


KATALOGPREIS 2065.-

1520.-1520.-

  
SALE

    GRATIS Teppich «120 x 170 cm» im Wert von Fr. 420.-  
  ab einem Möbeleinkauf im Wert von Fr. 2500.- 
  Aktion gültig bis 31. August 2022
  Inserat mitnehmen um zu profitieren!     

Möbel Ferrari • Wässeristrasse 28 • 8340 Hinwil • 044 931 20 40 • info@moebel-ferrari.ch

moebel-ferrari.chONLINESHOP24h
Hinwil

TOSKANA

 0,0% 
Zins

bis zu 8 Raten

Schlafzimmer
Lack weiss/Abs. schwarz.
bestehend aus:
• Schrank 6-trg. mit 2 Spiegeltüren
 ca. 240 x 199 x 52 cm
• Bett ca. 180 x 200 cm
• 2 Nachttische
• Kommode ca. 110 x 70 x 42 cm
• Spiegel 

KATALOGPREIS 950.-

790.-790.-

KATALOGPREIS 1490.-

980.-980.-

AMAYAFARUM

Tisch
Keramik Marmormuster 
Metallgestell schwarz
180 x 90 x 76 cm

Tisch
Platte Schwarzglas
Boden Edelstahl  
gebürstet
140-180 x 90 cm 

Alle Artikel nur solange Vorrat • Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar





frühbucher rabatt & 
reduzIerte kreuzfahrten 2023

jetzt reIse buchen und
rabatt gutscheIn sIchern

Golden Routes by NKGroups GmbH
Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich



THE BAND



Meier – immer einen Besuch wert.

 Ob Sie es gerne romantisch, verspielt oder klassisch 
mögen – Rosen gibts für jeden Zweck und Anlass. 

Über 200 prachtvolle Sorten kultivieren wir in 
unserer eigenen Gärtnerei in Tann: 

Beetrosen, Bodendeckerrosen, Edelrosen, Englische 
Rosen, Kletterrosen, Nostalgie-, Park-, Strauch- 
und Zwergrosen von Rosen Tantau und anderen 

renommierten Züchtern.

Ein Besuch lohnt sich – wir freuen uns auf Sie.

Geöffnet: Montag – Freitag 8.30 – 18.30 Uhr, Samstag 8 – 17 Uhr

 Garten-Center  Meier –  Kreuzstrasse 2 –  8633 Dürnten 
Telefon 055 251 71 71 – gartencenter@meier-ag.ch – www.meier-ag.ch

Rosengarten



Tomy Viruthiyel
President

078 838 30 35

Binu Valiplackal
General Sectretary

078 692 19 77

Jose Koithara
Onam Convenor

076 579 25 06

ഓണം ഒരു നേർക്കാഴ്ച
വിടർന്നു േിൽക്കുന്ന പൂക്ളും, രകാത്ിയെന്പകാലും പ്രകകാശപൂരിതമകാക്കുന്ന േിലകാവുമകാെി മലെകാളക്രെി

ലും മറുേകാടൻ മലെകാളി മേസ്ിലും ഐശ്വര്യത്ിനറേയും ആഹ്കാദത്ിനറേയും വസന്തകാത്സവം തീർക്കുന്ന 
തിരുനവകാണം വീണ്ടം ഇതകാ േമ്മുയട പടിവകാതിക്ൽ എത്ിേിൽക്കുന്പകാൾ പണ്ട് ഓണം എ്തിയറേ ഉത്സ
വമകാെിരുന്നു എന്നട് മലെകാളി ഒന്നട് ചി്തിക്കുന്നതട് േല്ലതകാെിരിക്കും.

