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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Falunap Vasboldogasszonyban
Július 20-án hatodik alkalommal rendezték Vasboldogasszonyban a focipálya környékén a település talán legfontosabb közösségi eseményét, a falunapot. Korábbi évek-

ben a faluház adott helyet a
programnak, szabadtéren még
a sátorbérlés felvállalásával is
tágasabban zajlanak az események. Helyi szokássá vált, hogy
a gyermeknapot nem május

Jubileum Kemendolláron

100 éves fennállását ünnepelte a Kemendollári Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Részletek a 4. oldalon.

Nagy tapsot kapott spanyoltánc.
utolsó vasárnapján, hanem a
falunap délelõttjén tartják. A
gyermekek reggeltõl kezdve
lovagoltak, ugráló várban múlatták az idõt, s mellette különbözõ játékokon vettek részt:
– Idén elõször szerveztünk
Családi olimpiát, melyen a kisgyermekektõl kezdve mindenki részt vehetett. Különbözõ
sportjátékokat és ügyességi
feladatokat, például lekváros
kenyérevõ versenyt, szívószál
váltót is rendeztünk. Az elején
kevesen voltak a csapatokban,
de végül mind a négy társaság
(Folytatás a 2. oldalon)

Agrocity Gazdabolt
Zalaegerszeg,
Kaszaházi u. 21/A
Tel: 92/314-723
Nyitva:
H-P: 8-17,
Szo: 8-12

Várjuk Önt is!

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!
• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Rövid határidõ,
• Röntgendiagnosztika
magas minõség,
• Fogászati kezelések
megfizethetõ ár!
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
• Zirconium
Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34.

Bejelentkezés: 06 70398 1569
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Családi olimpia, fõzõverseny, mulatás
Falunap Vasboldogasszonyban
(Folytatás az 1. oldalról)
létszáma felduzzadt. Az elsõ
helyezett családokból álló csapat vándorkupát kapott, mely
egy évig náluk lesz, de címûket jövõre megvédhetik – mesélte Szermjagin Mariannna
szervezõ.
A gyerekeket a mozgalmas
délelõtt után a nyugdíjas klub
tagjai vendégelték meg a különbözõ ízes palacsintáikkal, s
az apróságok mellette különbözõ édességekbõl is válogathattak. Évrõl évre belengi a
finom ételek illata a programot, a fõzõverseny idén sem
maradhatott el.
– A fõzõversennyel is célunk, hogy megmozdítsuk az
embereket a faluban. Idén tíz
csapat indult, de igazából a
végén nem szoktunk sorrendet hirdetni, hanem minden-

kit megjutalmazunk. A csapatok így egy-egy üveg bort kaptak ajándékba, s mellé a Zsóka
Stúdió felajánlását sorsoltuk
ki, három szerencsés így üvegbe is írathatta a nevét. Úgy
gondolom, hogy napközben
ezren is megfordultak itt, és
este még többen leszünk –
foglalta össze Mazzag Géza
polgármester, aki hozzátette:
sok helyi támogató segítette
különbözõ felajánlásaival a falunap megrendezését, ennek
köszönhetõen sikerült tartani
az évrõl-évre megszokott színvonalat.
Délután jórészt helybéli fellépõkkel kezdõdött a kulturális
program, s a környékrõl, Gõsfáról, Egervárról és Lakhegyrõl is érkeztek színpadi produkciók. A mûsorok után az
önkormányzat megvendégelte

Az olimpia díjátadása.
a lakosságot, idén finom gulyást kanalaztak az éhségüket
oltók. Koraeste lépett színpadra az idei sztárvendég,
Sláger Tibó, majd Éder Gabee
mulatós mûsora és a Fáraó

zenekar bálja zárta az idei
programot.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Boldog születésnapot! Apáti tanodások kirándulása

Déri Ignác a testületi tagokkal.
Július 30-án ünnepelte 90.
születésnapját Gõsfán Déri Ignác. Ebbõl az alkalomból egy
szerény ünnepséget szerveztek a faluházban, ahol a rokonok és az önkormányzat tagjai
köszöntötték az ünnepeltet.
Az eseményen Farkas Tiborné polgármester asszony
elõször Orbán Viktor miniszterelnök által küldött oklevelet
adta át, majd köszöntõt mondott, melyben visszatekintett a
hosszú, olykor rögös életutra.
Felidézte Náci bácsi családi
életét, a háború viszontagságait, a munkával töltött életet,
valamint a falu életében vállalt
fontos szerepeket. Az önkén-

tes tûzoltóság vezetését, a temetéseken való közremûködését, valamint a régi iskola épületében található helytörténeti
gyûjtemény összeállításában és
felújításában vállalt szerepét.
Ezt követõen az önkormányzat és a család ajándékait
vehette át az ünnepelt, melyek
között egy 1942-ben készült
fotó is volt.
A ünnepélyes percek után
a kötetlen beszélgetésé volt a
fõszerep, és a jelenlévõk reményüket fejezték ki, hogy Náci
bácsi 100. születésnapját is hasonló módon fogják ünnepelni.
Gratulálunk!
gy.g.

