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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Megújult a faluközpont
Példaértékû összefogás Kispáliban
Érdekes egybeesés… 1928ban közmunkából és közadományból épült Kispáli iskolája, amely a 70-es években zárta
be kapuját. Sok helybélinek ez
volt az elsõ iskolája, úgy nem
csoda, hogy sokan partnerek voltak abban, hogy 84 év
után ugyancsak közmunkával

újítsák fel a helyileg védett
épületet.
– A jelenleg imaházként szolgáló épületet sikerült teljesen felújítani – mondja lapunknak Frankovics
András polgármester. – A
szolgálati lakásból szeretnénk szálláshelyet kialakíta-

100 éves a volt lakhegyi iskola
Ünnepséget tartottunk 2012.
október 23-án a volt lakhegyi
iskolában. Az épület 1912-ben
készült, melybe akkor a Déneslak felsõrészi gyermekek jártak
népi elemi iskolába. Hozzá tartozott még a Déneslak alsórészi iskola is, mely a mai Egervár területéhez tartozik, akkor
Dénesfaként jegyezve.
Az ünnep alkalmából kiállítás nyílt a korabeli írásokból,
összegyûjtött képekbõl, illetve
napjaink eseményeit ábrázoló
fotókból az óvodáról, a helyi
civil szervezetek tevékenységérõl. Emléket állítottunk Kurucz Mária tanárnõnek, aki

1951-tõl lakott itt 19 évig.
Mária néni életrajzi írását
idézve „a hûség és a próbatétel
ideje volt”. Szelídségével és
bölcsességével, egész életének példájával mindannyiunkat tanított a szépre, az igazra
és a jóra!
Hosszú „utat” kellett megtennünk az ünnepség során. A
lakhegyi óvodások köszöntötték a vendégeket, majd Méhes
Máté polgármester mondott
beszédet. A Lakhegyi Daloskör vasi és zalai népdalokat
énekeltek, közben Vincze Zoltánné, Dobos Virág, Vincze
(Folytatás a 2. oldalon)

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Megszépült Kispáli központja.
ni, ami a falusi turizmust
szolgálná.
A faluközpont felújítás keretében az önerõ 80 százalék

volt, az önkéntes program pályázat ehhez 20 százalékot tett
hozzá, amit építõanyagokra
(Folytatás a 2. oldalon)

Felhívás!
I. Kisüsti pálinka minõsítõ
és fõzõ bemutató
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Nagypáli Község
Önkormányzata elsõ alkalommal rendezi meg a Kisüsti
pálinka minõsítõ és fõzõ bemutatóját.
A rendezvény helyszíne:
Nagypáli Ökocentrum és a mellette felállított sátor
A rendezvény ideje: 2012. november 24. (szombat) 10.00 óra
Programok:
10.00 óra
Megnyitó: Köcse Tibor, az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Társulás elnöke
10.30 óra
szakmai programok, pálinkafõzõ bemutató, pálinkaminõsítés
12.30 óra jelenlévõk megvendégelése
14.00 óra szórakoztató programok
16.00 óra eredményhirdetés

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a
rendezvényünkre!
a szervezõk

Zalaszentivánon 100-150 kg körüli
minõségi hússertések,
decemberi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 500 Ft/kg, hasítva is megoldható!
Ugyanitt 25-35 kg körüli húsfajta süldõk eladók
Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485
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100 éves a volt lakhegyi iskola Megújult a faluközpont
Példaértékû összefogás Kispáliban
(Folytatás az 1. oldalról)
lehetett fordítani. A helyi szakiparosok és a „segédmunkások”
nagyszerû munkát végeztek.
Megújult az imaház, a harangláb és a bolt, valamint a presszó.
– Hõszigetelésre, a homlokzat teljes felújítására került sor
a tavasszal kezdõdött, s a nyár
végén befejezõdött munka során – mondja Frankovics And-

rás. – Így megtörtént a faluközpont teljes felújítása. Ezzel
párhuzamosan a megmaradt
építõanyagból elkészült a falu
kemencéje egy helyi kõmûves
irányításával. A környék megszépült, õshonos magyar fákat
ültettünk. Ezzel gyakorlatilag
befejezõdött egy öt éves felújítási program – összegzett
Frankovics András.

Ünnep volt az egykori iskolában.
(Folytatás az 1. oldalról)
Zoltán, Gerencsér Józsefné és
Gerencsér Katalin elõadásában verseket, irodalmi részleteket, visszaemlékezéseket hallhattunk az egykori építõkrõl, a
falusi tanítókról, tanárokról.
Eljöttek azok a pedagógusok,
akik tanítottak még a lakhegyi
iskolában.
A Himnusz közös eléneklése után terített asztalokhoz
hívtuk kedves vendégeinket. A
sok finomság kóstolása közben

vidám beszélgetésben, örömteli találkozásokban volt részünk. Megfogalmazódott bennünk, hogy a jubileum nem
csak összegzés, de egyben a
bizakodásra is alkalom. A múltat összegezve készülünk a jövõre. Karácsony Sándort idézve: „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember,
mert a pedagógusnak egyetlen
karizmája van: a jövõbe vetett
hit optimizmusa.”
UK

Kemencét is építettek.

