XVIII. évfolyam 3. szám
2017. március
Kistérségi havilap

Ünnepi megemlékezés Egerváron
Települési díjakat is kiosztottak
Ebben az évben is megemlékeztek március 15-én Egerváron az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagyjairól, mellette – ahogy 1991 óta
minden évben – a jelenkor tevékeny alakjait idén is elismerték. Az ünnepséget az iskola
tornatermében rendezték, ahol
az iskolások színvonalas mûsorral idézték fel a 19. századi
történéseket. A megjelenteknek Gyerkó Gábor polgármester is elmondta gondolatait.
– A szabadság nem magától
értetõdõ, hanem újra és újra,

minden generációnak meg
kell küzdenie érte. A történelem ismétli önmagát, ma is
egy erõsen változó Európában
kell megtalálnunk a helyes
utat. Ma a bátrakra emlékezünk, elõttük tisztelgünk. Tisztelet nekik, akik olyan Magyarországról álmodtak, amely
nem idegen hatalmaknak alárendelve létezik, hanem független és önálló döntéseket
hozhat. Ez a nap figyelmeztet
minket, hogy nekünk, magyaroknak a szabadságot sohasem
(Folytatás a 2. oldalon)

Az Egervári László Általános Iskola elismerését Kenessey
Tibor vette át.

Zalaszentivánon

TAVASZI
WELLNESS
LENTIBEN!

eladó jó állapotban lévõ
4 db téli, 3 db nyári gumiabroncs
Méret: 165/70 R14
Ár: 5 000 Ft/db
Telefon: 20/953-0842

Csomagajánlat tartalma:
• Félpanzió (Büféreggeli, Büfévacsora - 3 fõfogással)
• NAPI KORLÁTLAN belépés a termálfürdõbe
• Fedett medencék korlátlan használata
(úszó-, gyógy-, gyermek-, hidromasszázs)
• Komfortos pihenõágy (fedett fürdõben)
• Ingyenes WiFi és parkolás
ELHELYEZÉS: TERMÁLFÜRDÕ VENDÉGSZOBA I.
ÁR : 8 700 Ft / éj/fõ
(min. 2 éjszaka esetén, kétágyas szobában)
(Az ajánlat 2017. május 1. - június 30-ig érvényes a
szabad helyek függvényében)
IFA: 350 Ft/fõ/éj, 18 éves kortól.
Programlehetõségek, látnivalók:
Szécsisziget: Vízimalom Múzeum, Õrség;
Szlovénia: Lendvai Vár,
Vinárium kilátó, Orchidea farm

Információ, szállásfoglalás:
szallas@lentifurdo.hu • Tel: (06) 92 351 368 • www.lentifurdo.hu

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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A legjobb dolgok spontán történnek
2015. január 17-én alakult
meg a Nemesapáti Baráti Kör,
mely idén már fennállása második évfordulóját ünnepelte.
Ennek kapcsán beszélgettem a
csoport szószólójával, Fehérné
Simon Piroskával.
– Azért alakultunk, hogy
programokkal töltsük ki a
szabadidõnket. Nagy lendülettel indultunk, de nem is gondoltuk, hogy eljutunk eddig.
Ez egy nagyon összetartó csapat, nincs olyan helyzet, hogy
ne tudnánk magunkat jól érezni együtt. 27 fõ alkotja a magot, ami bõvül a rendezvényeinkre ellátogató vendégekkel. Külön öröm, hogy olyanok
is szeretnének csatlakozni hozzánk, akik nem nemesapáti
lakosok – mondta Piroska.
A csoport tervei között
egyelõre nem szerepel, hogy
bejegyzett civil szervezetté alakuljanak, mert mint mondják,
jól megvannak így is, amire
kell, összeadják a pénzt. Pályázhatnának is, de így megkímélik magukat a sok papírmunkától… Programjaikat sokszor spontán találják ki, így
elõfordul olyan, hogy összedugják a fejüket és elmennek
hétvégén húszan-harmincan
kirándulni.

– A spontán dolgok a
legjobbak, például vegyünk
egy hátizsákot és induljunk el.
Így jutottunk el tavaly a kemendi kápolnához, õsszel a
Henye-hegyi kápolnához, a
szilveszteri bulit követõen újévkor takarítottuk a kultúrházat és kitaláltuk, hogy következõ hétvégén menjünk el túrázni. Gyönyörû hóesésben
mentünk a gesztenyés felé,
Porpáczyéknál fûtött pincében, sült krumplival vártak

A nõnappal együtt ünnepelték meg a második szülinapot.

A férfiak a kolbásztöltõ versenyrõl különdíjjal tértek haza.

bennünket. Sok a kisgyerek, a
programjainkat úgy szervezzük, hogy õk is el tudjanak
jönni. Akár minden hétvégére
tudnánk közös idõtöltést találni, de persze közben azért
mindenki dolgozik is – teszi
hozzá.
Az idei programokról szólva elhangzik, hogy a hagyományosnak mondható májusfaállítást már szervezik, amit a
férfiak állítanak, a nõk pedig
babgulyással
kedveskednek
nekik. A férfiak olykor külön
programon eljárnak horgászni, részt vettek Nemesrádón a
kolbásztöltõ versenyen, ahon-

nan különdíjjal tértek haza.
Februárban farsangi bált tartottak, mellette rendszeresen
részt vesznek a tagokhoz kapcsolódó alapítványi és szülõi
munkaközösségi bálokon is.
Harmadszor mennek nagyobb
buszos kirándulásra idén, június 24-én Székesfehérvárra és
a Velencei-tóhoz utaznak. Július-augusztus körül a Katica
tanyára szeretnék elmenni egy
hosszú hétvégére. A szüreti
felvonulás és valamely város
adventi vásárának meglátogatása idén sem fog kimaradni a
programok közül.
P.B.

