-
zési tervének megújítása. Így a
fennmaradó összegbõl csak ki-
sebb útfelújításokat tudtunk
megvalósítani. A helyi ipar-
ûzési adóbevételünk évrõl évre
emelkedik, melyet idén szep-
tember végéig már teljesítet-
tek felénk. A jövõ évnek vár-

hatóan 12-16 millió forintos
pénzmaradvánnyal tudunk ne-
kivágni – vázolta fel a telepü-
lésvezetõ.

Egy közelmúltbeli felmérés
szerint 2007 óta megduplázó-
dott az orvoslátogatási szám,
így egyik legfontosabb jövõbeni
terv a Rákóczi úton megálmo-
dott az egészségház-fejlesztés.
Az önkormányzati hivatal az
egészségház mellé költözne, he-
lyén pedig az óvoda kapna új
otthont. A kivitelezési tervek
már elkészültek, melyekhez a
megfelelõ pályázatot várják. Az
idõsek otthonából fogalmazó-
dott meg az igény a templom
akadálymentesítésére, melynek
kivitelezési munkálatainak a jó
idõ beköszöntével neki is lát-
nak. A közösségi kert üzemelte-
tése mellett jövõre kiemelt fel-
adat a hegyi és belterületi utak
felújítása. A korábbi években a
kisgyerekek kaptak játszóteret,
most az ifjúság részérõl érke-
zett igény egy felnõtt játszótér
kialakítására, melyet a követke-
zõ hónapokban az iskolaudva-
ron elbontott játékok helyén
alakítanak ki.

Pataki Balázs

Egy épületben kapna helyet az önkormányzat és az egészségház.
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Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Közmeghallgatást tartottak
december 8-án. Elõbb

fõhadnagy, a

képviseletében számolt be
bûnmegelõzési tevékenységrõl
és az elvégzett munkáról.

Ezek kapcsán elhangzott,
hogy a közlekedésbiztonsági
helyzet romlott, a személyi sé-
rüléssel járó balesetek száma a
duplájára emelkedett. A pa-
rancsnok kiemelte: nagyon sok
baleset megelõzhetõ a látható-
ság növelésével, fontos, hogy
korlátozott látási viszonyoknál
is jól látszódjon a gyalogos, ke-
rékpáros. Szóba kerültek a téli
idõjárással megváltozó útviszo-
nyok. Felhívták a figyelmet a
vagyonbiztonságra, vagyis a tü-
zelõ beszerzésénél is meg kell
gyõzõdni a vásárolt fa tényleges
mennyiségérõl és eredetérõl is.
Az idei részadatok alapján felé-
re csökkent a bûncselekmé-
nyek száma. Kérdésként felme-
rült, hogy a láthatóságban vét-
kesek elsõ figyelmeztetésként
mellényt kaphatnának, azonban
ez a szándék eddig sem ered-
ményezett javulást.

Tájékoztatójában
polgármester ismertette,

hogy Pakodon jelenleg 898 fõ
lakik, idén 7 gyermek született,
és kilencen hunytak el. A beköl-
tözöttek száma 14 fõ, miközben
nyolcan költöztek el a község-
bõl. Így a lakosságszám az elõzõ
év ezen idõszakához képest 4
fõvel nõtt. Az önkormányzati ki-
rendeltség idén eddig 614 ügy-
ben járt el, melyekbõl jelentõs
számot képvisel az adóválto-
záshoz, szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokhoz kapcsolódó
ügyintézés. A legnagyobb válto-
zást a Járási Hivatalokhoz került
eljárások és hatáskörök jelentet-
ték, azonban a szociális ügyek
intézése ügysegéd segítségével
továbbra is helyben intézhetõ.
Foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatást tízen kaptak, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben 19 család 43 gyer-
meke részesült. Lakásfenntar-
tási támogatásban 48 fõ része-
sült, valamint jelenleg 22 fõ
közfoglalkoztatottja van az ön-
kormányzatnak. A településen
közel száz tizennégy éven aluli
gyermek él, de közülük sajnos
keveset adnak a település okta-
tási, nevelési intézményeibe: az
óvodában és az alsó tagozatos
iskolába 14-14 gyerek jár, a Pó-
kaszepetken mûködõ felsõ ta-
gozatban 24 fõ tanul.