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Község Önkormányzata az idei évben is megrendezi a már
hagyományossá vált Adventi vásárt.
A rendezvény idõpontja:
2012. december 16. (vasárnap) 10,00 óra
A rendezvény helyszíne: Egervár-Tornaterem
Várjuk a rendezvényre kiállítók és fellépõ csoportok jelentkezését!
Jelentkezni: Kistérségi iroda Nagypáli Arany J. u. 26.
Tel./Fax: 92/564-055
Szervezõk

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00
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Új temetõkapu Pethõhenyén Járdafelújítás Nemesapátiban

Mint arról korábban már beszámoltunk, folyamatosan épülszépül a pethõhenyei temetõ. A hozzátartozók sírjához kilátogatókat új kapu fogadta Mindenszentekkor és Halottak Napján.
A tervek szerint egy gazdasági gépkocsiút kiépítése lesz a következõ feladat a sírkert hátsó részéhez, megkönnyítve ezzel a
hulladék elszállítását.

Arany Jánosra emlékeztek Zalaszentivánban

Az IKSzT szervezésében
emlékeztek meg Arany János
halálának 130. évfordulójáról
Zalaszentivánban. Az Õszi
Könyvtári Napok alkalmából

Új önkormányzati hivatal
Az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati
jogok kiteljesítése, a helyi
önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtése, s a települések önfenntartási képességének elõsegítése érdekében Alibánfa és Zalaszentiván Kiskutassal, Nagykutassal és Zalaszentlõrinccel hoz létre közös önkormányzati hivatalt.
A megállapodás ünnepélyes aláírására lapzárta után
került sor Nagykutason. A
részletekre következõ számunkban visszatérünk.

megrendezett kulturális találkozón a Tõzike Dalkör (felvételünkön) és az általános
iskola diákjai idézték meg a
költõt, legismertebb versein
keresztül.
H.L.

A diákok azonnal használatba vették a járdát.
Nemesapáti Önkormányzata idén tavasszal pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztérium önkormányzati felzárkóztatási támogatására. A kiírásra
azon önkormányzatok pályázhattak, akik a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006.(XI.30.)
kormányrendelet mellékletében szerepelnek. Nemesapáti
a magas munkanélküliség miatt
került e listára. A pályázat a II.
célterület keretében beltéri és
kültéri építõanyag-szükségletek biztosítására, közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatásra vonatkozott. A fejlesztés nyomán a község központi részén egy régi

balesetveszélyes járda elbontása, majd újraépítése valósult
meg.
– Ez a járda fontos szerepet
tölt be a település lakóinak
biztonságos közlekedésében,
hiszen autóbuszmegálló, óvoda,
iskola, orvosi rendelõ, templom, bolt és hivatal megközelítéséhez is igénybe veszik. A
régi járda 1960-as években
épült, töredezett, járhatatlan
volt, félõ volt, hogy valakit baleset ér rajta – számolt be Gáspár Zoltánné polgármester.
A fejlesztésre közel 3 millió
forint támogatást nyert a falu,
melyhez az önkormányzat beton járdaszegélyt biztosított. A
parkosítást a nemesapáti közmunkában
foglalkoztatottak
végeztek, így a járda október
31-re készült el.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek
A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz kell
benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,
akik káreseményt jelentettek be a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak honlapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táblázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.
A kiszámított kárigényt három eredeti példányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.
A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:
• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete
• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete
A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a falugazdászok segítségét.
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Rutinos és debütáló elõadók seregszemléje
Térségi vers- és mesemondóverseny Zalaszentivánon

A lakhegyi Miklós Péter szinte eljátszotta Holle anyó meséjét.

Meglepetésként a Gyéres Mûhely szórakoztatott.

Az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás idén október 6-án Zalaszentivánon, az
aradi vértanúk emléknapján
tartotta hagyományos térségi
vers-, próza- és mesemondó
rendezvényét. A Kiss Gábor
megyei könyvtárigazgató, Sebestyénné Horváth Margit hálózatgondozó könyvtáros, Vásár Mariann társulási menedzser, illetve Pál Éva könyvtáros, Török Károlyné közmûvelõdési szakember és Hegedûs Erzsébet (Mercy együttes)
alkotta zsûri elõtt több mint
félszáz gyermek adta elõ produkcióját.
A mûveket két teremre
osztva adták elõ a gyermek, az
alsó tagozatosok az IKSZT épületben, az óvodások és a felsõ
tagozatosok a körjegyzõség
dísztermében kaptak helyet. A
kicsik közt többen elsõ szereplésükre készülõdtek, és az
óvónénivel már hetekkel elõre
megkezdték a készülõdést. Az
ötéves vöcköndi Káli Botond
az Õszi nyuszi címû verset
tanulta be:
– Marika nénivel és otthon
is gyakoroltuk – válaszolta megszeppenve a faggatózásra.
– Az óvodában minden nap
elmondta és este mi is kikérdeztük tõle. Már két hete tudtuk, hogy lesz a verseny, de Botond ma reggel ijedt meg, amikor fel kellett vennie a fehér
inget – tette hozzá mosolyogva
a büszke apuka, Káli Balázs.
A legkisebbek között négy
helyezést osztottak ki, így a
pethõhenyei Õry Hunor és a
vöcköndi Patyi Ákos elõtt a zalaszentiváni Bánfalvi Johanna

– A gyerekeknek meg kell
adni a lehetõséget, hogy az iskolán kívül is megmutathassák
magukat. Nagy öröm, hogy végre a mi településünk is megrendezhette a programot, amihez talán hozzájárult az IKSZT
aktív mûködése. Helyi támogatónk, a Premium Gast szívén
viseli a gyerekek sorsát, akiket az
õ segítségükkel tudtuk megvendégelni. Bízom benne, hogy az
iskolai tornaszoba bõvítésével
a késõbbiekben ott is megrendezhetjük ezt a programot,
ahogy következõ rendezvényünket, az iskolák közti versmondó versenyt – jegyezte meg
Dormán Miklós polgármester.