Ünnepi megemlékezés Egerváron
Települési díjakat is kiosztottak
(Folytatás az 1. oldalról)
adták ingyen. Március 15-ét a
magyarság 169 éve minden
évben megünnepli, megemlékezik az egyik legnagyobb,
mára történelmivé vált eseményére. Ahhoz, hogy a forradalmi
eszmék ilyen nagy horderejûek és eredményesek legyenek összefogás és egység
kellett. Sajnálatosan tapasztalható ma a széthúzás és ellenségeskedés magyar és magyar
között. Csak úgy lehet eredményeket elérni, ha a jobbító
szándék mögé állva összefogunk és egységesek vagyunk –
szólt az ünnep kapcsán a
településvezetõ.
Idén is átadták az önkormányzat és az Egervári Helytörténeti és Községszépítõ
Egyesület települési díjait. A
település környezetének, értékeinek, hagyományainak védelméért és fejlõdéséért Egervárért kitüntetõ oklevelet adományoztak a Vortes Kft.-nek és
ügyvezetõjének, Farkas Ottónak. A vállalkozás régóta a

település északi végén végzi
mezõgazdasági és állattartó
tevékenységét. Rendszeres támogatója volt a kistérségi vásárnak, a sportkörnek, jelenleg
az alapítványi bálokat és nyugdíjas találkozókat segíti felajánlásaival, segítõkészségével.
Az iskola már évtizedek óta
áll nem csak a diákok, de
Egervár és a környezõ települések szolgálatában. Az itt dolgozó pedagógusok kiváló pedagógiai munkát végeznek,
amit az éves kompetencia mérések eredményei is igazolnak.
A diákok itt megszerzett tudásukkal bátran vághatnak neki a
továbbtanulásnak, mindenhol
megállják a helyüket. Az iskola
mindig törekedett arra, hogy a
kötelezõ tanterv megvalósításán felül plusz foglalkozásokat,
szakköröket, táborokat biztosítson tanulói részére, melyek
mind hozzájárulnak fejlõdésükhöz. Így idén Egervárért
kitüntetõ emlékplakettet adományoztak az Egervári László
Általános Iskolának, melyet

Egervárért kitüntetõ oklevelet adományoztak a Vortes Kft.-nek.
Kenessey Tibor intézményvezetõ meghatottan vett át. Köszönetképpen megemlékezett
az elõdökrõl, régi tanítványokról, akik a díjhoz vezetõ utat
kikövezték.
– Az iskolánknak van egy
életérzése, amit közvetít a
diákok felé és ez elhangzott az
ünnepi mûsorban. Sose keress
más hazát! Szeretném, ha a
diákjaink így nõnének fel. A
legnagyobb elismerés az, amit

helyben kapunk. Nincs annál
nagyobb elismerés, ha egy
közösség maga ismeri el azt a
munkát, amit valakik elvégeztek ennek a közösségnek érdekében.
Az ünnepség végén a település vezetése és civil szervezeteinek képviselõi közösen
koszorúzták meg az önkormányzati hivatal melletti kopjafát.
Pataki Balázs
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Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel
Új nemzeti konzultáció kezdõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt veszélyforrásról kérik ki az állampolgárok véleményét.
A részletekrõl Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap Zalaegerszegen.
– Öt területet ölel fel a meghirdetett konzultáció. Melyek
ezek?
– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kormánynak számos területen vitája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezdve, az átláthatóságon át, az illegális bevándorlásig. Tapasztalataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüszszellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatása állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.
– Kezdjük talán az energiapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.
– Brüsszelnek van egy terve, aminek Energia Unió a neve. Ennek lényege, hogy kivennék az árszabályozást a tagor-

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az elmúlt évek egyik legjelentõsebb eredménye volt. A nemzeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárokhoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.
– A bevándorláspolitika is
terítéken van…
– A kormány szeretné megerõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló döntést, szabadon mozogtak az Európai Unió területén, s ez súlyos biztonsági kockázatot jelentett. A kormány ezért szigorítást szeretne, ez viszont kritikát váltott ki Brüsszelben.
– A következõ témakör öszszefügg az illegális bevándorlással. Napirenden van a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága…
– Számos olyan politikai aktivista szervezet mûködik hazánkban, amely külföldrõl kapja támogatását, ám átláthatatlan körülmények között. A kormány tanulmányozta a mûködõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.

szervezetek regisztráltassák magukat és tegyék nyilvánossá a
támogatások forrását.
– A munkahelyteremtés és
az adózás is a nemzeti konzultáció témái között szerepel…
– Nem szeretné a kormány,
ha ezeket a jogköröket elvonnák, s nemzetek fölötti, uniós
szintre emelnék. Szeretnénk a
munkahelyteremtési és adózási eszközöket saját kézben
tartani.
– Miért fontos ez?
– Csak egy példa ennek érzékeltetésére: az adócsökkentések tették lehetõvé a mosta-

ni béremeléseket. A társasági
adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
a német alkancellár is keményen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeretnénk nemzeti hatáskörben tartani. Ha Brüsszelben döntenének az adóügyekrõl, akkor
nem a magyar családok, hanem a nagyvállalatok járnának
jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szeretnénk, ha ebben minél többen
vennének részt és megerõsítenék a kormány álláspontját.
Ekler Elemér