Pakod éves költségvetése
több mint 121 millió forintot
tesz ki, aminek harmada no-

Pakodon
Kozma István Za-
laszentgróti Rendõrkapitány-
ság

Halek Lász-
ló

Térfigyelõ kamerarendszert, polgárõrséget szeretnének
Közmeghallgatást tartottak Pakodon

vember végéig állami támoga-
tásból realizálódott, az elõzõ év-
bõl 8,5 millió forintot sikerült
erre az évre áthozni. Az önkor-
mányzat november 30-ig be-
folyt 10,9 milliós helyi adóbe-
vételének javát a helyi iparûzési
adó, a magánszemélyek kom-
munális adója, illetve gépjár-
mûadó hányada adja. 2016-ban
a rendelkezésre álló számada-
tok alapján a gazdálkodásban
ismét jelentõs megszorítások,
új szabályozások várhatók, de
elõre láthatóan hasonló összeg-
gel számolnak, mint 2015-ben.
A távlati tervek kapcsán elhang-
zott, hogy egyre jobban elõtér-
be kerül a feladatok térségi
szintû ellátásának ösztönzése,
valamint az alacsony kihasznált-
ságú intézmények mûködteté-
sének racionalizálása. Folyama-
tosan zajlik a község parkosítása
és szebbé tétele, amiben jelen-
tõs segítséget nyújtanak a köz-
munkaprogram keretei között
munkálkodó lakosok.

– Kiemelt célunk a már
meglévõ és jól mûködõ civil
szervezetekkel való kapcsolat-
tartás és együttgondolkodás, az
együttmûködés még szorosab-
bá tétele. A rendezvények, kul-
turális mûsorok még színvona-
lasabb megvalósítása érdeké-
ben a lakosságot szélesebb kör-
ben szeretnénk bevonni a prog-
ramokba. Munkájuk segítésével
a lakosság is további elõnyök-
höz juthat. Aktív szerepet sze-
retnénk vállalni a polgárõrség
talpra állításában, és továbbra is
törekszünk arra, hogy a telepü-
lésen bõvítsük a foglalkoztatási
lehetõségeket – hangsúlyozta
Halek László polgármester.

A település fejlõdésének,
szépítésének érdekében a la-
kosság véleményét is kikérik. A
tervek között szerepel a falu-

központ fejlesztésének folytatá-
sa, pihenõ park létrehozása. Az
ifjúság részére kültéri erõgé-
peket szeretnének telepíteni és
mûfüves pálya kialakítására pá-
lyáznának. A település közterü-
leteinek védelmét és egyben a
lakosság közbiztonságának ja-
vítását szolgálná a térfigyelõ
kamerarendszer kiépítése. A te-
metõben urnafal építését céloz-
ták meg, a helyi termékek szá-
mára piacot és esetlegesen
bolthelyiséget alakítanának ki.
Egyeztetés alatt van a kerékpár-
és túraútvonal tervezése, fej-
lesztése is. A villamos energia
felhasználás csökkentése érde-
kében napelemes rendszert ala-
kítottak ki, a beruházással to-
vábbi energia-megtakarítást ér-
tek el. A következõ év terveiben
üvegházzal rendelkezõ szociális
kertet szeretnének létrehozni,
növelnék a mezõgazdasági terü-
leteket, a szociális lakásállo-
mányt és tovább színesítenék a
meglévõ rendezvényeket. Meg-
kezdõdtek azon elõkészítõ mun-
kálatok, mely alapján Pakod la-
kosai a közlekedést elõsegítõ
szolgáltatásokat is igénybe tud-
ják venni. A falugondnokihoz
hasonló szolgáltatással meg-
könnyítenék a mindennapokat,
segítséget nyújtanának az ele-
setteknek, a szolgáltatások kö-
rét a civil szervezetekkel közö-
sen kívánnák elõsegíteni. A
sportkört támogatással és pályá-
zatírással segítenék, a nyugdíjas-
klubbal a programok szervezé-
sében mûködnének együtt. A
Margaréta Dalkörrel a közös-
ségi tér kapcsán várható fo-
lyamatos együttmûködés, vala-
mint a Bugyborék Egyesülettel
is szorosabb kapcsolatot ápol-
nának.