és Sándor Zoé kapott elismerõ
oklevelet és könyvjutalmat.
Utóbbi kislány a verseny idõpontjában négy hónappal kerülte el a három éves kort. A
zsûri élményekkel gazdagodva
hozta meg döntéseit, s számukra jó visszaigazolás volt,
amikor a már régi ismerõsként
üdvözölt megszeppent óvódásból az évek során sokat fejlõdött és magabiztos fiúcska,
lányka vált. Az alsó tagozatosok
többnyire az állatokról és a
természetrõl szóló verseket, meséket választottak, s olykor hoszszú szövegeket is eljátszva, kacagtatva adták elõ mondókájukat.
Versmondásban a zalaszentivániak végeztek a képzeletbeli dobogón: Koronczi
Kristóf, Gál Gréta és Sabján
Dániel mellett még a kemendollári Nyakas Fanni kapott
különdíjat. Mesemondásban a
Lakhegyrõl érkezett Miklós Péter Holle anyója érdemelte ki
az elsõ helyet, másodikként a
nemesapáti Leposa Dóra, harmadikként a vasboldogasszonyi Hajba Nikolett zárt, a
szentiváni Tóth Zsombor különdíja mellett. A felsõ tagozatosok között holtversenyben a
pókaszepetki Ignácz Júlia és a
vasboldogasszonyi Hoffer Ágota végzett ez élen, megelõzve
az Alsónemesapátiból érkezett Bujtor Virágot és az egervári Szakos Daniélát. Ifjúsági
kategóriában rutinos versmondók léptek színpadra: Szabó Kornélia Kemendollárról,
Tóth Eszter Pókaszepetkrõl
hozta el választott versét, ahol
a zsûri utóbbit rangsorolta
elõbbre.

A versengésrõl senki se
ment haza üres kézzel, és a
jutalomba kapott olvasnivalók talán sok sikeres produkciót eredményeznek jövõre is. A szervezõk az Élhetõbb
Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Irodalmi rendezvénysorozat az évfordulók tükrében Zalaszentivánon
NKA pályázatának köszönhetõen meglepetés-produkcióval, a Gyéres Mûhely mûsorával lepték meg gyerekeket.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Murciszentelés szüreti felvonulással Alibánfán
Fõzni jó!
Elmúltak már azok az idõk
A felvonulók a murciszentelésen és utána...
Alibánfán október elsõ
hétvégéjének verõfényes napján lelkes csoport gyülekezett
a faluház környékén kora délután. Feldíszítették a szüreti
mulatságra készülõ kocsikat,
majd Bangó László önkormányzati képviselõ köszöntõje
után következett az alibánfai
szüreti vigasság italának felavatása, a murciszentelés. A
hallgatóságnak elõbb Sömenek István érseki tanácsos elevenítette fel a török hódoltság

alatt kedvelt enyhén alkoholos
ital, a murci eredetét, történelemben való említését. Beszédében megemlítette a térség
szerencsés földrajzi adottságát, melynek köszönhetõen minden évben gazdag és változatos terményeknek örülhetnek
a gazdák a szüreti idõszakban.
A mulatságra maskarába öltözött fiatalság ezután vidáman énekelve járta végig a falu
utcáit, miközben az alkalmi
pap többször összeadta a szü-

A betegek méltóságáért

Fotó: Balaton Lívia
Borongós idõ fogadta az alsónemesapáti általános iskola udvarába érkezõket, akik
csatlakozva a Magyar Hospice
Alapítvány felhívásához, egyegy tavaszi virághagymát ültettek el a rákbetegek méltóságának tiszteletére.
Október 12-e a rákbetegek
méltóságának napja; hazánk-

ban immár hatodik esztendeje
ezen a napon tavaszi virághagymákat, fõleg nárciszt ültetnek az ország számos pontján. A nemesapáti római katolikus plébánia felhívására tavaly Nemesapátiban, idén Alsónemesapátiban rendeztek
ünnepséggel egybekötött megemlékezést, melyen többek
közt részt vett Simon Margit
körjegyzõ és Balaton Józsefné
polgármester.
Elsõként Burka Richárd
mondott egy imát a betegekért, majd Sömenek István lelkipásztor szólt a betegek lelki
és testi ápolásának fontosságáról, a betegek szeretetérõl.
Ezt követõen a jelenlévõk egyegy virághagymát ültettek el az
iskola újonnan kialakított sziklakertjében (képünkön).
H.L.

ret võlegényét és menyasszonyát. A házaknál már várták a
vidáman közeledõ menetet,
amelynek tagjai az egyes állomáshelyeken táncot ropva búcsúztatták el az õsz legvidámabb idõszakát. A vidám csapatot Bangóné Könye Krisztina és csapata vacsorával várta
a faluházban.
www.zalatajkiado.hu
A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

CZOTTER
IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.
Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung
pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.:
06-92/320-258; 06-20/9510-824