മനുഷ്്യവകാസം ആരംഭിച്ിട്ട് ഏകനദശം മൂന്നരനക്കാടിെിനലയെ വർഷ്ങ്ങളകാെി. നവട്െകാടി മൃഗങ്ങയള
ന്പകായല േടന്നിരുന്ന മനുഷ്്യൻ കൃഷ്ി യചയ്കാൻ തുടങ്ങിെിട്ട് അധികേകായളകാന്നും ആെിട്ില്ല. പുരകാണത്ി
യല ബകാലരകാമേകായണന്നു നതകാന്നുന്നു േമ്മുയട കൃഷ്ിയുയട മുതുമുത്ച്ഛൻ. കല്പെകാണനല്ലകാ അനദേഹത്ിയറേ 
വകാഹേം. എ്തകാെകാലും ഒരു കകാര്യം സത്യമകാണട്, അഗ്ികൾച്ർ തുടങ്ങിെതിനുനശഷ്മകാണട് നലകാകത്ട് 
കൾച്ർ ഉണ്കാകുന്നതട്. ആ കൾച്െകാണട് കഴിഞ്ഞ കുനെ കകാലമകാെി മലെകാളി േശി്പിച്ചുയകകാണ്ിരിക്കുന്നതട്.

യകകായ്ത്തുപകാനട്കാ, ആരവങ്ങനളകാ ഇല്ലകാത് നകരളയത്ക്കുെിച്ട് യവറുയതയെകാന്നട് സ്വപ്ം കകാണകാൻ നപകാലും 
കഴിെകായത്കാരു കകാലവും തലമുെയും േമുക്കുണ്കാെിരുന്നു. ഇന്നട് അതട് പലതും ദൂരക്കാഴട്ച്. യകകായ്ത്തുപകാട്ിയറേ 
ഈരടികളുമകാെി ഒഴുകി േടന്നിരുന്ന കകാറ്ട്, തകായഴ വീഴുന്ന കതിർ മണികൾ അകത്കാക്ി യകകായ്ത്തുപകാട്ി
യേകാ്പം കുണുങ്ങിയും, ഈണത്ിയേകാ്പം എതിർ പകാട്ടുപകാടിെ കിളികളും, കുളങ്ങളും, പുഴകളും, പൂക്ളും, 
േകാടിയറേ േന്മയും അങ്ങയേ പലതും, മണ്ിനു മുകളിലുള്ള ജീവിതം കഴിഞ്ഞട്, മണ്ിേടിെിലും കഴിനെണ് 
മനുഷ്്യൻ സകലതും േശി്പിക്കുന്നു.  ഈ മണ്ിനേയും, ഇവിടുള്ള സകലതിനേയും അടുത് തലമുെയ്കട് കക
മകാനെണ്വരനല്ല േമ്മൾ? അഗ്ികൾച്ർ എന്ന കൾച്ർ േശി്പിച്ട് മലെകാളി എ്തട് നേടി? കൃഷ്ി അേ്യം 
േിന്നനതകായട മരുന്നടിച് പച്ക്െികളും,  മകാെം നചർത് ഭക്ഷണ പദകാർത്ഥങ്ങളും ഭുജിച്ട് മലേകാടും മലെകാ
ളിയും മുതലക്ണ്ീർ ഒഴുക്കുന്നു.  

ഉപനഭകാക്കാക്ളകാകകായത േമുക്ട് വീണ്ടം ഉൽപകാദകരകാകകാം. നകരളമണ്ിൽ യേല്ലം നേന്ത്രനും  ഇേിയും 
കുലക്യട്. േകാവിയറേ രസമുകുളങ്ങയള ഉദേീപ്തമകാക്കാൻ ഉതകും വിധം കജവകൃഷ്ികൾ യതകാടികളിൽ തഴച്ചു 
വളരയട്. നലകാകയമങ്ങുമുള്ള മലെകാളികളുയട സ്വത്വത്ിയറേ ഭകാഗവും ഭകാവി പ്രതീക്ഷയുമകാെ വസുന്ധരയുയട 
ഈ സുന്ദര വസന്തകാൽസവയത് ആനമകാദനത്കായട, ആർപ്പുവിളികനളകായട ഇരു കകകളും േീട്ി േമുക്ട് 
വരനവൽക്കാം.