A beszámolót követõen ké-
peken mutatták be a települé-

sen az utóbbi években végzett
beruházásokat és fejlesztéseket.
Némelyik fejlesztésnek nem
volt azonnal érezhetõ, látható
hozadéka – például a kazánház
építési beruházásnál – azonban
számottevõ megtakarítást fog
jelenteni, s minden megtakarí-
tás újabb fejlesztés alapját ké-
pezhetik. A tájékoztatót köve-
tõen a lakosság körében is fel-
merültek kérdések.

Többen hiányérzetüket fe-
jezték ki annak kapcsán, hogy a
településen nincs olyan bolt,
ami kielégítené a lakosság igé-
nyeit, emiatt inkább a szomszé-
dos településekre járnak vásá-
rolni. Felvetették, hogy a túra-
útvonal mellett a hegyi kutakat
is szeretnék szebb állapotban
látni. Kérdésként elhangzott,
hogy a lakosság mire veheti
igénybe a pályázatokon elnyert
kisbuszokat? Válaszul Halek Lász-
ló elmondta, hogy egyik jármû-
vet januártól a ZalAKAR köz-
munkaprogramján használják, a
másik kettõre a helyi civilekkel
kötöttek megállapodást. A lehe-
tõségekkel kapcsolatban ismer-
tette, hogy minden hónapban
kijelölnek napokat, amikor szer-
vezetten, kedvezõ feltételekkel
lehet majd bevásárolni. Kérés-
ként felmerült, hogy többen
kérnének segítséget a számukra
nehézkessé vált ház körüli mun-
kák elvégzésében, amihez az
önkormányzattól a jövõben min-
den támogatást megkapnak.

Pataki Balázs

Halek László ismertette az év eredményeit, a jövõbeni elképzelé-
seket.
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Közeleg az év legszebb
napja, a karácsony. Az adventi
koszorúkban november 29-én
meggyúltak az elsõ gyertyák,
ezzel elkezdõdtek az ünnepi
elõkészületek. he-
lyi ügyes kezû lakos készítette
a falunak az ünnepi koszorút,
mely a település központjában
méltó helyet kapott. A négy
gyertya által szimbolizált: hit,
remény, öröm és szeretet je-
gyében telik az év utolsó hó-
napja. A világító gyertyák szá-
mának növekedése jelzi hogy
közeledik a karácsony. Az ön-
kormányzat udvarát az idén is
szépen feldíszített karácsonyfa
ékesíti, egyre több épületen
bukkannak fel a színes, villód-
zó, fénysorok, figurák jelezve,
hogy bizony közeledik Jézus
születésének ünnepe. A Sü-
megcsehi Falu- és Kézmûves-
ház is díszbe öltözött, és színes
programokkal várja látogatóit.

Elsõként december 4-én,
este Mikulás-váró programunk
töltötte meg az épületet, helyi
és néhány környezõ telepü-
lésrõl érkezõ lurkóval szülõk-

Sümegcsehin

Advent Sümegcsehin
kel együtt. Már hagyomány-
ként közös ünnepléssel várjuk
a gyerkõcökkel együtt a

érkezését. Az idei évben a
együttes

élõzenés, hangszeres mûsora
fogadta a gyermekeket. A leg-
fiatalabb korosztály a zenekar-
ral együtt énekelte az általuk is
ismert dalokat. Az épület meg-
telt jókedvvel, önfeledt vidám-
sággal. Ugyan hóesés az idén
sem szépítette az ünnepet, a
népszerû télapós, hóemberes
dalokkal megérkezett a Miku-
lás és négy manója a résztve-
võk nagy örömére. A Mikulás
kedvesen köszöntötte a jelen-
lévõket, szaloncukrot osztott,
és átadta a gyerekeknek a vár-
va várt csomagokat, akik bát-
ran válaszoltak a feltett kér-
désekre. Miután folytatta útját,
újra az együttesé volt a fõsze-
rep néhány dal erejéig emlé-
kezetessé téve ezt a péntek es-
ti ünnepet.