Lóversenypálya Gyûrûsön
Gyûrûsön napjainkban Vörös József lovardája vonzza a
látogatókat. Festõi környezetben, egyedülállóan szép területek várják a lovaglás szerelmeseit. Több mint 180 ló, hungarikumnak számító gidrán és
hucul tenyészet várja az idelátogatókat. A lovak mellett
több kárpáti borzderes szarvasmarha is megtalálható.
Ezek az állatok extenzív, külterjes, legeltetõ tartásban
egész évben kinn vannak a
legelõn. A faluban házi készítésû tejtermékekkel várják a
vendégeket.
2017 év második negyedévében hucul lóversenypályát alakít ki az önkormányzat, ahol minden év júniusában háromnapos rendezvényen várják a versenyzõket
és a nézõket.

Júniusban háromnapos rendezvényen várják a versenyzõket
és a nézõket.

Festõi környezetben várják a
lovaglás szerelmeseit.

www.zalatajkiado.hu
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A vörösek szebben szerepeltek a fehéreknél
Hetven bort mustráltak Egerváron
Összesen hetven palack bort
vettek górcsõ alá március 18-án
Egerváron a Pincedombon tartott borversenyen. A térség termelõi által benevezett mintákat
két bizottság bírálta, egyikben
Kaj István, Varga Eszter és ifj.
Veress János, míg a másikban
Vizvári Sándor, Sabján Károly
és Sorok Pál kóstolta végig.
– Igyekeztünk reálisan bírálni, a bizottságok felváltva vizsgálták a sorra kerülõ borokat. A
végén a két bizottság összesítette a fehér-, illetve vörösboroknál
a 3-3 legmagasabb pontszámmal rendelkezõt, azokból választottuk ki a település borát. A
húszpontos bírálatnál a tisztaság
és a szín 2-2, az illat 4, a zamat
12 pontot ér. A szõlõtermesztés,
borászkodás mindig évjáratfüggõ. A most vizsgált évet különbözõ idõjárási hatások befolyá-

solták: tavaszi fagy, nyári szárazság, õszi csapadék. Ezeket a termelõk igyekeztek kompenzálni,
a szüret végén a legfontosabb,
hogy minél egészségesebb szõlõbõl készítsük a bort. Zalaegerszegi borversenyeken és Egerváron is elõfordult olyan, hogy
hibátlan vörösborokat kóstoltunk. Nem éreztük azokat a borhibákat, amik az évre jellemzõk
voltak, a termelõk elmondták,
hogy ezekhez a borokhoz csak
az egészséges fürtöket használták fel. A vörösborok itt szebben
szerepeltek, mint a fehérek. Az
új fajtákkal is jó eredményeket
lehet elérni, ha például a szüret
edényzetére is odafigyelnek.
Hibák mindig is lesznek, fontos
a prés állapota, a szüretelõ
edényzet, a hordók tisztasága. A
fahordóban a benne levõ anyag
tud lélegezni, a fémhordóban

Kaj István, Varga Eszter és ifj. Veress János bírálás közben.

A legjobb fehérbor díját Gángó Károly (jobbról) Sorok Páltól vette
át.
viszont nem szabad magára ként permetezzünk, mert többet
hagyni a bort – összegezte kellett, mint 2015-ben. A szõlõ
Sorok Pál borász.
gyengébb cukorfokkal lett leEgervár legjobb vörösborá- szedve, a vörösboromat húszasnak Kovács Elemér örülhetett, a ra, a fehérboromat tizenkilentelepülés fehérbora címet Gán- cesre javítottam fel borcukorral.
gó Károly nedûje érdemelte ki. 2015-ben Egerszeg bora lett a
A falubeli programok szakácsa- vörösborom, melyhez a szõlõ feként is tevékenykedõ borterme- lét, a Cabernet részét Kõszegrõl
lõt még az eredményhirdetés hoztam. Most nehezebb év volt,
több ként kívántak a borok, meelõtt kérdeztük.
– A tavalyi év nem volt világ- lyet kéthavonta szoktam nézni.
bajnok, de aki meg tudta védeni Maximum ezüstre, talán gyenge
a szõlõjét, tudott jó borokat aranyra számítok – taglalta a
csinálni. Nekem is volt hiba a fehérborával késõbb legjobb
szõlõmben: pár éve büszkén pontozást elérõ termelõ.
Az eredményhirdetésen 33
néztem, hogy már szüretelnek
az emberek, aztán az enyém is fehérborból 6 arany, 13 ezüst, 9
nekiállt rohadni. A 2015-ös mi- bronzminõsítést osztottak ki, a 4
nõséget mi egyszerû termelõk darab rozéból kettõ ezüstminõmost nem tudtuk hozni, de azért sítést kapott. Vörösbor szintén
még ki lehet tenni az asztalra. 33 palackkal érkezett, amibõl 10
Nekem Merlot, Cabernet, Val- arany minõsítést, 7 ezüst, 12
burger és Zweigelt van. Nagyon bronz fokozatot érdemelt ki.
Pataki Balázs
fontos volt, hogy 7-10 napon-

Összegyûjtik Egervár büszkeségeit
Egervár község önkormányzatának képviselõ-testülete tavaly év elején úgy gondolta,
annyi érték van a településen,
hogy azt illõ lenne jobban összegyûjteni. Létrehozták a hétfõs helyi értéktár bizottságot, melynek
feladata, hogy az értékeket egy
nagy adatbázisba rendszerezze.
Sikeres pályázatuknak köszönhetõen a bizottság elkezdte