Az alsónemesapáti Várlak
Tanoda tanulói három napot
töltöttek a Vas megyei városban, Celldömölkön. A (TÁMOP - 3.3.9.A-12/2-2012-0012)
hátránykompenzáció és esélyegyenlõség biztosítása az apáti gyerekek részére projekt
keretében a nebulók városnézés keretében megtekin-

tették a Munkácsy-kiállítást;
kézmûves-foglalkozásokon vettek részt, valamint a drog- és
alkoholfogyasztás veszélyeirõl hallgattak felvilágosító elõadást.
A délutánok strandolással
és kirándulással teltek el
Celldömölkön.
H.L.

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

Nagyszerû látványt nyújt a kivilágított várkastély.
Egyedülálló tárlatokkal, programokkal és az országban elsõként okostelefonos tárlatvezetéssel vár az egervári vár!
A reneszánsz kor mindennapjaiba enged betekintést az
egervári Nádasdy-Széchényi
Várkastély a teljes rekonstrukciót illetõen. Sok egyediséget
vezettek be az állandó kiállítások mellett, de ami a sajtó érdeklõdését is a leginkább lekötötte az az okostelefon segítségével történõ tárlatvezetés –

mondta Németh-Gotthárd József, a várkastély jövõbeni üzemeltetõje.
Szijártó József polgármester elmondta: a településen és
a környéken élõk évtizedes álma vált valóra azzal, hogy
mintegy 600 millió forintból
megújulhatott a vár és az nem
vált az enyészet martalékává.
Emlékeztetett arra is, hogy az
uniós támogatásra azért volt
nagy szükség, mivel egy ilyen
kis település egyedül nem tud-

Helyszínelõk Alsónemesapátiban

ta volna megoldani sem a vár
rendbetételét sem annak fenntartását.
A polgármester kihangsúlyozta: a jövõre nézve is elmondható, hogy csak a kiállítások és a vár látogatásából nem
lesz képes fenntartani az üzemeltetõ a várkastélyt, ezért színes programok kavalkádja is
várja a látogatókat Egerváron.
Ez a vár egyedülálló mûemléke a megyének és nagyon jó
dolog ha ezt néhányan arra is
fel tudják használni, hogy a
kulturális életet felpezsdítsék a
megyében az épített örökség
értéke mellett – mondta lapunknak Manninger Jenõ, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke. Fontos, hogy a megyeszékhely közelében van és így
a Zalaegerszegre látogató tu-

risták is könnyedén eljuthatnak a várba. A megyei közgyûlés elnöke szerint az is örvendetes, hogy a korábban
nagy sikert aratott Egervári
Várszínház újraéledhet, hiszen
meghatározó eleme volt a megye és a tágabban értelmezett
térség mûvészeti életének.
Szijártó József polgármester hozzátette még azt: a vár
felújítási munkálatai ezzel még
nem fejezõdtek be, hiszen a
második ütemben szálláshelyeket alakítanak ki és helyben
mûködõ konyha is lesz az egervári Nádasdy-Széchényi Várkastélyban, mely a tervek szerint
augusztus második felében
nyitja meg kapuit a nagyközönség elõtt egyedülálló programokkal.
Odonics Zsuppán Beáta

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

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

Az „Útkeresõk” legutóbbi
programjának vendégei a zalaegerszegi bûnügyi helyszínelõk voltak (képünkön), az alsónemesapáti kultúrházban. Dénes László õrnagy, osztályvezetõ és két munkatársa Major
Zsolt mentor kérdéseire válaszolva elmondták, hogy ebben
a szakmában is igen fontos a
megszerzett tudás gyarapítása,

hiszen lépést kell tartani a világ technikai fejlõdésével.
A másfél órás beszélgetés
végén az is kiderült, hogy már
nemcsak ujjlenyomatot, lábnyomatot, hanem füllenyomatot is tudnak készíteni, amiket
eredményesen tudnak felhasználni egy-egy bûncselekmény
felderítéséhez.
H.L.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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100 éve ültették el az önkéntesség magját
Megünnepelték a jubileumot Kemendolláron