A folytatásban a falut bejá-
ró betlehemezõ fiatalok, ezüst
vasárnapot megelõzõ napon a
kézmûves és adventi forgatag,

Miku-
lás
Brumi Bandi Band

illetve a karácsony elõtti utolsó
vasárnapon az idõsek karácso-
nyi mûsora színesíti még az
ünnepi kört.

Megérkezett a Mikulás.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Szentgrót és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Köszönjük a rendezvé-
nyek segítõinek az áldozatos
munkát!

-sz-
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minek is örülne? De-
cemberben, a karácsony kö-
zeledtével, talán ez a leg-
gyakrabban feltett kérdés.

Istvánnak elég radikális
nézetei vannak a karácsony-
ról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján hatá-
rozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet okozni. Ezzel szemben
az ajándékokkal mindig le-
het valami probléma. Gon-
dolj csak bele, hányan áll-
nak az üzletekben kará-
csony után. Lehet, hogy már
Te is álltál ott – teszi hozzá
mosolyogva.

Ezért én vacsorával le-
pem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tud-
junk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicio-
nális és valami egzotikus,
nem mindennapi, amivel
meg lehet lepni mindenkit.

És ez szerinted mû-
ködik?

Igen! Ezt azért gondo-
lom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a kará-
csonyra, amikor a nagy-
anyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata
lengte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illa-
tát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom,
a mama már hajnalban fel-
kelt azért, hogy reggel az
unokájának friss kalács ke-
rüljön az asztalra. Szerintem
a mama sem gondolta, hogy
ez lesz az egyik legszebb
emlékem róla. Mert nem
ezért csinálta. Egyszerûen
csak azért, mert imádta néz-
ni az unokáját, ahogy jó-
ízûen falja a kalácsot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

40 év múlva…

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.huÉrdeklõdni:

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!
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November utolsó hetében
kezdõdött és egészen karácso-
nyig tart az ünnepekre való
készülõdés . Az elmúlt
hetekben számos programon
vehettek részt az érdeklõdõk.
November 27-én adventi ko-
szorú, ajtó-és ablakdísz készí-
tésre várták a falu lakóit a szer-
vezõk. Fantasztikus hangulat-
ban, számos gyönyörû alkotás
készült. Ekkor készült el és
került a helyére a település

Batykon

Ünnepvárás Batykon
adventi „koszorúja” is, amely
idén a hagyományoktól elté-
rõen hordókból készült.

December 5-én karácsony-
fadíszeket készítettek a máso-
dik foglalkozás résztvevõi. Fel-
állították a falu karácsonyfáját
is, melyet a foglalkozáson ké-
szített díszekkel és fényfüzér-
rel öltöztettek fel. December
12-én mézeskalács díszítésre
várták a kicsiket és nagyokat a
település könyvtárába. Csiszár

Tiborné személyében igazi
mester volt a segítségükre,
Zsuzsi néni perecsütõ és mé-
zeskalács készítõ. A szervezõk
minden alkalommal forró teá-
val, forralt borral, zsíros ke-
nyérrel, házi készítésû aprósü-
teményekkel várták a részt-
vevõket.

Az adventi gyertyagyújtá-
sokra vasárnaponként, a ne-
gyedik gyertya meggyújtására
viszont december 19-én szom-
baton kerül sor. Ekkor tartják a
falukarácsonyt a község mûve-
lõdési házában. A programon

az ovisok, iskolások, meghívott
vendégek mellett fellép a tava-
lyi Hévízi Dalfesztivál gyõzte-
se, a helybeli ,
aki karácsonyi dalcsokorral
készül a falu lakosságának. Eni-
kõt december 24-én Szenteste
is hallhatjuk énekelni a batyki
római katolikus templomban.