összeállítani az Egervári Értéktárat. Gyerkó Gábor polgármester kiemelte, hogy az épített
értékek mellett a jól mûködõ
közösségek is ugyanúgy értékei
a településnek. A munka már
végéhez közeledik, késõbbiekben egy kiállításon és talán egy
kiadvány formájában is bemutatják Egervár büszkeségeit.
-pb-

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

Egy képen Egervár fõbb épített értékei: a templom, a várkastély, a hegyi kápolna és a kõkeresztek.
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Csertán-napok az apáti iskolában

Kõszeginé Vigh Ildikó érdekes magyar órát tartott a harmadikosoknak.
2004-ben vette fel a két kalommal megemlékezünk isApátiban mûködõ általános kolánk névadójáról és a zalai
iskola Csertán Sándor nevét, eseményekrõl is. Alsónemesmárciusban évrõl évre Cser- apátiban megkoszorúzzuk az
tán-napok keretében emlékez- emléktáblát, Nemesapátiban
nek Zala megye egykori kor- az emlékmû mellé minden
mánybiztosára, az 1848-49-es osztály letûzhetõ nemzeti szíforradalom és szabadságharc nû díszeket készít. Így a diákok
egyik kiemelkedõ zalai alak- is hozzájárulnak a megemlékezéshez. Idén március 14-25.
jára.
– A Csertán-napok mindig között a különbözõ tantárgyi
a március 15-i ünnepséggel házi versenyek, színes prograkezdõdnek vagy zárulnak. Így mok, sportrendezvények mela hõsök mellett minden al- lett, nyílt napra is vártuk a

kedves szülõket, ahol betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba – foglalta össze
Szabó Katalin intézményvezetõ.
Az intézmény a tevékenységközpontú pedagógia mellett tette le a voksát, melyet a
március 22-iki nyílt napon is
láthattak az érdeklõdõk. Az
iskola jó híre az Interneten is
terjed, hiszen egyik internetes
újság cikkének köszönhetõen
új arcot is fel lehetett fedezni a
szülõk között:
– Almásházáról jöttünk, nagyon sok jót hallottam errõl az
iskoláról. Fontosnak tartom,
hogy a gyerek tényleg sokáig
lehessen gyerek. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a többi iskolában ez annyira nem valósulhat meg, mert túl vannak
terhelve a kölykök. Itt azt látom, hogy vidámak és felszabadultak, olyan dolgokat tanulnak, amiket máshol nem
tudnak. Tetszik, hogy kollektívában dolgoznak a gyerekek.
Kíváncsi vagyok, hogy mit hogyan csinálnak ebben az iskolában. A távolság nem akadály,
mert az óvoda miatt amúgyis
utazni kell. Így nagyjából öt
perccel kell többet autózni. A

nagyfiú most lesz elsõs, a
kislány pedig másfél éves, így
ha Botond ide jön iskolába,
akkor Zsuzsi is ide fog járni
óvodába – meséli Csécs Zsuzsanna, aki családjával nemrégiben költözött Budapestrõl Zalába és a harmadik osztály óráján találkoztunk elõször vele.
A padokban nagyszülõk,
szülõk, testvérek is végignézhették az órákat. Többen már
ismerõsként látogattak el a
nyílt napra. Így volt ezzel
Balogh Attila is, aki hajdanán
iskolásként ugyanezen épület
padjait koptatta, most fiát, Barnabást nézte meg a harmadikosok magyar óráján.
– Amikor nyílt nap van
mindig eljövök, mert kíváncsi
vagyok a gyerekek tudására.
Ilyenkor természetesen egy
kicsit máshogy viselkednek,
mert többen látjuk õket szülõk
is. Barnabás kitûnõ tanuló,
szorgalmas, kíváncsi voltam,
hogy milyenek az osztálytársak
és milyen egy órájuk. Nekünk
annak idején nem volt ilyen
csoportos foglalkozás, mint
ezen az órán, játékos formában
talán könnyebben is tanulnak
– nyugtázta Attila.
Pataki Balázs

Csak a hitelesség maradjon!
Sajtónapi köszöntõ helyszínévé varázsolták március 11-én
az egervári várkastély lovagtermét. A helyi önkormányzat
és a várkastély üzemeltetõje harmadik éve mond köszönetet az újságíróknak, tévéseknek és a rádióban dolgozóknak az egész éves együttmûködésért, a korrekt kapcsolatért.
A rendezvényen ünnepi
beszédet mondott Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Elsõsorban
arról beszélt: a helyi sajtóorgánumoknak annak ellenére
fontos szerep jut a jövõben is,
hogy jól láthatóan teljes átalakuláson esik át a média nem
csupán hazánkban, de egész
Európában és a világon.