Az önkéntesek elismerõ kitüntetéseket is átvettek.
Az 1913. július elején alakult Kemendollári Önkéntes
Tûzoltó Egyesület július 14-én
ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. A jubileumi
ünnepségen a térség önkéntesei mellett a zalaegerszegi hivatásosok is tiszteletüket tették, és a település utcáin közös
szirénás felvonulással indították a programot. A látványos
momentumot a Horváth Zsolt
plébános által celebrált szentmise követte, melynek keretében megemlékeztek az egyesület száz éve alatt elhunyt tagjairól is.
– A településen egy évben
többször is ünneplünk, de
csak akkor, ha értékteremtõ
munkát hoztunk létre. Mai ünnepünk többszörösen illik ünnepeink közé, 100 évvel ezelõtt itt jövõbe mutató változás
történt. Termékeny talajba ültettek valamit, ami a küzdelmes évek után is itt van köztünk és értünk. Egyesületet
alapítottak azért, hogy védjék
az embert és annak tulajdonát,
felvették a küzdelmet az emberi lét nélkülözhetetlen elemeivel: a vízzel és a tûzzel –
szólt Koronczi László, Kemendollár polgármestere, aki kérte
az önkénteseket, hogy együttmûködve folytassák tovább az
eddigi munkát, hogy 100 év
múlva újra ünnepelhessenek.
A településen zajló aktivitást az is mutatja, hogy az el-

múlt három évtizedben generációról generációra 10 hivatásos tûzoltó, köztük egy parancsnok is Kemendollárról
került ki. A két település fiai által alkotott mai csapat átlagéletkora alig 30 év, és folyamatos a túljelentkezés a közel
húszfõs képzett és jól felszerelt csapatba.
– A lakosság, civil szervezetek és az önkormányzatok
szoros
egységet
alkotnak.
Olyan összefogás ez, amire érdemes áldozni. Az önkénteseink biztonságot nyújtanak a
két településnek, amilyen értéket õk képviselnek, amilyen
tulajdonságokkal rendelkeznek,
az példaértékû lehet a fiatalság
számára is. Nincs olyan rendezvény, ahol ne képviseltetnék magukat. Kívánom, hogy
tudatos munkával alapozzák
meg az egyesület jövõjét a következõ száz évre is – mondta
Kiss József, Vöckönd polgármestere.
A fenntartó önkormányzatok polgármestereinek beszédét követõen felszentelték
az új zászlót, és az egyesület
nemrégiben beszerzett tûzoltókocsiját. A meghívottak jelképesen szalagot kötöttek az
új lobogóra ezzel is biztosítva
további jó kapcsolatukat.
– Nagyon fontos, hogy
méltó példát tudjon mutatni
ez a közösség, az önkéntesek
olykor életüket kockáztatva,

www.zalatajkiado.hu

szabadidejüket feláldozva tevékenykednek. Az egyesület
2000-ben újjáalakult és egy folyamatos fejlõdést mutat, hogy
most egy új gépjármûfecskendõt tudunk avatni, és hogy
korszerû felszerelésekkel 18
önkéntes védi a településeket.
– emelte ki Egri Gyula tûzoltó
ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõje.
– Minden civil szervezet
életében jelentõs esemény egy
ilyen évforduló. A közösségformálás terén az önkéntes tûzoltóságok szerepe elvitathatatlan. Azt kívánom, hogy minél
több egyesület jusson el az itteni önkéntesek szintjére –
szólt Strázsai Zoltán, a Zala
Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, majd a Magyar Tûzoltó
Szövetség nevében adott át
szolgálati érmeket, és megköszönte az árvízi védekezésben
nyújtott segítséget.
Dóczi Tibor, Németh András, Németh Péter, Nemes Péter, Kiss Tamás és Mazur László 10 éves, Bojér László, Németh László és Farkas János

20 éves szolgálatáért kapott kitüntetést. Senkó Zoltán a Pókaszepetki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület nevében adott át
emléktárgyat, és köszöntötte a
jubiláló egyesületet.
Az egyesület elnöke, Németh
László beszédében megemlékezett az alapítókról, és kiemelte az egyesület száz éve tartó
összetartó erejét, mely a történelmi idõszakok alatt is együtt tartotta a két település önkénteseit. A Kemendollári ÖTE jó kapcsolatot alakított ki a térség szervezeteivel, önkénteseivel, akikkel
kölcsönösen segítik egymást. A
jelenlévõknek Farkas János parancsnok mutatta be az egyesület felszereltségét, szakmai
munkáját, és megköszönte a
mindenkori támogatást.
A program derekán helyi
Semiramis Tánccsoport adta
elõ mûsorát, majd a térség önkéntesei versengtek kismotor
fecskendõ szerelésben, végül
közös vacsorával zárult a nap.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.
Pataki Balázs

Bérmálás Nemesapátiban

Szent Péter és Pál ünnepén
dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, metropolita negyvenöt fiatal hittanulót részesített a bérmálás szentségében, az 1752/53ban épült nemesapáti plébánia-templomban (képünkön).
A fõpásztor homilíájában
példaként állította Császár
Gábor válogatott kézilabdázót

(a következõ szezontól a francia Paris Saint-Germain játékosa), aki nem csak a sportvilágában alkot maradandót; tanúságtevése krisztusi hite mellett is példaképül szolgálhat a
keresztény fiatalok számára.
Az ünnepi szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

2013. július
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Az egészségre nevelés jegyében
Falunap Lakhegyen