Az idei meghitt, vidám ad-
venti készülõdés olyan jól sike-
rült, hogy hagyománnyá sze-
retnék tenni a szervezõk, ezért
jövõre is megrendezik a prog-
ramsorozatot.

Koczpek Enikõ

I.T.Meghitt hangulatban gyújtották meg az adventi gyertyákat.

Kicsik és nagyok is belekóstoltak a mézeskalács díszítésbe.

Türjén közel négyszáz nyug-
díjas él, ami közel negyede az
1 600 fõs lakosságszámnak. Kor-
osztályuk ugyanakkor nem vo-
nult nyugalmas pihenõre, ak-
tívan élik a mindennapokat.
Néhányan a nyugdíjas klub
összejöveteleire is eljárnak, aho-
va várják a további tagokat. A
település mûvelõdési házában
december 9-én rendezték meg
a nyugdíjasok találkozóját, ahol

Nem pihennek, aktívan töltik napjaikat
Idõseket köszöntöttek Türjén

elõbb polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket,
majd és

, a veszprémi színház mû-
vészei énekeltek operett sláge-
reket. A színpadon az óvodá-
sok, az iskolások és a nyugdíjas
klub mûsorával folytatódott a
program, majd vacsorával ven-
dégelték meg a nyugdíjasokat.

– Higgadtságot, nyugalmat
tanulunk az idõsektõl, akiknek

Nagy Ferenc

Szeles József Dominek
Anna

szívesen vesszük észrevételeit,
tanácsait. Többen az aktív mun-
ka befejezése után dolgoznak,
hogy kiegészítsék jövedelmü-
ket. Ma a nyugdíjasaink körül-
belül fele tudott eljönni a ren-
dezvényre, akiknek mi is segí-
tettük az idejutást. Folyamato-
san fejlesztettük a szociális
rendszerünket, ingyenessé tet-
tük a szolgáltatásokat, de ja-
nuártól újabb változások vár-

hatók. Türje, Pakod, Dötk,
Batyk és Szalapa alkotja a há-
romezer fõs lakosságszámot
tömörítõ társulást, a térségben
nyolc gondozónõ nyolcvan rá-
szorulóhoz jár ki naponta. Az
állami finanszírozás mellé az
önkormányzat éves szinten két
millió forintot tesz hozzá az
idõsellátáshoz. Belül és kívül is
megújult a volt rendházban
lévõ Kolping Idõsek Ápoló-
Gondozó Otthona, ahol az új
körülmények között ötvenen
élhetik mindennapjaikat. A ka-
rácsonyt már új 2-4 fõs szo-
báikban megújult környezet-
ben töltik a lakók – összegezte
Nagy Ferenc polgármester a te-
lepülésen folyó szociális munkát.

A településhez kapcsolódó
hír, hogy átalakították a 350
fõre fõzõ konyhát, a próbafõ-
zéseket, technikai munkálato-
kat követõen várhatóan január
15-e környékén adják át a meg-
újult fõzõhelyet.

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

Pataki Balázs

Nagy Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket.



2015. december Szentgrót és Vidéke 9

A
és a

közös
szervezésében sikeres civil in-
formációs nap megrendezésé-
re került sor minap a Tör-
vényszék épületében.

A nagy érdeklõdés mellett
zajlott civil információs nap
résztvevõit ,
a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökhelyettese köszöntötte. A
találkozó fõ témája a civil szer-
vezetek számára kötelezõ alap-
szabály Ptk. szerinti módosí-
tása volt, amelynek határideje
2016. március 15. Ehhez kap-

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum Zala-
egerszegi Törvényszék

dr. Csanádi Lajos

Civil információs nap a Törvényszéken

csolódóan a Törvényszék két
elõadója, a
Zalaegerszegi Törvényszék, va-
lamint , a Szom-
bathelyi Törvényszék bírósá-
gi titkárai szóltak, kitérve a
szervezetek változásbejegyzé-
si eljárási problémáira, vala-
mint a létesítõ okiratok össz-
hangba hozására az új Ptk. tör-
vénnyel.