A rendezvény egyik házigazdája, Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere szerint bármennyire is változik a sajtó
egész rendszere, annak ellenére a hitelesség fontosságát kell
mindig szem elõtt tartani. A
közösségi médiumok megjelenése hatással van a hírversenyre – jól lehet nem mindig
pozitív értelemben – és ez
sokszor veszélyes is lehet, utalt
itt például a névtelenül posztolók és kommentelõk egyre
nagyobb számban történõ
megjelenésére.
Legyen gyümölcsözõ a jövõbeni
együttmûködés
–
mondta pohárköszöntõjében
Saary Danny, a várkastély új
üzemeltetõje, aki egyben köszönetét fejezte ki a jelenlévõ

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!
Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383
E-mail: annaedit9@freemail.hu

Manninger Jenõ szerint a helyi sajtónak a jövõben is nagy
szerepe lesz.
újságíróknak a mindig korrekt,
tényszerû tájékoztatásért és a
kiemelt figyelemért, amelyet a
várkastély irányába tanúsítanak.
Star Wars Nap, gyermek
fesztiVÁR, nyári színház, mûvésztelep – csak néhány program, amely szerepel a várkastély idei kínálatában. Errõl
Székedli Bertold, a Zalaeger-

szegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke tájékoztatta a sajtó
munkatársait.
Az egervári várkastélyban
megtartott szabad sajtó napján
az újságírók egy helyben bevezetett fizetõeszközt, az egervári tallért és annak bõrbõl
készült tartó „batyuját” kapták
ajándékba.
M.B.
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Lesz még magyar érték, fantasztikus ifjúság
Március 15-én Alsónemesapátiban is megemlékeztek a
169 évvel ezelõtt történt forradalom és szabadságharc történéseirõl. A diákok az ünnephez kapcsolódó versekkel készültek, köztük a település szülöttének, Márkus Katinkának
Március 15-re címû költeményét is elszavalták. A megemlékezést meghitté tette az Apáti Kultúr Csoport ünnepi mûsora. Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester beszédében rámutatott, ezen a napon
mindenki lelkében szólnia kell
a Nemzeti dalnak:
– Ha elhangzik a talpra magyar, akkor mindenkinek értenie kell, hogy mit is jelent.
Szeretjük ezt az ünnepet, mert
vele közel jönnek hozzánk
olyan megnyilvánulások, amikben nyoma sincs az önzésnek.
A vitézség, elszántság, a hõstettek emlékei felvillanyoznak
mindnyájunkat. Nincsen benne semmi olyan, ami megalkuvásra késztetne, hagyna térdre
rogyni minket. Szeretjük március 15-én felidézni azt, amit

Versekkel, énekekkel tették meghitté a megemlékezést.
ott szeretnénk látni ifjaink és
leányaink arcán, minden mozdulatán, hogy szabad, õsi törvényeken alapuló, értékeket
teremtõ életet akarnak. Az ünneppel együtt jár a reménység,
hogy lesz még magyar érték,
lelki és szellemi örökséget felvállaló, magát itthon érzõ fantasztikus ifjúság. A sok történelmi példánk arra int, hogy
az élettel, hazával, szabadság-

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!
A város legnagyobb
turisztikai vállalkozása,
a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark
az alábbi pozíciókba munkatársakat
keres:

• MEDENCEÕR
• PÉNZTÁROS
• TAKARÍTÓ
Elõny: német nyelv ismerete
Pályakezdõk jelentkezését
is várjuk!
Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.
Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

Pereszteginé Cziráki Katalin kifejtette, hogy miért is szeretjük
az ünnepet.
gal, biztonsággal, emberi jo- családunknak, a községünk érgokkal, környezetünkkel kap- dekében kötelességünk megcsolatos feladatok átnyúlnak a tennünk. Nem várhatod el
jelenbe is. A forradalmárok mástól, hogy szabadságodért,
példája kapcsán azt kell meg- jogaidért, szülõföldedért álérteni, hogy nekünk kell el- dozzon, ezt neked kell megvégezni azt a munkát, amit a tenned. Sokkal többen kellenének olyanok, akik építeni,
ápolni és gondozni tudnák a
magyar lét talaját – világított rá
a falu vezetõje.
Pataki Balázs

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Az Alsóerdõ reneszánsza
A városkörnyéknek is kínál lehetõséget
Sajtótájékoztatón tettek javaslatokat minap a Modern
Városok Program keretében
megvalósuló Alsóerdei Sport
és Rekreációs Központtal kapcsolatban a helyi jobboldali
ifjúsági szervezetek vezetõi.
Deák Milán, a Fidelitas zalaegerszegi elnöke és Dén Dániel, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
zalaegerszegi elnöke elmondta: itt a tavasz, a jó idõ, egyre
több idõt töltünk a szabadban,
ezért is aktuális az alsóerdei
projekt megvalósításának ügye.
Dén Dániel hangsúlyozta, a
fiatalok szeretnék, ha a városban elindult nagyszabású fejlesztések között az alsóerdei
beruházás ügye sem homályosulna el. Fontosnak tartják e
komplexum létrejöttét, hiszen
Zalaegerszeg fõ vonzereje elsõsorban nem az épített örökségben, hanem a természeti
környezetben ragadható meg.
Az AquaCityvel és a tervezett
gébárti fejlesztésekkel együtt
az alsóerdei sportközpont már
olyan programcsomagot kínálna a fiatalok és a családok
számára, ami akár egy hosszú
hétvégére is a megyeszékhelyen tudná marasztalni õket.
Ráadásul olyan komplex sportközpont, amilyen az Alsóerdõre tervezett létesítmény,
200 kilométeres körben nem
található sehol.