A lakhegyi ovisok.
Július 27-én falunapot rendeztek Lakhegyen. A reggeli
órákban a futballpályán indultak a programok, ahol tûzoltó
bemutató, gyermek ügyességi
versenyek és Lakhegy-Egervár
öregfiúk labdarúgó-mérkõzés
várta az érdeklõdõket. A szervezõk gondoskodtak arról, hogy
senki se távozzon üres hassal,
mivel ízletes paprikás krumplival készültek.
A kora délutáni órákban a
faluház udvarán folytatódtak
az események, ahol trambulin,
légvár, íjászat és légpuskás lövészet, arcfestés és számos
egészségre nevelõ program
várta az érdeklõdõket.
Délután 3 órakor a közösségi ház nagytermében a kulturális mûsor is kezdetét vette.
Elsõként Méhes Máté polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy 5 és fél
millió forint pályázati támogatást sikerült nyerni arra a célra,
hogy egészségesebb életmódra neveljék a helyi lakosokat.
Ennek keretében rendezték meg
az idei falunapot is, és a jövõben szinte minden hónapban
lesznek elõadások, rendezvények.

A csatári citerazenekar és népdalkör.
Õt Vigh László országgyûlési képviselõ követte, aki
gratulált a település polgárainak, hogy ilyen rendezetten
tartják a falujukat, és a vezetésnek is, hogy törekednek arra, hogy egészségesebben éljenek az itt lakók.
Végezetül Rózsa Árpád projektvezetõ lépett a színpadra,
aki ismertette az elnyert pályázat lényegét. Elmondta, hogy
lesznek egészségügyi állapotfelmérések, elõadások, sportrendezvények, elsõsegélynyújtó tanfolyam, valamint túrák,
kirándulások, zenés rendezvények. Természetesen mit sem
érnek az elõbb felsorolt programok résztvevõk nélkül, ezért
várják a falu lakosságának aktív részvételét az óvodásoktól
az idõsebb korosztályig, mivel
ez az õ érdekeiket is szolgálni fogja.
A köszöntõk után a kulturális csoportoké volt a fõszerep. Elsõként a helyi ovisok
adták elõ zenés-táncos mûsorukat. Rajtuk kívül fellépett
még Csatárból a citerazenekar, a népdalkör és a néptáncegyüttes, a vasboldogasszonyi

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

Dancing Group, a Gála Társastáncklub, valamint a Lakhegyi Daloskör.
A mûsor után következett a rendezvény sztárvendége, aki idén Komonyi
Zsuzsi volt. Mûsorában számos
ismerõs sláger csendült fel,
amit a közönség is együtt énekelt vele.

Az önkormányzat gondolt
azokra is, akik a hosszú mûsor
során megéheztek, ezért mindenkit vendégül láttak egy tál
ételre. Természetesen nem hiányozhatott a falunap végérõl a
bál, a zenérõl idén a Fáraó zenekar gondoskodott, és egészen hajnalig tartott.
Gyerkó Gábor
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Hét település közössége
Beszélgetés Simon Margit jegyzõvel

Horváth Endre kér segítséget Simon Margittól.
Simon Margit már több
önkormányzati ciklust megélt
Alsónemesapáti-Nemesapáti
körjegyzõjeként. 2013. január
elsejétõl a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõjeként látja el munkáját, azonban helyileg továbbra is Alsónemesapátiban találkozhatnak
vele legtöbbet az ügyfelek. A
két hivatal munkájának összehangolása nem kis feladat, s
mellette más területen is helyt
áll. Mindezek kapcsán faggattam, hogy milyen változásokkal járt a kibõvült hivatal.
– Alsónemesapátiban kirendeltség mûködik, Nemesapátiban pedig állandó ügyfélszolgálati megbízott, utóbbit a
községben segítségre szorulók
magas száma indokolja. A kirendeltségen öt köztisztviselõ
dolgozik, egyes hatáskörök a
járási hivatalhoz kerültek át.
Egy kollégánk január óta ott
dolgozik, aki azóta települési
ügysegédként
a
szociális
ügyekben segédkezik a két településen. A hatáskörök átkerülésével a munka nem csökkent, a munkanélküliség növekedésével egyre magasabb
azok száma, akik szociális
ügyekben fordulnak hozzánk,
de adóztatással, anyakönyvezéssel, vadkárral kapcsolatos
feladatokat is ellátunk. A kérdéseikre az emberek továbbra
is itt szeretnének választ kapni,
melyhez nálunk a járási hivatal