József szerette a munkáját, ezért a családjára alig
maradt ideje. Azonban mindig figyelt arra, hogy hétvégén valami jót fõzzön, mert
tudta: a konyha a család motorja. Egy finom ebéddel
mindig tud örömet csalni
családja arcára és így talán
megbocsátják, hogy hétközben annyira elfoglalt. Teltek
az évek és egyszer csak lógó
orral jött haza József. Felesége egybõl észrevette, hogy
valami nagy gond van.
– Nyugdíjba kell mennem. Azt gondoltam, megvárják, amíg ezt a munkát
befejezem a cégnél...
József nem találta a helyét, felesége aggódott. Mihez kezd most a férje? Sebaj
– vigasztalta magát József,
legalább így több idõm marad a családra. Az unokák
egyre gyakrabban jöttek a
papához, aki mindig valami
finomsággal lepte meg õket,
amit nagy örömmel fogadtak. József egyre jobban belemerült a fõzésbe. A konyha kezdett egyre kisebb lenni és a folyamatos ide-oda
pakolgatások már kezdték
nagyon bosszantani. Felhívott. Egy nagyobb konyhára
lenne szükségem! Elköltözni nem akarunk, szeretünk
itt élni. Felmérés közben aggódva figyelte, hogy milyen
megoldást tudok ajánlani:
– József, ez egy jó konyha volt 10 éve! De elmúltak
már azok az idõk, amikor
csak ajtókkal és polcokkal
elégedettek voltunk. Önnek
egy jobb elrendezésre, sokkal több fiókra és speciális
vasalatokra van szüksége,
hogy újra elégedett legyen a
konyhájával. Minimum 20
évig.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zala-Menti Polgármesterek és Polgárok Egyesülete
– mint a zalai civil mozgalom motorja

2002 nyarán néhány pártpolitikától függetlenedni akaró lokálpatrióta úgy döntött,
hogy létrehoz egy olyan civil
egyesületet, amely saját helyi
politikáján keresztül érvényesíti akaratát a közösség érdekében Zalában.
A szervezet alapítói között
szerepel Köcse Tibor, Nagypáli
polgármestere, aki az egyesület elnöke is egyben, dr. Boros
Imre volt miniszter, Kozma János, Zalalövõ egykori polgármestere, akik mint az alakítás
ötletgazdái, maguk köré gyûjtöttek hasonlóan gondolkodó
polgárokat és polgármestereket, civileket.
Az egyesület megfogalmazta közös céljait, s akciótervet
készített. A tagok közösen ha-

tározták meg az egyesület céljait, cselekvési tervét és elvárható tevékenység-eredményességét. Alapvetõ dolog az egyesületi tagok közötti értékazonosság, a közös véleménykialakítás és a szakmai partnerség.
A tevékenység megkezdésének elsõ nagy megmérettetése a 2002. évi õszi megyei önkormányzati választáson való
eredményes részvétel. A választáson való indulás bátor döntés volt, hiszen a nagy pártok
mellett újonnan létrejött civil
szervezetnek vajon milyen esélyei lehetnek a voksoláskor. A
választási eredmények alapján
a 40 fõs megyei közgyûlésben
3 képviselõi helyet sikerült
szerezni. A vezetésben 4 éven
keresztül aktívan tevékenykedtek képviselõik. Ezen idõszak
fõleg a területfejlesztés koordinációja és bizottságának irányítása volt a megyegyûlésben.
Egyesületük létrehozta a Zala
Megyei Fejlesztési Kht.-t, amely
4 éves mûködése során mintegy 2 milliárd forintnyi fejlesztési pénz hozott a térségbe
és számtalan felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalnak
biztosított munkahelyet. Ezen
szervezet tevékenységének eredményeként valósult meg a

Az egyesület Nagypáliban alakította ki bázisát, ahol számos
kulturális és tudományos rendezvényt tartottak.

Dr. Boros Imre és Köcse Tibor egy ünnepi rendezvényen.
Zalalövõ-Bagod közötti kerékpárút is.
A 2006-os önkormányzati
ciklusban tovább folytatódott
az önkormányzati munka, egyre több értékes ember csatlakozott az egyesülethez; orvosok, jogászok, mérnökök, munkásemberek,
mezõgazdálkodással foglalkozok, tanárok,
mûvészek. Dr. Boros Imre politikai és szakmai tanácsaival
frakcióvezetõként segítette a
munkát. Sajnálatos módon az
egyesület alelnöke, Kozma János idõközben meghalt. Õt
Veress János kertészmérnökborász követte e funkcióban.
Az egyesület a fejlesztések
generálásán, valamint a közösségi érdekvédelmen kívül bekapcsolódott a karitatív tevékenységbe is, hiszen a természeti csapások által sújtott
térségekbe segélyeket jutatott
el, így Thaiföldre, Erdélybe és
Észak-Magyarországra is. Az
egyesületbe csatlakozott tagként Bolek Zoltán, a Magyar
Iszlám Közösség elnöke is,
aki kapcsolatrendszere révén
Emlékhelyeket hoznak létre az I. világháborúban elesettek tiszteletére.

2012. október
adományok, orvosi felszerelések, élelmiszerek, ruhanemûk
megszerzésében és a rászorultaknak való szétosztásában
közremûködik aktívan.
Számos kulturális és tudományos rendezvény szervezõje
volt az elõzõ években az
egyesület, valamint kialakította
bázisát Nagypáliban. Napjainkban a Leader-források pályázati
lehetõségekhez juttatták, így
ezen lehetõségek további ismertséget és egyben lehetõséget is jelentenek a jövõben az
egyesület mûködésében. A civil mozgalom ötletei révén
hasonló szervezetek létrehozásában is bábáskodott, így például a Zala Mente Turisztikai
Egyesület, a Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit
Kft. alakítása. Az egyesület
munkájának kommunikációját
segíti a nemrégiben létrehozott web-felület, zmppe.hu
honlap, valamint számos sajtótájékoztató is. Minden évben
megrendezik a Nagypáli Fesztivál keretében a tagokkal a
családi találkozót.
Kiemelt feladatuknak tekintik a múlt tiszteletét, ennek
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Minden évben megrendezik a családi találkozót.
érdekében programot indítottak a megyében, hogy a településeken az elsõ világháborúban elesettek tiszteletére emlékhelyeket hozzanak létre a

Többek között a borsodi árvízkárosultaknak is szállítottak
adományokat.

