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Dél-Zala Murahíd

Harmónia a családdal
Az idõsek köszöntése Semjénházán

A legkisebbek mûsora nagy sikert aratott az ünnepeltek körében.
Szeretet, törõdés és késõ
Nem kell messze menni a ahol helyi és környékbeli terestig tartó jó hangulat. Semjénfaluháztól, hiszen a szomszéd- melõk árulhatják portékáikat.
háza idõs, 60 év feletti nyugdí– A Sándor-hegyen pedig a
ságban található volt iskola
jas lakóit köszöntötte a faluépülete Integrált Közösségi és Start-program keretében újulSzolgáltató Térré (IKSZT) ala- tak meg a hegyi és mezõgazházban Preksen László polgárkult, melynek a használatba- dasági utak, míg a vízelvezetõ
mester.
vételi bejárása a közelmúltban árkokat kipucoltuk – tette hozMinden évben november
történt meg, így várhatóan ta- zá a falu elsõ embere. – Ugyanvégén vagy december elején
vasszal ünnepélyes keretek kö- csak nagy lépés, hogy a Semvárják a település közel 160
települések
zött megnyitják. A két intéz- jénháza-Molnári
nyugdíjas lakóját, ám ezúttal
mény közötti terület a parko- közös koordinálásával bevezetadvent harmadik vasárnapjára
sítás után padokkal és egyéb tük a vezetékes ivóvizet, ennek
esett az alkalom. Preksen Lászköztéri bútorokkal pihenõöve- köszönhetõen a hegyi birtokoló szerint hála, tisztelet, megkon többek között elindulhat a
zetté alakul át.
becsülés és szeretet jár az idõ– Térkõbõl a ravatalozóhoz minõségi bor elõállítása.
seknek. Azonban nem csak eb- Köszöntötték a 88 éves
negyven méter út épült és a tebõl az alkalomból, hanem Preksen Istvánt.
Benedek Bálint
egész évben figyelni kell rájuk. alávalót Tatai Zsolt biztosí- metõ körül kovácsoltvas kerítés készül majd a jövõben, a fa– Igyekeznünk kell vissza- totta.
adni valamit abból, ami talán
A horvát ajkú település di- luban pedig közel egy kilomévissza sem adható – folytatta a namikus fejlõdésre van ítélve, ternyi járdát újítottunk fel –
polgármester. – Nem könnyû a polgármester fontosnak tar- folytatta Preksen László. – A
feladat idõsnek lenni, hiszen totta kiemelni azokat a fejlesz- templomkert parkosítása közeZalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
az örömök mellett olykor saj- téseket és sikeres pályázatokat, pette 14 stációt létesítünk, s a
nos a betegségekkel is meg melyek köszönhetõen a lako- település védõszentje, Szent
Másológépek, egyéb
kell küzdeniük. Ami igazán sok továbbra is büszkék lehet- Anna emlékére szobor, s emel- irodagépek, kellékanyagok
lett szökõkút és ivókút készül.
számít a család, a harmónia. nek szûkebb környezetükre.
értékesítése és szervize
Ezen túl a volt óvoda udCsalád mellett az önkormány– Jelenleg az ünnepségnek
zatnak is feladata van, támo- is helyet biztosító faluházat áll- varában 120 négyzetméteren
Tel.: 06-92/320-258;
gatni, segíteni kell az életüket, ványoztuk fel, melyre takaré- vízzel és villannyal ellátott fa06-20/9510-824
ugyanis tengernyi bölcsessé- kossági szempontok figyelem- pavilonos piacot építenek,
get adnak át a fiataloknak és a bevételével külsõ hõszigetelés
még dolgozóknak.
kerül, s mindenki nagy öröméA dél-zalai település legidõ- re a munkálatok még ebben az
sebb lakója, Kéri Rémusné Ka- évben befejezõdnek – mondta
talin, aki bár nem tudott jelen Preksen László. – Szintén még
lenni az ünnepségen, ám a 2013-ban egészen pontosan
polgármester otthonában aján- december 20-án pénteken
dék csomaggal felköszöntötte. avatjuk fel a 40x20 méteres
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
A férfiak közül Preksen István mûfüves pályánkat, mely mela maga 88 évével mondhatja lett a sportöltözõ 120 négyzetalábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
méteren vizesblokkal, tárolómagát a legkorosabbnak.
Targoncavezetõ,
A bensõséges ünnepi prog- helyiséggel és büfével bõvül.
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
ramban remek mûsort adott Ugyanitt lelátót alakítunk ki,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
Semjénháza-Molnári óvodás sõt TAO-s pályázatból strandcsoportja, Kósa Dániel Kazin- röplabda pályát, pingpong aszJelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
czy-díjas versmondó, de dalaik- talokkal és sakkozási lehetõTel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
kal mosolyt csalt az arcokra a séget alakítunk ki. A gyermeE-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Semjénháza Gyöngyszemei kek számára rönkvár és játszóNyilvántartási
szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
asszonykórus és a mindig vi- tér épül. A Kossuth utca északi
MSZ EN ISO 9001:2001
dám Pacsirták együttes. Az oldalán az árkok befedésével
eseményt bál zárta, ahol a talp- parkolóhelyeket létesítünk.
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