nyomtatványai rendelkezésre
állnak, és kérelmeiket továbbítjuk, így az utazási költséget is
megspórolhatják. Másik nagy
változás az iskola állami fenntartásba kerülésével következett be, feladataink azonban
továbbra is vannak az átadás-átvétellel kapcsolatban, folyamatos adatszolgáltatást nyújtunk
a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak.
Az óvoda fenntartása, illetve az
iskolai étkeztetés és a területén dolgozók bérezése továbbra is önkormányzati feladat
maradt. Utóbbi több milliós
terhet ró az önkormányzatokra, ugyanis sokan rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, így ingyenes étkezésre is jogosultak vagy legfeljebb a
nyersanyag költségét fizetik.
Kiadásaink csökkentésére pályázatot adtunk be, melyben
pluszforrást igényelünk az étkeztetés finanszírozására.
A hét település jegyzõi
munkája komoly felelõsség:
Szita Gabriella nagypáli aljegyzõvel már a tanácsrendszer óta jó munkakapcsolatban vannak, s a feladatokat
megosztják. A székhely és a kirendeltség között levõ földrajzi távolságot korszerû informatikai rendszerrel küzdik le,
mely így nem csak költség-, hanem idõtakarékos megoldás is.
Az önkormányzati szinten fel-

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

merülõ feladatokat saját szakemberekkel oldják meg, ritkán
fordul elõ, hogy külsõ szakértõt kell felkérni. Leginkább a
közbeszerzési területen, építési beruházást tartalmazó beadványnál kell külsõst felkérni,
az elmúlt idõszak sikeres iskolai és önkormányzati pályázatait saját szakemberek készítették el. Rendkívül nagy munka
volt a Falumegújítási Program
pályázatának elõkészítése, melynek sikere három év alatt 40
millió forintos forrást jelentett
a településnek. A hazai pályázati források jelentõsen lecsökkentek, de a két Apáti továbbra is indul a Leader-pályázatokon. A hivatalok finanszírozásában az önkormányzatoknak jóval kevesebb saját forrást
kell hozzátenni a mûködéshez,
azonban egyúttal az állami támogatás jelentõsen lecsökkent, a helyi adók egy része az
államhoz vándorol. Az óvodák
fenntartása a múlt évekhez képest javult, a gyereklétszámra
se lehet panasz: 51 óvodás jár a
két település intézményeibe. A

2013. július
szülõk jellemzõen a helyi iskolát választják gyermekeiknek,
akkor íratják õket Zalaegerszegre, ha az egyházi vagy mûvészeti oktatást részesítik elõnyben. Az intézmény szakmai
programokkal igyekszik meggyõzni a szülõket, hogy gyermekeik számára a helyi iskolát válasszák. Margitnak a sok
ügyintézés, pörgõs munka között van egy kedvenc területe is:
– Egy éve Alsónemesapátiban foglalkozom újra anyakönyvezéssel, ebbõl is a kellemes hatású események, így az
utóbbi két házasságkötés emlékezetes pozitív élmények.
Nincs két egyforma esküvõ, a
szertartások egyediek, mert a
házasulandók legalább egyikét
ismerem. Számomra ez a legkedvesebb munkaterület, s
1997 óta vezethetnék szertartásokat, csak eddig két másik
volt kolléganõ végezte a házasságkötéssel kapcsolatos ügyintézést, esketést. A településen
erre az alkalomra készített
díszletünk van, és a szertartás
költségeire is barátságos árat
állapítottunk meg. Úgy gondolom, hogy ha a településen
évente egy esküvõ legalább
van, akkor az már jó arány.
Pataki Balázs

Családok fesztiválja Alsónemesapátiban

Immár negyedszer rendezték meg…
Immár negyedik alakalommal rendezték meg Alsónemesapátiban a Közösségi
Családi Napot, amely rendhagyó kulturális vetélkedõvel
vette kezdetét. A ROM-RKT-12B-0092. projekt keretében tartott „Apáti Ki-mit tud”-on volt
tánc, népdal, vers, mulatós-

zene, és musical. Az ebéd után
a barátok, családtagok által alkotott csapatok ügyességi- és
szellemi
akadálypálya-túrán
vettek részt.
A késõ délután megtartott
eredményhirdetés után foci
zárta a családi fesztivált.
H.L.

2013. július
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Õrzik a hagyományt Vöcköndön
Sajnos egyre kevesebb helyen tartják meg azt a hagyományt, hogy a falu legényei
április utolsó éjszakáján útnak
indulnak, hogy a kiválasztott
lánynak májusfát állítsanak.
Vöcköndön évrõl évre õrzik
ezt a népszokást, a fa erdõrõl
behordása, felállítása legalább
akkora esemény, mint annak
kivétele. Utóbbira július 6-án
került sor ebben a szép fekvésû kis faluban.
– Több éve az önkéntes
tûzoltókkal együtt állítjuk a
májusfát. A kiválasztott fáért a
május elseje elõtti éjszaka
mentünk ki az erdõbe. Mintegy húszan voltunk a feladatra,
és a fát három kilométerrõl
vállon hoztuk a faluközpontba.
Az évek alatt kialakult, hogy ki
miben vesz részt, mindenki

tudja a feladatát. Ma kivesszük
a fát és batyus mulatsággal töltjük az estét – árulta el Kiss Tamás, aki megpróbálkozott a fa
megmászásával is.
A 16 méteres fát május hajnalán embernagyságú mélységig ásták le. A visszalapátolt
földet jócskán betömörítették.
Két hónap múlva így nem sok
jelentkezõ volt a kiásásra, de
végül kikerült a földbõl a fa,
melynek anyagából idén is
létrát készít majd valaki. Az
eseményre a faluközpontba sereglett a környék apraja-nagyja, akiket paprikás krumplival
vártak, így újfent jókedvû napot töltöttek együtt.
Vöcköndön a következõ
program a falunap lesz, melyet
augusztus 17-én tartanak.
Pataki Balázs

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

A hagyomány szerinti fáramászás sem maradt el.