Eredményesen szerepeltek 2002-ben a megyei önkormányzati
választáson.

A Nagypáliban található Innovációs Központban volt a Zala
Megyei Fejlesztési Kht. projektirodája.

helyi önkormányzatokkal karöltve. Az emlékhelyek felavatása szervezésükben a honvédelmi miniszter fõvédnökségével
történik, korhû hagyományápoló csapatok díszelgésével.
Dióskál, Kallósd, Zalakoppány,
Nagypáli már elkészítette és
felszenteltette világháborús emlékhelyét. Remélik, hogy a következõ évben is akadnak követõ falvak.
Egyesületük a települések
oldalára is állt: több politikai
és törvényalkotási kérdésben
hatékonyan közremûködött. A
körjegyzõségek szervezésében
lévõ határossági kritériumok
törvényi módosító indítványának visszavonásában is számos
alkalommal tett javaslatot a
jobb megoldások bevezetésére
az önkormányzati mûködési
rendszerben is. A jövõben céljaik között szerepel ezen tevé-

kenységük továbbvitele, valamint a 2014-es megyei választásokban ismét a civil mozgalom megyei képviselõjeként
részt venni, segíteni a régióban élõ embereket, további fejlesztésekkel generálni és erõsíteni a társadalmi együttélést.
Szívesen látnak a soraikban
minden hasonlóan gondolkodó polgárt a jövõben is.
(x)
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Hírmorzsák Nagypáliból
Pénzt takarít meg a LED
LED technológiás köz- és
épület-, valamint térvilágítás
fejlesztést indítottak el a faluban, amely jelentõs gazdasági
megtakarítást jelent a késõbbiekben. Az önkormányzati
épületek belsõ világítási rendszerében is elkezdték az 50 Wos halogén izzók kicserélését
led-es izzókra, így 85 %-al csökkentve az energiafogyasztást.
Egy épület kivilágításánál általában 1000 W energiafogyasztás volt, amely az új technológiával csupán 40 W! A magyar
fejlesztésû speciális LED lám-

2

patesteket pályázati forrásból
építették be.
Megkezdték a közvilágítás
átalakítását is, amelynél minimum 60-70 %-os megtakarítást
tudnak elérni, de van olyan
lámpatestük, amely egyáltalán
nem csatlakozik a villamoshálózatra, mert 100 %-ban a napenergiát hasznosítja (2-3. kép).
Újabb látogatók a nagypáli
témaúton
Verõfényes idõben érkezett
egy 25 fõs látogató csoport
Nagykanizsáról. (1. kép) Tagjai a TISZK felnõttképzõ inté-

3

Bledi kirándulás

1
zet hallgatói voltak. A Nagypáliban töltött 5 óra alatt ismerkedtek a megújuló energia, az agrárenergetika és a
falufejlesztés eredményeivel.
Interaktív idõtöltés keretében
fogalmazták meg véleményüket a látottakról, amelyek szerint sok nagyváros is irigyelhetné azokat az értékeket,
amelyek megszülettek e kistelepülésen.
Összegzésként a csoport
vezetõjétõl elhangzott az is,
hogy miért kellene Güssingbe
menni, ha hozhatna más
érdeklõdõket is.
– Természetesen szívesen
látunk minden érdeklõdõt –
mondta a vendégeket tájékoztató Köcse Tibor polgármester.
A megnövekedett faladatokhoz megfelelõ autó

Emlékezetes kirándulás volt.
A zalaszentiváni Tõzike dalkör október 14-én a Bledi-tóhoz (Szlovénia) kirándult.
A tó kis szigetén található a
„Csodatevõ Madonna” barokk
kegytemplom, ahová 100 lépcsõn lehetett feljutni. A szigetre gondolával jutottunk. Viszszaérve Bled várát néztük meg,
amely egy függõleges sziklafal
tetején található, csodálatosan
szép környezetben.

A Bohinj-i tó után pár kilométeres szerpentin út vezetett el a vadregényes Savica vízesés parkolójához. 500 lépcsõn jutottunk fel a vízeséshez, amely a Bohinj-i tavat táplálja és a Száva folyó
eredete.
Emlékezetes kirándulás volt,
sok szép, kellemes élménnyel
gazdagodtunk.
T.J.-né

A jól mûködõ polgárõrség
– munkáját segítve – a mintegy 10 éve szolgálatot teljesítõ
Opel Astrát leváltva „új” gépjármûvet vásárolt az önkormányzat támogatásával. A járõri tevékenység kényelmesebb
és szakszerûbb, biztonságosabb ellátásában egy Daewo
Leganza típusú 150 lóerõs, full
felszereltséggel rendelkezõ jármû segíti a polgárõrség tagjait.
A kissé amerikai sheriff autóra
emlékeztetõ jármû talán meghozza a kedvét a fiatalabb állampolgároknak is, hogy csatlakozzanak a polgárõr egyesülethez.
Bõvülõ idegenforgalmi lehetõségek
Mûködésének egyik legnagyobb fejlesztését hajtja végre
Nagypáli központjában a Faluért Alapítvány. Befejezés elõtt
áll a központban lévõ régi épület bõvítése és felújítása. Funk-