Az új fogadóépület látványterve.
Deák Milán a konkrét tervek közt megemlítette a bobés a drótkötélpálya élményelemét, valamint a volt napközis
tábor területén megvalósuló
sportcentrum – futó- és görkorcsolya-pálya, bicikliút, KRESZpálya – fontosságát. Elmondta,
kezdeményezik a városvezetésnél, hogy mindezen szolgáltatásokon belül legyenek ingyenesen igénybe vehetõ elemek is, a fizetõs attrakciókat
pedig kedvezménnyel élvezhessék a helybéliek. Mivel e
fejlesztések zöld környezetben

valósulnának meg, szorgalmazta az állat és növényvilágot
megkímélõ megoldások prioritását.
A javaslatokat eljuttatták
Balaicz Zoltán polgármesternek is, aki arról tájékoztatott,
hogy elkészültek az engedélyes és a kiviteli tervei a 2,85
milliárd forintos beruházással
megvalósítani tervezett Alsóerdei Sport és Rekreációs Központnak. A szükséges forrásból a TOP programban már
rendelkezésre áll 1,5 milliárd
forint, a kormány pedig napo-

kon belül dönthet a maradék
1,35 milliárd forint állami forrásról. Amint a teljes összeg
rendelkezésre áll, már kezdõdhet is a beruházás.
A jelenlegi tábor a fejlesztést követõen egy mindenki
által használható, felújított erdei sport és szabadidõ komplexummá válik, ahol a fiatalok
és az idõsebbek egyaránt megtalálják a kikapcsolódási lehetõséget. Nem csak a zalaegerszegiek, hanem a városkörnyék lakói, sõt az idelátogató
turisták is.

Egervári László és Egervár virágkora
Március 11-én második állomásával folytatódott Egerváron a történelmi elõadássorozat, melyet a település mezõvárossá válásának 520. évfordulója alkalmából indítottak útjára. Ezúttal dr. Vándor László történész tartott
elõadást, aki az Egervári-család
közel 200 éves történetének
felemelkedésérõl és a település virágkoráról beszélt. A
település neves családjának
legjelesebb tagja Egervári
László volt, aki Mátyás király
hadvezére, s horvát-dalmát és
szlavón bán volt, majd II.
Ulászló tárnokmesterként is
írnak róla. Halálát követõen
lefelé irányult a család útja. A

Geregye nemzetség Egerváron
székelt és a család így vette fel
az Egervári nevet. A család
sokfelé ágazott, több kihalt, de
egy ág még a mai napig is
fennmaradt, a leszármazottakkal a település is szeretné
felvenni a kapcsolatot.
Következõ alkalommal a
Nádasdy-családról és a 16-17.
századról szól majd az elõadás.
Gyerkó Gábor polgármester
elmondta, hogy ezeken az
alkalmakon a kezdetektõl napjainkig haladva veszik sorra
Egervár történelmét, a résztvevõk minden alkalommal sok
érdekes történelmi adattal és
ténnyel gazdagodhatnak.
Pataki Balázs

Dr. Vándor László az Egervári-családról és a település virágkoráról beszélt.
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Maci és játék minden mennyiségben
Zsúrt rendeztek a Maci Óvodában
Mackókiállítással, mézkóstolással és a Maci óvoda játszóházával színesített Maci
zsúrt rendeztek március 25-én
Alsónemesapátiban. Az érdeklõdõk szinte el is bújhattak a
kiállított mackók között, akiknek számát gyûjtõjük, az alsónemesapáti Maci óvodában
dolgozó óvónõ, Kremznerné
André Ildikó is csak tippelni
tudja:
– Maci óvodának hívnak
bennünket és a mackók is
nagyon kedvesek a gyerekeknek. Február másodikán népi
jóslással, megfigyeléssel kezdjük a napot, hogy vajon kijön-e
a medve a barlangjából és
meglátja-e az árnyékát. A gyerekek szeretik a macis meséket, amik közül néhányat el is
tudnak játszani. A medvék a
számolgatós játékoknál is elõjönnek. Tavaly a gyerekeket is
kértük, hogy hozzák be mackóikat az óvodába. Idén csatlakoztunk az Országos Mentõszolgálat felhívásához, így mi is
gyûjtöttünk a mentõkbe a beteg gyerekeknek mackókat.
Egy csoportos óvodaként a három kosárnyi adomány nagyon
jó eredmény. Több mint tíz
éve gyûjtöm a mackókat, most
negyedszer mutatom meg a
teljes gyûjteményt – meséli a
vezetõ óvónõ, aki nem tudja
már követni a bocsok számát,
hiszen önzetlenül szokott aján-

Somlói Anikó és Kremznerné André Ildikó a gyerekekkel a „macierdõben”.
dékozni belõlük, de ajándékba
is mindig macit kap.
Az egész napos program
egyfajta óvodanyitogatóként
szolgált, melyen az érdeklõdõk
az intézménnyel is megismerkedtek. A gyerekek családias
körülmények között egy csoportban töltik mindennapjaikat, ahol a testvérek, barátok is

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

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
30

fejlõdik, az önkormányzat is
szívén viseli, hogy a gyerekek
minél jobb körülmények között játszhassanak.
A kiállítás mackói még a
felnõtteket is visszarepítik a
gyerekkorba. A több mint 300
macit befogadó gyûjtemény a
kultúrházban húsvétig kedden
10-16-ig, szerdán és pénteken
14-18 óráig várja az érdeklõdõket.
Pataki Balázs

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

00

egy csoportban játszhatnak
együtt. Az óvodába beszoktatás könnyedén megy, mert a
nagyobbak segítik az otthon
melegétõl éppen hogy elszakadó kicsiket. Az apróságok
falusi óvoda révén megismerkedhetnek a település gazdáinál tartott állatokkal, mellette
gyakran járnak kirándulni,
úszásoktatásra és kéthetente
hittanórákon is részt vesznek.
Az intézmény folyamatosan