, a Zala
Megyei Civil Információs Cent-
rum jogi szakértõje mindezen
változásokat egyesületekre és
alapítványokra kivetítve tárta a
résztvevõk felé.

dr. Füredi Mátyás,

dr. Tauber Ákos

Dr. Kovács Orsolya

A közfoglalkoztatás civil
szervezetekre vonatkozó isme-
reteirõl , a foglal-
koztatási fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettese számolt be. Ki-
emelte az értékteremtõ köz-
foglalkoztatás lényegét, az ab-
ban rejlõ lehetõségeket az egye-
sületek, alapítványok mûködé-
sével kapcsolatosan.

A NAV Zala Megyei Adó-
igazgatóság osztályvezetõje,

tájékoztatott a civil szerveze-
tek egyablakos rendszerérõl és
a 2016-os évre vonatkozó adó-
zás szabályairól, valamint az
adatbejelentésrõl, hangsúlyoz-
va azokat az adatokat, melyek
megváltozásáról a bíróság nem
értesíti az állami adóhatóságot.

szintén a NAV
képviseletében informálta az érin-
tetteket a civil szervezetek 1 %-os
személyi jövedelemadó jogi hát-
terérõl, a kedvezményezetté vá-
lás feltételeirõl, és annak válto-
zásairól az elõzõ évhez képest.

Deák Ferenc

dr.
Rongáné dr. Dominkó Ildikó

Kóbor Szilvia

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által biztosított
forrás a NEA (Nemzeti Együtt-
mûködési Alap) „Civil szerve-
zetek mûködési célú támoga-
tása 2016” címû pályázat fon-
tos elemeit taglalta a Zala Me-
gyei Civil Információs Centrum
irodavezetõje,

Szólt a pályázók körérõl, a
támogatási idõszakról, a szük-
séges 10 %-os önrészrõl, a ren-
delkezésre álló forrásról, amely-
bõl pályázat útján elnyerhetõ
legkisebb összeg a 250 000 Ft,
míg a legnagyobb 3. 000.000 Ft.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét
a határidõ betartására, vala-
mint a saját forrás igazolására.
A pályázat tartalmi bírálatával
kapcsolatosan említést tett ar-
ról, hogy fontos a pályázó szer-
vezet tevékenysége, eddigi
eredményei, a pályázat kidol-
gozottsága és áttekinthetõsé-
ge, valamint a pályázó által vál-
lalt indikátorok értékelése.

Horváth Rita.

Török Irén

Sikeres volt az információs nap.

Az év vége felé mindenütt
összegzik az eredményeket,
visszatekintenek az eltelt hó-
napokra. December 17-én köz-
meghallgatásra várták

lakosait, ahol
polgármester számolt be

az eltelt év történéseirõl és
megemlítette a jövõ felada-
tait is.

– Tartalmas és eredményes
évet zár az önkormányzatunk,
idei várható bevételünk 251
millió forintra tehetõ. Amit
elterveztünk, abból idén min-
dent meg tudtunk csinálni. Si-
keres pályázat eredményeként
adtuk át a mûfüves pályát és
újult meg az iskola. Az ön-
kormányzat saját erõbõl, közel
14 millió ráfordítással készí-
tette el a Csány László utcában
a járdát, a munkákat a Vasút
utca teljes hosszában mindkét
oldalon folytatjuk, ami több
mint 14 millió forintból fog

Zala-
csány Nagy Lász-
lóné

Rendezvényteret, piacot szeretnének
Közmeghallgatást tartottak Zalacsányban

elkészülni. Természetesen sze-
retnénk tovább folytatni a jár-
dák és a belterületi utak fel-
újítását – emelte ki Nagy
Lászlóné polgármester, aki kel-
lemes ünnepeket kívánt a tele-
pülés és a térség minden la-
kójának.