Biju Ukken
Treasurer

078 859 15 72

For executive committee





Keli Silver Jubilee
Ponnonam 2023 
on 16 September

Keli Silver Jubilee 
International  

Kalamela  
on 27 & 28  May 2023

കലയും കകാരുണ്യവും സംനെകാജി്പിച്ട് സകാമുഹ്യനസവേത്ിേട് പ്രകാധകാേ്യം േൽകിയക്കാണ്ട്  നസവേ 
സന്നദ്ധരകാെ ഒരു കൂട്ം സമകാേചി്തകാഗതിക്കാരിലൂയട 1998ൽ സ്വിറ്ട്സർലകാൻഡിൽ പിെവി എടുത് സകാമൂഹ്യ 
സകാംസട് കകാരിക സംഘടേെകാണട്  നകളി. കുടിനെറ്ത്ിയറേ മൂന്നട് തലമുെെിൽയ്പട് 250 നതകാളം കുടുംബങ്ങൾ 
അംഗങ്ങളകായുള്ള സ്വിറ്സർലണ്ിയല ഏറ്വും വലിെ ഇ്ത്യൻ സംഘടേെകാെ നകളി, ഏറ്വും േല്ല പ്രവകാസി 
സംഘടേക്കുള്ള േിരവധി അവകാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിെിട്ടുണ്ട്.

കരുണ കരണീെമകാെ ഇക്കാലത്ട് ജീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്േങ്ങളും, കലകാസകാംസ്കാരിക നവദികളും ഒരുക്ി 
ഇരുപത്ിെഞ്കാം വർഷ്ത്ിനലയ്കട് കടക്കുന്ന നകളി, നകരളത്ിൽ പകാവയ്പട്വർക്കും സമൂഹത്ിൽ പകാർശ്വവ
തട്ക്രിക്യ്പട്വർക്കും നവണ്ി േിരവധിെകാെ നസവേ പദ്ധതികൾ, കുട്ികൾക്ട് നവണ്ി വിവിധ  വിദ്യകാഭ്യകാസ 
സഹകാെ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിെ ചകാരിറ്ി പ്രവർത്േങ്ങൾ േടത്ി വരുന്നു. ഈ രണ്ര പതിറ്കാണ്ിേിടെിൽ 
നകകാടികളുയട കകാരുണ്യ നസവേമകാണട് ജന്മേകാട്ിൽ നകളി ചിലവഴിച്തട്.

പദട്മഭൂഷ്ൺ നഡകാ. യക.യജ. നെശുദകാസട്, ജ്കാേപീഠം എം.ടി. വകാസുനദവൻ  േകാെർ, പ്രമുഖ എഴുത്തുകകാ
രൻ സക്െിെ, സകാഹിത്യ പ്രതിഭ നസതു, പദട്മ അവകാർഡട്  േല്ി രകാജ്യം ആദരിച്വരകാെ പദട്മശ്ീ കുന്നക്കുടി, 
പദട്മശ്ീ സി. സുധ വർഗീസട് , പദട്മശ്ീ ധേഞ്ജെൻ, പദട്മശ്ീ അലനമർ വല്ലി, പദട്മശ്ീ നശകാഭേ, സകാമൂഹ്യ 
പ്രവർത്ക ദെകാബകാെി തുടങ്ങിെ മു്പനതകാളം സംപൂജ്യരകാെ വ്യക്ികയള നകളി ആദരിച്ിട്ടുണ്ട്.