00

00

www.zalatajkiado.hu
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Otthoni hobbijából a szakmája lett

mxm lakberendezés rovata

Országos döntõben Burka Richárd
nom kell ezen a versenyen. Azt
mondják, hogy gyorsan felfogom a dolgokat. Amikor az
alapkapcsolásokat
tanultuk,
akkor a tanár által egyik nap
felrajzoltat másik nap én
ugyanúgy fel tudtam rajzolni,
össze tudtam szerelni. Itthon
nem is nézegettem semmit,
csak megmaradt a fejemben.
Iskolai gyakorlatokon gyakran
szereljük cégek épületeinek
villamos rendszerét. Gyakorlatvezetõm felügyelete mellett a
házunk villamos részét is én
újítottam fel és a villanyórát is
átszereltem – teszi hozzá az
ifjú villanyszerelõ, akinek már
most megvan az iskola utáni
munkahelye.
Április 24-én a döntõben bizonyíthat Burka Richárd.
Közel 250 versenyzõ közül
jutott az országos, nyolcfõs
döntõbe a villanyszerelõ szakma tanulmányi versenyén az
alsónemesapáti Burka Richárd
Gergõ. A szakma a döntõbe jutott versenyzõket úgy is elismeri, hogy nekik már iskolájukban nem kell a szakmunkás
bizonyítványért vizsgázni, annak érdemjegyét az országos
versennyel ötösre értékelik.
– Decemberben írtunk a
kamaránál egy írásbelit, ahol a
megszerezhetõ 100 pontból
kilencvenet értem el, így továbbjutottam a budapesti középdöntõbe. Ott már gyakorlati és szóbeli részre osztották
a feladatokat, itt az elsõ nyolc
közé jutottam be. Az elért
eredménnyel az összes tantárgy alól felmentést kaptam,
így már most készülök az
április 24-én kezdõdõ döntõre.
Május 6-án lesz a ballagás, de
utána nekem már csak a vizsga
alól való felmentést kell kérnem – meséli szerényen Ricsi.
A tizennyolc éves fiú pályakezdése már általános iskolában eldõlt: édesapjától látta,
hogy mindent meg tudott
szerelni, nem kellett szakembert hívni. Tizenévesen már
Ricsi is kisebb-nagyobb dolgokat szétszedett, így olykor
sikerélménnyel is gazdagodott.
Nyolcadik után Nagykanizsára,
a Cserháti Sándor Szakképzõ
Iskola középiskolai osztályába
ment tovább, ahol a magyar
irodalom elvette a kedvét a
tanulástól.
– Nem szeretek tanulni, de
a szakmai részt órákon át is
tudnám olvasni. Egerszegen a
Széchenyiben a 3 éves szakiskolai képzésen kezdtem újra a
tanulást. Tanáraim már akkor
mondták, hogy nekem harmadikban mindenképpen indul-

A jövõre nézve merész tervei vannak, saját céget szeretne. Eredményei alapján miért
ne sikerülhetne neki? A munkájához szeretné az érintésvédelmi vizsgát letenni, aztán
a következõ cél a mestervizsga
lehet majd. Utóbbihoz a szakmában minimum 5 évet kell
dolgozni, így Ricsi pár év múlva az egyik legfiatalabb villanyszerelõ mester lehet.
– Ahogy fejlõdik a technika,
úgy a villanyszerelõnek is
fejlõdnie kell. Oktatóm szerint
nekem könnyebben mennek a
feladatok, így a versenyen
esélyem lehet az elsõ helyre is
– mondja Ricsi.
Pataki Balázs

Ünnepi megemlékezés Vasboldogasszonyban

Az egervári iskolások színvonalas mûsort adtak elõ.
A múlt hõsei elõtt tisztelegMárcius 15-én délután Vasboldogasszonyban is megem- ve a templom melletti millenlékeztek az 1848-49-es forrada- niumi kopjafánál helyezték el az
lom és szabadságharc esemé- emlékezés virágait és koszorúját.
Április végén 1956-os emnyeirõl. Az ünnepségen a lakosság is részt vett, az egervári lékmûvet avatnak a millenniuiskolások színvonalas mûsort mi emlékparkban.
-pbadtak elõ.

A múlt hõsei elõtt tisztelegtek a kopjafánál.

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson
kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak
több éven át sikeresen ellenállt Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket
arról, hogy ez miért rossz
ötlet. A végsõ érv mindig az
volt, hogy mit csinálnak a
nyúllal húsvét után, hiszen
nem maradhat örökké a lakásban. Ez az érv azért mûködött, mert a gyerekek
nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a
gyerekek már rutinosan
vágtak neki az élõ nyuszi
projektnek. Taktikát változtattak, a nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az unokáknak – engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vigyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meggyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: – A
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: – Ne a tarkát
válasszátok! Annak nem jó a
húsa…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egy év termését mutatták be
Kézmûves kiállítás Egerváron
kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak hozzánk. Most van
egy olyan sarok, ahol mindenki kipróbálhatja az általunk
elsajátított technikákat. Nagyon örülök, hogy mindig
vannak velünk gyerekek, akik
örömmel alkotnak és olyan
boldogok, amikor valami sikerül. Rengeteg ötletünk van,
szeretnénk régi kézmûves dolgokat tanulni, legközelebb szeretnénk kosárfonást oktatót
hívni – foglalta össze Viszket
Józsefné, a társaság szószólója.
A kiállításon a decoupage,
vagyis ragasztásos szalvétaA bemutatott tárgyakból haza is lehetett vinni.
Szeptemberi számunkban
már beszámoltunk egy új közösség alakulásáról, amely egy
évvel ezelõtt Alkotó kezek
néven jött létre Egerváron. A
10-15 fõvel mûködõ, kézmûves
technikákat gyakorló csoport
az elmúlt hónapokban szinte
hetente találkozott, az összejövetelek eredményét pedig a
napokban a kultúrházban az
egervári lakosoknak is bemutatták.
A több technikát is bemutató kiállításon Gyerkó Gábor
polgármester örömmel jegyezte meg, hogy szinte minden
évben jön létre egy önszervezõdõ csoport Egerváron,
amely tevékenységével a település értékét növeli. A társaság
a hagyományok ápolása mellett önmagát is fejleszti, a tagok egymásnak is átadják a
különbözõ technikákat. A bemutatót Manninger Beáta
nyitotta meg, aki kiemelte,
hogy a rohanó, digitális világunkban példaértékû a csoport mûködése, amelyben
több generáció alkot együtt.
– Ahhoz képest, hogy nem
egészen egy éve mûködünk,
büszkék lehetünk, mert több