Az iskola udvarára kültéri
fitnesz-eszközöket szereztek
be, amiket tavasszal helyeznek
ki. A Zalacsányban idén 27 fõt
foglalkoztattak a közmunka
programban, akikkel burgo-
nyát, hagymát is termeltek, s
mellette a település kül- és
belterületi útjait tartották kar-
ban. A jövõ kiemelt feladata a
csapadékvíz elvezetése, amit a
Vasút utcától a Zala folyóig
szeretnének megoldani. A jö-
võben is ki szeretnék hasz-
nálni a pályázati lehetõsége-
ket, így az iskola udvarán fe-
dett rendezvénytér kialakítását
tervezik, ahol a falu program-

jai és a helyi piac is helyet
kaphatna. Elbírálás alatt van az
ovis focipályázat, amivel az
apróságok is külön pályához
juthatnának. Az elképzelé-

Az év egyik nagy eredménye a mûfüves pálya létrejötte.

sek között szerepel a volt
idõsek klubjának felújítása és a
Batthyány mauzóleum pályá-
zat beadása.

Pataki Balázs

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



A megyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésen döntés született
arról, hogy a közgyûlés

elnököt delegálja tag-
ként a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Dön-
tés-elõkészítõ Bizottságába.

A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának 2015.
december 31-én lejáró megbí-
zatása miatt módosította a tes-
tület a

alapító okiratát,
s újabb 4 éves idõtartamra
megbízta az ügyvezetõi felada-
tokkal , valamint
meghosszabbította valameny-
nyi tisztséget betöltõ személy
megbízatását.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület a zalaegerszegit köve-
tõen ezúttal

tartalmá-
ról kapott tájékoztatást, mely-
hez 7,94 milliárd forint for-
ráskeret áll rendelkezésre. A
megyei tervekkel összhangban
Nagykanizsa új ipari munkahe-
lyeket létrehozó munkahelyte-
remtõ beruházások megvalósí-

dr. Pál
Attila

Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

Bali Józsefet

Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Integrált Te-
rületi Programjának

Kiemelten kezelik a megyei kerékpáros utak fejlesztését

tása révén kívánja elõsegíteni a
város és térsége gazdaságfej-
lesztését és versenyképességé-
nek növelését. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság érdeké-
ben tett erõfeszítések ugyan-
úgy szolgálják a város, mint a
térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is tá-
mogatja azok megvalósítását.

A Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program 3.0 kiemelt cél-
ként határozta meg a turiszti-
kai célú, illetve hivatásforgalmi
kerékpáros fejlesztések megva-
lósítását, ezért a közgyûlés át-
tekintette a megyei kerékpárút
fejlesztési koncepciót. Elhang-
zott, hogy a megyei kerékpár-
út hálózat fejlesztési elképzelé-
sek között prioritásként szere-

pelnek a legfontosabb turiszti-
kai attrakciók kerékpáros meg-
közelíthetõségét és körbejár-
hatóságát célzó, az országos és
nemzetközi kerékpáros útvo-
nalakat összekapcsoló, vala-
mint a zalai emberek minden-
napi életében szerepet játszó
kerékpáros útvonalakat érintõ
fejlesztések. Kiemelt fontossá-
gú a hálózatos jelleg és a me-
gyei útvonalak országhatáro-
kon és megyehatárokon túli
folytatása, amelyek ügyében
már egyeztetéseket folytattak a
szomszédos területek illetékes
szervezeteivel, továbbá a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
programokban is kifejezésre
juttatták erre vonatkozó szán-
dékukat. Mindezek mellett fi-
gyelemmel kísérik az ágazati
operatív programok nyújtotta
lehetõségeket is a rendelkezés-
re álló források bõvítése ér-
dekében.

Döntött a közgyûlés négy
olyan pályázatról is, melyek-
ben a Zala Megyei Önkormány-
zat partnerként vesz részt,
kiszélesítve ezzel a fejlesztési
célok megvalósításához ren-
delkezésre álló eszközrend-
szert.

Dr. Pál Attila elnököt (középen) delegálták a bizottságba.

10 2015. decemberSzentgrót és Vidéke



112015. december Szentgrót és Vidéke

Ekler Elemér

Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.;

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-0026

Kiadja:

Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

70

Valamennyi partnerünknek, vásárlónknak,

s az újság olvasóinak békés karácsonyt és

boldog új évet kívánunk!