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben
– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelentõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájékoztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami jelentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénzben és idõben egyaránt. Rövidebb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakképesítést, ami a munkavégzésükhöz szükséges – mondta
Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az eddigi kisteljesítményû kazánfûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktattuk. Az új OKJ szerint a szakképesítés
megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.
Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. A munkaerõpiacra visszatérni szándékozó munkanélküliek és pályakezdõ fiatalok részére kedvezményes OKJ-s szakmai kép-

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támogatott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt öszszesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Zalaegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városaiban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztusban szeretnék indítani Zalaegerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi székházában kaphatnak felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak
a www.titzala.hu honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak fontos feladata az egyesületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012014 kódszámú támogatott projektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszínen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig közel 300 gyermek különbözõ ismeretter-

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.
jesztõ foglalkozásokon vett tovább nõtt látogatottságuk.
részt. A program a 2013/2014- Folyamatosan szervezzük a
es tanévben is folytatódik.
megyében az „ismeretek a tuRózsás Csabától megtud- dás pontjait”, a TIP-eket (Tutuk, hogy új kezdeményezés- dományos Ismeretterjesztõként július közepén egyhetes és Információs Pont). 2013.
kosárlabda, szabadidõsport és november 29-én a Zalai TIT
ismeretterjesztõ nyári napkö- megalakulásának 60. évforzis tábort szerveztek a zala- dulóján pedig egész napos isegerszegi kosárlabdaklubbal meretterjesztõ rendezvényegyüttmûködve, melyen 19 ál- nyel, kulturális programokkal
talános iskolás vett részt a za- ünnepeljük meg e jeles dátulaegerszegi Ady-iskolában.
mot. A helyszínen szeretnénk
Folytatódnak a 60 éves év- átadni aktív tagjainknak az elfordulóval összefüggõ ismeret- ismeréseket és a megalakuló
terjesztõ programok és ren- 20. TIP emléklapját – árulta
dezvények.
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
– Ismeretterjesztõ elõadá- igazgató.
saink továbbra is népszerûek,
Németh Diána

9

Észak-Nyugat Zala

2013. július

Feladatokkal teli nyár a szentiváni oviban

mxm lakberendezés rovata

Megújult a szülõi munkaközösség

Új bútorokkal gazdagodott az intézmény.
Év elejétõl Fülesmackó Óvodának hívják az elõtte a Zalaszentiváni Iskola tagintézményeként mûködõ óvodát, mely
az országos változásokhoz hasonlóan önkormányzati finanszírozásba került. Az intézménynek Zalaszentiván mellett Alibánfa, Zalaszentlõrinc
is mûködtetõje, emellett kilenc gyerkõc jár Pethõhenyérõl, továbbá zalaegerszegi, kemendollári és vöcköndi apróságoknak is második otthona
az itteni óvoda. A lezárult évben 62 óvodást fogadott az intézmény, az új tanévkezdésre
56 gyermeket várnak, emellett
hatan évközben érkeznek, hárman pedig a szülõk külföldi
munkavállalása miatt bizonytalan, hogy mikor csatlakoznak
társaikhoz.
Az élelmezési feladatot a
változások után az önkormányzatok kapták meg, így például
a kilenc pethõhenyei gyermek
fedezetlen étkeztetése is komoly feladat, mely pillanatnyilag még hiányt képez az intézmény költségvetésében. E probléma komolyan befolyásolhatja
az intézmény dolgozói létszámát, ezáltal óraszám elosztását
is. A nagyobb programok lebonyolítására az újonnan elkészült szomszédos IKSZT tágas
nagyterme is rendelkezésre áll,
így az anyák napját és az évzárót már ott tartották a gyerekeknek.
– Számos programot szerveztünk, így emlékezetes volt a
farsang, a március 15-rõl szóló
megemlékezés, vagy a nagycsoportosok népi hagyományokat felelevenítõ tavaszváró