പിെന്നമണ്ിൽ പകാർക്കുന്ന  സനഹകാദരയര നനേഹിച്ചും സഹകാെിച്ചും 
ഓനരകാരുത്രും  എല്ലകാവർക്കും, എല്ലകാവരും ഓനരകാരുത്ർക്കും എന്ന 
രീതിെിൽ  തുടർ പ്രവർത്േങ്ങളുമകാെട് സിൽവർ ജൂബിലി എന്ന ചരിത് 
മുഹൂർത്ത്ിനലയ്കട് കടക്കുന്ന നകളി, ഇേിയും ഇത്രം പ്രവർത്േങ്ങ
ളുമകാെി  ബഹുദൂരം മുനന്നകാട്ട് സഞ്രിക്കും. 2023 ഇൽ സിൽവർ ജൂബി
ലിനെകാടനുബന്ധിച്ചു വിവിധ പരിപകാടികൾക്ട്  എക്ികയൂട്ീവട് കമ്മറ്ി 
തയ്കായെടുക്കുന്നു. തുടർന്നും എല്ലകാവരുയടയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകാെ സഹ
കരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



Ein Hilfsprojekt aus der ganzen Schweiz 
IBAN: CH32 8080 8004 1992 7890 8
Zweck: Kinder for Kinder – Patenschaften oder Mikrokredit

Scannen & 
online zahlen

For just 60 CHF / year you can help to cover a childs educational  
expenses (tution, study trips, uniforms etc.).
For just 120 CHF / year you can help two children. 
For 180 CHF / year you can help 3 children.
For 300 CHF / year you can support a college student 
to pay the course fee.

As a sponsor, you get regular reports from professional social workers 
(from Rajagiri Outreach) to be updated about the sponsored child. 
Furthermore if you would like to stay in touch with the sponsored 
child, you will be supported in organizing a meeting with the child. 
More Details can be found on www.kinderforkinder.org

If you have any questions please contact Sherin Parankimalil 
info@kinderforkinder.ch / 076 500 84 26.

Kinder for Kinder is a social work project under Keli Switzerland, 
committed to the educational support for children in need in Kerala.

Sponsor a child in Kerala!KINDER FOR KINDER
A  p r o j e c t  o f  K e l i  S w i t z e r l a n d



DIE AUTOWERKSTATT FÜR PERSONENWAGEN, 
LIEFERWAGEN, WOHNMOBIL UND OLDTIMER

Garage Isenriet AG    Isenrietstrasse 11a /11b    8617 Mönchaltorf
T 044 545 16 52          info@garage-isenriet.ch   www.garage-isenriet.ch

Ihr verlässlicher Partner für Service und Reparaturen 
aus einer Hand:
• Unfallreparatur inkl. Versicherungsabwicklung
• Getriebeservice - professionelle Spülung von  

Automatikgetriebe
• Carrosserie- Malerarbeiten
• Hagelschaden und Glasbruch
• Reifen-, Klima- und Batterieservice
• MFK Bereitstellung und RBV

CARROSSERIE     SPRITZWERK     PNEUHAUS







േിർധേരകാെ കുടുംബങ്ങൾക്ട് നകളി 
രജത ജൂബിലി വർഷ്ത്ിൽ വീടുകൾ 

േിർമ്മിച്ട് േൽകുന്നു. േിങ്ങയളയും നകളിയുയട 
ഈ പദ്ധതിെിൽ പങ്കാളികളകാകകാൻ 

നനേഹപൂർവ്ം ക്ഷണിക്കുന്നു. 
കൂടൂതൽ വിവരങ്ങൾക്ട്, എക്ികയൂട്ീവട് 

യമ്പർമകാരുമകാെി ബന്ധയ്പടുക.





Reden Sie
mit uns über 
Ihr Eigenheim!

Geschäftsstelle Egg, Christian Darbre
+41 43 277 20 82
christian.darbre@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/rapperswil-jona

Bei der Verwirklichung Ihres Eigenheims sind wir ein 
kompetenter und verlässlicher Partner. Wir beraten Sie 
persönlich und erstellen für Sie eine massgeschneiderte 
Finanzierungslösung, die zu Ihnen passt. 

Mehr erfahren: 
raiffeisen.ch/hypotheken 