cióit tekintve magas színvonalú szállodai apartmanokat alakítottak ki az emeleten. A szobák mindegyike kielégíti a hazai és külföldi vendégek legmagasabb igényeit.
A beruházás kapcsolódik a
zöld út falufejlesztési programhoz, és úttörõje lesz a
program második fejezetében megfogalmazott céloknak,
amely a helyi gazdaság erõsítését jelenti, eljutva ezáltal az önellátó település kategóriához.
A jövõ évben már szervezheti a helyi Tourinform iroda a
vendégeket a falu immáron
harmadik „mini szállodájába”.
Ha a kicsik összefognak…
A törvénymódosítási javaslat visszavonását követõen elhárult az akadálya annak, hogy
a Nagypáli-Kispáli-Pethõhenye
jelenleg mûködõ körjegyzõség
szövetségre lépjen Alsónemesapáti-Nemesapáti települések
által fenntartott hivatallal. A júniusban Nagypáliban megtartott együttes csapatépítõ értekezlet folytatásaként várhatóan
november elsõ felében következik a folytatása leendõ közös
önkormányzati hivatal szakmai
szempontból fontos részleteinek kidolgozása. Ezúttal a leendõ térségi hivatal földrajzilag központi települése, Pethõhenye kívánja vendégül látni a
többi társtelepülést.
A jelenlegi két körjegyzõség a megfelelõ önállóság mellett hozza meg közös döntéseit. Természetesen nem egy
zártkörûen mûködõ „részvénytársaság”-ban gondolkodnak,
hanem nyitott kapuikkal lehetõséget kínálnak más településeknek is a nálunk kialakult rendszerhez és jól mûködõ szakmaisághoz való csatlakozásra.

9

Észak-Nyugat Zala

2012. október

Háttérben, de aktívan dolgoznak
Polgárõrök Egerváron

Vass József: – Mára nyugodttá vált a falu.
Manapság többnyire csak
forgalmat irányítani, eseményt
szervezni látni az egervári polgárõröket, de mindez azt bizonyítja, hogy a település nekik
köszönhetõen nyugodt, csendes faluvá vált. A régi esetek,
hajszák ma már csak emlékként térnek vissza:
– 2003-ban nagy létszámmal indultunk, voltunk harmincan is, és akkor éjjel-nappal dolgoztunk. Fogtunk körözött személyeket, segítet-

tünk eltûnt emberek keresésében is. Aztán késõbb szerencsére a folyamatos készenlét
nem volt szükséges, hiszen lecsökkent a betörések, lopások
száma. Jelenleg 23 fõ alkotja az
egyesületet, az új törvény miatt változások várhatók. Intézkedési jog híján amolyan háttérmunkásként besegítünk,
adatot szolgáltatunk a hatóságnak. Nagyon jó a kapcsolatunk
a rendõrségi körzeti megbízottal, az átlagos polgárõrségi feladatok mellett a helyi eseményeken, például falunapon, vásárokon Mindenszentekkor is
segítjük egymást. Utóbbi idõpontban azért is fontos a jelenlét, mert a temetõknél nagy a
forgalom, az oda látogatók házait, értékeit pedig ez idõ alatt
járõrözéssel óvjuk – említette
meg Vass József, az Egervári
Polgárõr Egyesület elnöke.
Vass József annak idején
nyugalmazott nyomozóból vált

a helyi szervezet elnökévé, s
társaival kezdetek óta bevett
szokása, hogy civil munkájukból hazaérkezvén pár kört
tesznek a faluban, aztán indulnak csak az otthonukba.
Ahogy meséli, a lakosság keveset tud a munkájukról, de
manapság nem állhat meg idegen autó úgy Egerváron, hogy
arról ne tudjanak. Az egyesület
tagságát fõként középkorúak
alkotják, de szerencsére agilisak a fiatalok, akikkel folyamatosan bõvül a csoport. A felvételhez tesztet kell kitölteni, és
a „faluvédõk” évközben is képezhetik magukat.
– Sajnos az önkormányzaton kívül senkitõl nem kapunk
támogatást, viszont a munkánkat a hivatalnál egy új iroda is
segíti. Az egyesület helyiségébe mindenkinek hetente ajánlott betérnie, ahol megtekintheti a havi szolgálatvezénylést,
híreket, tudnivalókat. A felsze-

relés tekintetében érdekes dolog az igazolvány, amit már háromszor cserélni kellett, de jövõre már az okmányirodában
állítják ki. Szintén gyakran változik az egyenruha, ami talán
most már végre országosan
egységes lesz. A rádiós rendszer helyett mi walky-talky-t
használunk, ami tökéletesen
kiszolgál bennünket a 2-3 kilométeres körzetben. Forgalomirányításhoz vannak tábláink, éjszakára lámpáink, autós
járõrözéshez viszont mindenki
a saját autóját használja – tudtuk meg a munka hátterérõl.
A szomszéd településekkel
nagyon jó a kapcsolat, ezt bizonyítja, hogy a közös programok mellett rendszeresen
megrendezik a foci vándorkupát, melyen novemberben újra
megmérkõznek Nagypáli, Vasboldogasszony, Gõsfa és Egervár csapatai.
Pataki Balázs

Vidám õszi mulatság Lakhegyen
Az idei szüreti felvonulást
október 6-án rendeztük Lakhegyen. Nagyon szép õszi napsütésben gyülekeztünk a falu végén. Ahogy egybegyûlt a csapat, a kisbíró már bele is fogott a mondandójába. Elsorolta, hogy mi minden történt ebben az évben eddig.
A szüreti felvonulók menete hosszú és nagyon színes
volt. Elöl tíz gyönyörû paripa,
a sorban követte õket a bíró és
bíróné hintója, majd a cigány
vajda és rajkói szekere. Aztán
az almáskertekben használt

konténerekben a sok óvodás,
iskolás. Hangos zsivajukkal
tudtára adták a falu népének:
itt az õsz, a szüret ideje! A felvonulók sorában még számos
traktor, kisgép következett feldíszítve.
Finom gesztenyét kaptunk
Buday Józsinak és Takács
Karcsinak köszönhetõen, de
hullott a sok toll is az asszonyok kosarából! Jósolásra a cigány lányok vállalkoztak, persze csak annak, aki kérte. A
szüreti felvonulás a község mûvelõdési házánál ért véget.