rendezvénye. Igyekszünk a programokba a szülõket is bevonni,
egyik apuka bohócmûsorral is
szórakoztatta a gyerekeket. A
gyerekek örömmel jönnek hozzánk, már várják, hogy az adott
napra milyen témát találtunk
ki nekik. A vidéki élet, ház körüli teendõk is része a feladatoknak, a középsõsöknek saját
kis kertjük is van, amiben zöldségeket termesztettünk. Sütit
sütöttünk, almakompótot fõztünk, gyümölcssalátát készítettünk. Mindenki más közegbõl
érkezik, de itt ezek a különbségek kiegyenlítõdnek. 4-5 fõs
csoportokban az életkoruknak
megfelelõen foglalkozunk velük. Az óvodásokkal több pályázaton is indultunk, a Víz Világnapja rajzpályázaton a kiscsoportosaink értek el elsõ helyezést – mesélte Pozsogárné
Pintér Éva óvodavezetõ.
A gyerekek délelõtt három,
délután két csoportra vannak
osztva, akikkel öt óvónõ és három technikai dolgozó foglalkozik. Januártól ezen a téren is
változás történt: a nagycsoport
pakodi lakosú óvónõje hazatért, így három hónapig az õ
feladatát úgy osztották el, hogy
abból a gyerekek semmit se vegyenek észre. Áprilisban érkezett az intézménybe Egervárról Horváth Veronika, aki
augusztus 31-ig a nagycsoport
új délutános óvónõje lett. A

hûvösebb hónapokban a szomszédos bölcsõdébe a sószobai
foglalkozásokra átjárnak az
ovisok, ezáltal jelentõsen lecsökkentek a légúti megbetegedések. Az intézményeket
csak egy kerítés választja el
egymástól, így zökkenõmentes
a bölcsõdébõl óvodába költözés, mely most szeptembertõl
4-5 gyereket érint. A nagycsoportból tizenhárman mennek
õsztõl iskolába, tizenegyen a
zalaszentiváni
intézménybe,
ketten speciális/katolikus iskolába. Változás történt a 2004
óta mûködõ Zalaszentiváni
Óvodáért Alapítvány életében
is: a Szabó Szilvia vezette öttagú kuratórium (Tóth József,
Szakács Zoltán, Kovács Szabolcs, Kovácsné Szabó Mónika, Spilák Bea) június elsejével átadta feladatait az új, szintén öt fõbõl álló tagságnak,
akiket Süléné Tuboly Noémi
elnök vezet.
– Az alapítvány sokat segít
nekünk az adó 1 százalékok
gyûjtésével. Régi vágyunk volt
a csoportok régi konyhabútorainak lecserélése, melyhez
nagy segítséget kaptunk a kuratóriumtól: közel 1 millió forint értékben készíttették el az
új garnitúrát. A gyerekek nagyon szeretik ezeket az amerikai típusú játékbútorokat, de
többek között a homokozó
megújulása, az új pergola, a
fényképezõgép szintén a leköszönõ tagoknak köszönhetõ –
taglalta az óvodavezetõ.
A nyári szezonban a településen élõ családok szívesen
ajánlanak fel gyümölcsöket,
ami a háztartásban nem fogy
el. Mindezt ellenszolgáltatás
nélkül teszik úgy, hogy már
nincs óvodás gyermek a családban. Az intézmény nyáron
jórészt egy csoporttal mûködik, augusztus 5-21. között
zárva lesz, az elsõ szülõi értekezlet augusztus utolsó hetében tartják. Pozsogárné Pintér Éva megbízatása július 30án lejárt, a feladatra újból pályázott…
Pataki Balázs

Fõzni jó!
Tükröm, tükröm …

Hajnalka imádja a ruhákat, ezért egybõl kiszúrja a
jó darabokat. Mindig egy halom ruhával megy a próbafülkébe, azzal a szent meggyõzõdéssel, hogy ezek mind
jól fognak mutatni rajta. A
férje ilyenkor mindig aggódva figyeli az eseményeket. Hajnalka felpróbálja
õket sorban. A tükör mindig
segít dönteni. Ha a méret, a
fazon, vagy a szín nem mutat tökéletesen a tükörben,
akkor már teszi is félre.
Ezért a halom ruhából általában csak 1-2 darabbal
megy a kasszához. Közben
mindig elcsodálkozik azon,
hogy miért csak a tükörben
vette észre a többi ruhán,
hogy azok nem lesznek jók.
Hajnalka egyre nehezebben talál helyet a sok ruhának, ezért sikerült meggyõznie férjét, hogy a nappaliban keressenek erre megoldást. Méretekkel felszerelkezve elindultak egy lakberendezési áruházba. Hajnalka egybõl kiszúrta a jó darabokat. Férje aggódva gondolt arra, hogy ezek hogy
fognak mutatni a lakásban.
Hajnalka minél több tároló
szekrényt szeretett volna,
míg férje nem akart bútorraktárt. Én így nem tudok
dönteni – fakadt ki a férj –,
ha otthon látnám egyben,
mint te a ruháidat a tükörben, nem kellene itt most
veszekednünk. Nekem is egy
tükörre lenne szükségem!
Ezért most felhívom az mxm
lakberendezést. Elmondjuk,
mit szeretnénk. Õk számítógépen megmutatják, hogy
fog kinézni a nappalink. Ha
mind a kettõnk vágya teljesült, legyártják és beszerelik.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Népszerûek voltak az aratóételek
Alibánfaiak a novai aratónapon