A többi adventi vasárnap-
hoz hasonlóan, december 13-
án is közös programra várták

a lakosságot,
ahol már a harmadik gyertya is
kigyúlt az adventi koszorún. A
megjelenteket a falu kará-
csonyfája mellett

polgármester köszöntöt-
te, majd a nyugdíjasok ünnepi
énekei, az iskolások versei és

Zalacsányban

Nagy Lász-
lóné

Adventi készülõdés Zalacsányban

furulyajátéka színesítették a
programot.

Az ünnepre való hango-
lódás jegyében mézeskalács
díszeket is készítettek a részt-
vevõk, akiket
vezetett be a díszítési prak-
tikákba. Nagy érdeklõdés mel-
lett, meghitt hangulatban telt a
délután.

Csiszár Tiborné

Az adventi gyertyát Nagy Lászlóné gyújtotta meg.

Zalaszentlászló Önkormányzatának Képviselõ-

testülete

Tisztelettel és Szeretettel meghívja

Önt és Kedves Családját a

Idõpont: 2015. december 20.

Falu Karácsonya rendezvényre

Program:
15.00 - Szentmise a zalaszentlászlói templomban

16.00 - Mészáros János Elek ünnepi koncertje a Zalaszent-

lászlói Templomban

17.00 - Ünnepi köszöntõ és adventi gyertyagyújtás a falu-

házban
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December 12. (szombat):

December 13. (vasárnap):

December 18. (péntek):

December 19. (szombat):

December 20. (vasárnap):

15.30 - Mesekuckó - téli mesék mindenkinek - Deák tér
17.00 - Vincze Lilla adventi koncertje - Deák tér
18.30 - Luca-napi praktikák - néprajzi kiállítás megnyitója -

Hévízi Muzeális Gyûjtemény (Rákóczi u.9.)

15.30 - Mesekuckó - téli mesék mindenkinek - Deák tér
17.00 - Adventi gyertyagyújtás - Festetics tér

17.00 - Illyés Gyula Általános Iskola karácsonyi mûsora -
Városi Sportcsarnok

17.00 - Tótpál Szilvia ünnepi operett mûsora - Deák tér

17.00 - Adventi gyertyagyújtás - Festetics tér

Az adventi ünnepkörben karácsonyváró kézmûves fog-
lalkozás kicsiknek, nagyoknak a könyvtárban nyitva tartási
idõben.

Hétfõ: 12-16
Kedd-péntek: 9-17
Szombat: 9-13

Kézmûves kirakodóvásár,
borházak a Deák téren.

Advent Hévízen

*

*

*

*

•

Szolgáltatásaink b vültek

álló szoláriumunkban

õ !

!

Szilveszteri fácánleves libamáj fánkkal
Sz zérmék vörös lencse pürével zöldf szeres
laskagomba mártással, szalvéta gombóccal

Csirkemell steak padlizsán toronnyal zöldséges
rizstekerccsel kéksajt mártással

Epres piskóta fantázia
Éjfélkor: Töltött káposzta Hidegtál variációk

Jegyvásárlás csak el vételben 2015. december 28-ig
(Hotel Corvinus Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 2)

Szeretettel várjuk barnulni vágyó vendégeinket

További információ a 83/362-200-as telefonszámon.

û û

õ

Él zenés óévbúcsúztató 19:00-tól
Tombolasorsolás

Exkluzív svédasztalos vacsora
(korlátlan étel- és italfogyasztás 9800Ft/f )

õ

õ

Él zenés óévbúcsúztató 19:00-tól
Tombolasorsolás

Exkluzív svédasztalos vacsora
(korlátlan étel- és italfogyasztás 9800Ft/f )

õ

õ

Hotel Corvinus

Melegebbé teheti a karácsonyt,

ha tõlünk ajándékozza meg szeretteit

pehelypaplannal, párnákkal, ágynemûkkel és

mindennel, ami az alvással kapcsolatos.

Pihe Puha Álom

•
(Zalaszentgrót, Posta mellett)

Tel.: 83/ 362-523 Mobil: 30/9373-696

Legyen karácsonya Pihe Puha Álom!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)