Viszket Józsefné: – A kiállítást
kedvcsinálóként rendeztük.
mint öt technikát elsajátítottunk. Ha nem is profi szinten,
de kiállítható minõségben. Ez
a kiállítás arról szól, amit egy
év alatt együtt megtanultunk.
Mindenkinek vannak otthon
profi munkái, de most a csoport eredményét szeretnénk
bemutatni. Nagyon sok örömet szereztünk a tagoknak és
jó lenne, ha még többen lennénk. Azért is rendeztük ezt a
kiállítást, hogy talán többen

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

technika, quilling, azaz papírcsíktechnika, körmöcske másként zsinórkötés, rongyszõnyegtechnika, pompom készítés és a mézeskalács díszítés is
bemutatkozott az érdeklõdõknek. A csoport legutóbb április 5-én találkozott, ahol kiértékelték a kiállítást, majd a tavaszi kerti munkák beköszöntével ezután picit ritkábban,
kéthetente gyûlnek össze. A
kultúrház húsvéti kézmûves
foglalkozásán ismét lehet találkozni a csoporttal és az általuk
gyakorolt technikákkal.
Pataki Balázs
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2017: a pályázatok folytatódnak
Az elmúlt év az önkormányzatok számára tartogatott lehetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemélyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.
Fücsök Nikolettával, az RF
Consulting Kft. projekt menedzserével
beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.
– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozásokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy tervezzenek a cégek 2017-re?
– A kormány átfogó gazdaságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegítése, a környezetkímélõ gazdálkodás és a gazdaságos mûködés biztosítás minden területen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fejlesztési források. A nagy érdeklõdést mutatja, hogy a termelõ cégek kapacitásfejlesztési pályázati keretét a 2020as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg lemaradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes kamatú hitellel 30-35 % támogatás igényelhetõ stabil gazdasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat infókommunkiációs fejlesztésére, vállalatirányítási rendszerének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikoletta
Indulnak a vállalatok energetikai korszerûsítését is célzó pályázati programok is, ahol a cégek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogatják. Nagyon várjuk a szolgáltató szektorra vonatkozó pályázati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások március végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fejlesztésre lehet pályázatokat benyújtani. A munkaerõ felvételében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támogatással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell megrettenni a kombinált hitel-konstrukciók nyújtotta lehetõségtõl, mivel a finanszírozási feltételek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A megalapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pályázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítésrõl a fenntartási idõszak végéig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvalósítása érdekében.
– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?
– A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezõgazdasági vállalkozók indulását, az erdõgazdálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borászati korszerûsítéseket támogatja az elkövetkezõ idõszakban. Ígéretet kaptunk a források mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gondban vannak a kifizetési csúszások miatt a gazdák, de az új intézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyelni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ információ jelenik meg a pályázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordulni a naprakész ügyintézés miatt és minden lehetõséget megragadni a fejlesztések megvalósítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és hatékony támogatás kihasználás
területén.
– Otthon melege vagy 0%os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell odafigyelni?
– Régóta várjuk a beharangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, melyet az elmúlt hetekben megkezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Nagyon fontos, hogy a 0%-os hi-

tel és az Otthon Melege program nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsítését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fontos, hogy körültekintõek legyünk azok elõkészítése során. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel találkozhatnak szigetelés, nyílászáró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorszerûsítés területén. A 0%-os hitelkérelem családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése április végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energetikai Otthon Melege elõre láthatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden esetben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlattal. Széleskörû kapcsolatrendszerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tudjuk segíteni hozzánk forduló ügyfeleinket az eredményes igények benyújtásához.
Forduljanak hozzánk bizalommal.
– Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elképzelésekkel az érintettek?
– Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket. A gazdaságosság mindenki számára fontos, magánszemélynek, vállalatnak, gazdának egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.
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Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
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FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

,
CO K

G FB

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

C AS

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2017.04.08.-án, szombaton 10 órakor
600 Ft/db
Házhozszállítással 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

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

Már most rendelje meg tûzifáját!
Vékony bükk, gyertyán, tölgy tûzifa
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2 m -es hálós csomagolásban rendelhetõ.
Mérettõl függõen 16.000 - 22.000 Ft közötti ár.
Telephelyrõl kiszállítás igényelhetõ.
Telefon: 92/384-263 - mellék: 3

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