ng

Hu

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

um

ik
ar

Nagylengyel

Ötletekbõl sem volt hiány.
Kint a szabadban még lovagolhattak a gyermekek kedvük
szerint.
Hosszú volt az út, elfáradt
mindenki rendesen. Jól esett
a zsíros kenyér, a pogácsa és
a sok-sok gyümölcs. A napot

vidám zenével, énekléssel
zártuk.
Köszönjük mindenkinek a
felvonuláson való részvételt. A
hagyomány továbbra is fennmarad Lakhegyen!
U.K.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Csertán Sándor
Általános Iskola és Óvoda

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁMOP 3.1.7 projekt a hálózati tanulás elterjesztését tûzte ki célul, pályázati lehetõséget nyújtott mintaadó tartalmat biztosítani képes
iskolák és óvodák számára.
„A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referenciaintézmények a közoktatás fejlesztésének minõsített bázisai lesznek.”
Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht. intézményegységeinket külön-külön is elõminõsítette és alkalmasnak tartotta, hogy
megkezdjük a felkészülést a referencia intézményi feladat ellátására, amelyet egy minõsítési folyamat zár le a projektidõszak végén.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:
Intézményünk a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda négy intézményegységének
– az Alsónemesapáti Általános Iskola „Várunk a Csertánsuliban” Nyitott referenciaintézményi modell az Alsónemesapáti Általános Iskolában
a Nemesapáti Általános Iskola „Várunk a Csertánsuliban” Nyitott referenciaintézményi modell a Nemesapáti Általános Iskolában
a Maci Óvoda „Várunk a Maci Óvodában” Nyitott referenciaintézményi modell Alsónemesapátiban
a Vackor Óvoda „Várunk a Vackor Óvodában”Nyitott referenciaintézményi modell Nemesapátiban
c. pályázatait az Európai Szociális Alap támogatásra érdemesnek ítélte.
Támogatás aránya: 100 %. A megvalósítás 2012.03.01 és 2012.10.31. között zajlott. Pályázatainkban vállaltuk, hogy a projekt szakmai
eredményeit a megvalósítás befejezésétõl számított 5 évig fenntartjuk.
A négy intézményegységi projektünk legfontosabb célkitûzése, hogy referencia intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal mintákat
szolgálhassunk a hálózati tanulási folyamathoz.
A pedagógusok felkészítését továbbképzések és különbözõ felkészítések szervezésével biztosítottuk iskolai intézmény-egységeinkben 7-7
pedagógus, míg az óvodai intézmény-egységeinkben 2-2 óvoda pedagógus bevonásával.
Projektjeink megvalósulása támogatta azt a szakmapolitikai célt, hogy országos referenciaintézményi hálózat jöjjön létre. Intézményegységeink
intézményi fejlesztési tervük alapján felkészültek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítve
más közoktatási intézmények értékelvû szakmai fejlesztõ tevékenységét. Folyamatos és differenciált kínálattal mintákat szolgáltattunk a hálózati
tanulási folyamatához. Közremûködünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai mûhelyek tartalmi kínálatának
biztosításában és megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttmûködõ intézményeknek. Együttmûködési
megállapodások születtek intézményekkel, szakmai szolgáltatókkal. Az együttmûködések hosszú távúak, amelyek egyben biztosítják a folyamatos
fejlesztést is és állandó innovációra késztetik nemcsak a projektmegvalósítókat, hanem a nevelõtestület minden tagját is.
A projektben érintett intézményegységek:

Óvodák:
Projekt és intézmény neve

Projekt azonosító

Támogatási összeg

Maci Óvoda
„Várunk a Maci Óvodában”
Nyitott referenciaintézményi
modell Alsónemesapátiban

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0094

2.400.000 Ft.

Vackor Óvoda
„Várunk a Vackor Óvodában”
Nyitott referenciaintézményi
modell Nemesapátiban

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0098

2.400.000 Ft.

Referencia területek:
• A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan,mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
• Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely

Iskolák:
Projekt és intézmény neve

Projekt azonosító

Támogatási összeg

Alsónemesapáti Általános Iskola
„Várunk a Csertánsuliban” Nyitott
referenciaintézményi modell az
Alsónemesapáti Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0096

3.000.000 Ft.

Nemesapáti Általános Iskola
„Várunk a Csertánsuliban” Nyitott
referenciaintézményi modell a
Nemesapáti Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0095

3.000.000 Ft.

Referencia területek:
• A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
• Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely
• Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából
mintaközvetítõ.

Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda
Cím: 8924 Alsónemesapáti,Kossuth Lajos út 23.
Email: csertan.sandor@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2012. október
1982 nyarán nagy fába vágta fejszéjét a falu, és a lakosság
összefogásának köszönhetõen
harmincegynéhány gyerkõccel
elindulhatott Alsónemesapátiban a térség egyik legszebb
óvodája. Az intézmény a rendszerváltás után az iskolával közös egységbe lépett, 2006-ban
felvette a Maci Óvoda nevet.
Az elsõ évek óvodásai manapság már saját csemetéiket kísérik az intézménybe, mely
mára fennállásának kerek évfordulójához ért. Ez alkalomból az elmúlt három évtized
óvodásai, óvónõi, dajkái, dolgozói és az intézményt fenntartó önkormányzat meghitt
ünnepség keretében tartotta
október 19-én a Maci Óvoda
30. születésnapját. Erre az alkalomra az intézmény jelenlegi „lakói” is külön készültek,
akik az óvoda díszítése mellett
mindenki arcára mosolyt csaltak vidám mûsorukkal.
Az ünnepség alatt a Csertán Sándor Általános Iskola
és Óvoda intézményegység vezetõje, Szabó Katalin mondott
köszöntõt, emlékezett vissza az
elmúlt évekre, aki települési
munkáját annak idején óvónõként kezdte. Az óvoda vezetõje, Kremznerné André Ildikó
megköszönte mindenki segítségét, aki az elmúlt évek alatt
valamilyen formában is hozzájárult az intézmény mûködéséhez. A kezdetektõl az intézményben szorgoskodó óvónõ-
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30 éves az apáti Maci Óvoda
re manapság is sok felnõtt
gondol vissza jó szívvel, akik
itt tették meg elsõ lépéseiket a
közösségi életbe. Balaton Józsefné polgármester kifejtette,
az önkormányzat mindig kiállt
az intézményeiért, s kihangsúlyozta mekkora elõny, hogy a
gyerekek helyben járhatnak
óvodába, iskolába, s így szorosabb kötelék fûzi õket szülõfalujukhoz is. Az ünnepségen
Kremznerné André Ildikó a
település képviselõ-testületétõl az elmúlt harminc év munkájának elismeréséül Alsónemesapátiért Díjban részesült,
majd külön köszöntötték az
apáti szülõk, és vidám szertartás keretében tiszteletbeli alsónemesapáti lakosnak fogadták.
A bensõséges hangulatú ünnepségen az óvoda falain az
egykori évfolyamok névsorai,
képei emlékeztettek arra, hogy
az óvoda fennállása óta hány
generációt nevelt ki. Az intézményt kinõtt felnõttek egykori
nevelõikkel együtt találgatták
egymás óvodai jelét és idézték
fel a régi emlékeket.
– Nagyszerû csapat volt itt
és jókora lakossági összefogás
kellett annak idején az óvoda
elindításához. Azon a nyáron a
falu java és az összes kolléga a
felszerelésen dolgozott, hogy
idõben el tudjunk indulni. An-

Smaragdfa ültetése Egerváron

Az óvodások is mûsorral készültek a jubileumra.
nak idején nagyon szerettem
volna óvónõ lenni, és a körülmények furcsa alakulása folytán akkor itt Alsónemesapátiban egybõl vezetõ óvónõként
kezdtem a hivatást. Egy nagyobb városi intézménnyel
össze sem lehet hasonlítani az
ittenit, melynek van egy varázsa, romantikája. Az iskolával
való egyesülés mindkét intézménynek kedvez, több közös
programot, pályázatot tudunk
együtt megvalósítani. Az óvoda névválasztásával példaképemnek, Rózsi néninek adózunk, akinek a macik a kedvencei. Az elmúlt évekbõl szívesen

gondolok vissza az alapítványi
bálokra, a tíz évvel ezelõtti jubileumra, a mostani alkalom
pedig biztosan feledhetetlen
lesz – emlékezett vissza Kremznerné André Ildikó.
Az ünnepség másnapján „Generációk egymás között” címmel tartottak foglalkozásokat a
település lakosainak. A családi
közösségek megerõsítése céljából a szervezõk változatos programokat kínáltak a községben
és környékén élõknek.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók a jubileumi eseményrõl.

Megújult a vezérkereszt
A XIX. század közepén,
homokkõbõl készülhetett az
alibánfai temetõben lévõ vezérkereszt. Az eltelt majd' másfél évszázad alatt többször felújították a temetõ bejáratától
pár méterre lévõ keresztet.
Legutóbb, a napokban kapott „új ruhát” a homokkõ-kereszt. A községbõl elszármazott ifj. Kovács Ernõ, a közelmúltban – saját erejébõl –,
fogadalmi ajándékként javította és újította fel az alibánfai
temetõ vezérkeresztjét.

Góth Miklós felajánlása alapján október 11-én, Szijártó József Egervár község polgármestere és dr. Steier József, a
Sunwo Zrt. vezérigazgatójának
jelenlétében elültetésre került
a falu központjában az elsõ
smaradgfa.
A smaragdfa fajhibrid, a
Sunwo Zrt. által jegyzett tudományos újdonság, amely különleges tulajdonságai révén
akár a rossz, homokos, szerves
anyagban szegény, nehézfé-

mekkel fertõzött, hamuval kevert talajon is megél és hihetetlen gyors gyarapodásra képes. Erõs gyökérzete megköti
a talajeróziót. Kiváló minõségû, világos, görcs-mentes faanyagával kitûnõen alkalmas
bútor, hangszer, hordó, csónak
készítésre, illetve erõs hõszigetelõ tulajdonságával rönkház építésre. Tölcsérszerû gyönyörû virága vanília illatú, nagyon jó mézelõ, s a ház környékének is dísze lehet.
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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

2012. október

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI
AJÁNLATAI
PRÁGA
Nov. 30 - Dec . 2.
34.900 Ft/fõ
ZAKOPANE - KRAKKÓ
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Dec. 1., 9., 15.
5.700 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 8.
9.100 Ft/fõ
LJUBLJANA
Dec. 22.
7.900 Ft/fõ
POZSONY - KITSEE CSOKIGYÁR
Dec. 22.
6.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 16.
7.000 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 1-3.
32.900 Ft/fõ
MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)
2013. Febr. 9-10.
26.500 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

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