Jóllakottan indultunk viszsza a rendezvény központi helyszínére, ahol már vártak minket szakácsaink ínycsiklandozó
alkotásai: a csülökpörkölt és
kolbászos lecsó. Focistáink sorban játszották a meccseket, de
sajnos végül nem sikerült a
döntõbe jutniuk. Este 7 órakor
került sor az eredményhirdetésre, ahol a tarlón bemutatott
aratási ételek kategóriában értünk el harmadik helyezést.
Kicsit fáradtan, de annál jobb
kedvvel indultunk haza kis falunkba, Alibánfára.
Magyar Zsófia

Az alibánfai csapat az arató „asztal” kínálatával.
Július 13-án reggel 7 órakor gyülekezett kis csapatunk
Alibánfán a faluháznál, hogy
miután a kellékeket és a sok finomságot bepakoltuk a buszba, elinduljunk Novára, a XXV.
Göcseji Arató Napokra. Szerencsésen megérkeztünk, a regisztráció után a sportpálya mellett
igazi csapatmunkával felállítottuk a pavilonokat, tábort vertünk, és a két szakács vezetésével megkezdõdtek a fõzési elõkészületek. Természetesen a kis-

pályás labdarúgó-bajnokságon
is képviseltette magát kis falunk.
Közben elérkezett a verseny ideje, fél 9 körül az arató
bandával elindultunk ki a tarlóra. Aratócsapatunk két kaszásból, két marokszedõbõl,
egy kötélvetõbõl, egy kötözõbõl és két vízhordó lányból
állt. Számhúzás után a kaszások
megkezdték a munkát, majd szépen sorban a banda többi tagja
is bekapcsolódott a munkába.
Természetesen a víz mellett elõ-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival
összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

került az arató pálinka is, hogy
jobban menjen a munka. Miután a kijelölt területet learattuk és a kévéket egyberaktuk,
megterítettük az arató asztalt.
A finomságok között egyaránt
megtalálható volt tejfölös répa
leves, prósza, perec, kalács, különbözõ tészta sütemények, kolbász, körözött, töpörtyû és szalonna is. A zsûri szemléje után
magunk is leteszteltük az arató
asztal kínálatát. A kemény munka után jól estek a finom falatok.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, APEH jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton,
vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

11

Észak-Nyugat Zala

2013. július

Húsz önkéntes adott vért Néptánc-oktatás Nagypáliban
Július elsõ péntekjén kiszállásos véradást szerveztek
Alsónemesapátiban.
A helyi kultúrházban délután három órán keresztül várták a donorokat.
A szervezõk legnagyobb
örömére húszan nyújtották karjukat, ami igen szép eredmény
egy ilyen kicsi községben.
Köztük volt Kellner Tamás
(felvételünkön) is; a húsz éves
fiatalembert külön is köszöntötték, hiszen elsõ alkalommal
adott vért.

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

Az elsõ fellépésre a Nagypáli Napkorona Fesztiválon kerül sor
augusztus 10-én.
Néptánc-oktatás indult májustól, óvodás és alsó tagozatos
általános iskolás korú gyerekek számára a Nagypáli Közösségi Házban, Vargovics Beáta,
a KISZÖV Táncegyüttes vezetõjének irányításával.
A csoportba nem csak Nagypáliból, hanem a környezõ településekrõl, Kispáliból, Egervárról és Vasboldogasszony-

ból is járnak táncot tanulni. A
gyerekek nagyon készülnek az
elsõ fellépésükre, amire a
Nagypáli Napkorona Fesztiválon, augusztus 10-én, szombaton délután kerül sor.
Az önkormányzat és a csoport vezetõjének közös célkitûzése, hogy ez a kis csapat elismert tánccsoporttá
fejlõdjön.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ nyitva naponta 9.00 - 20.00 óráig!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
LAST MINUTE
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
37.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
41.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
61.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
75.500 Ft/fõ
Délvidéki magyar emlékek nyomában
Szept. 26-29.
43.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)
Szept. 28-Okt.7.
172.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Toszkán varázslat-Elba szigete
Szept. 13-17.
81.500 Ft/fõ
Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc
Okt. 10-13.
49.900 Ft/fõ
Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)
Okt. 4-6.
41.500 Ft/fõ
Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa
Okt. 4-6.
45.900 Ft/fõ
(Az akció visszavonásig érvényes)
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

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

www.zalatajkiado.hu
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

HIRDETÉSÉT
Az akció a készlet erejéig tart!

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

Zalaegerszeg

feladhatja az

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

Ha elolvasta, adja tovább!

