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Az 1956-os forradalomra
emlékeztető ünnepi programot
Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester köszöntője nyitot-
ta október 22-én, vasárnap dél-
után a közösségi házban. Em-
lékeztetett rá, hogy sok szen-
vedésen esett át a magyar nép,
s így volt ez az 56-os forra-
dalom idején is, amikor magyar
harcolt magyar ellen.

– A legázolt, bilincsbe vert
magyar nép többet tett a sza-

Könyvbemutató, koszorúzás, kitüntetés
56-os ünnepség Alsónemesapátiban

badságért, igazságáért, mint
bármely nép a világon – hang-
súlyozta, majd a forradalom
alsónemesapáti vonatkozásait
idézte. Pereszteginé Cziráki
Katalin arra is intett, hogy mél-
tónak kell lennünk az elődeink-
re, akik életüket adták a sza-
badságért. Beszédében bemu-
tatta a meghívott vendégeket:
vitéz lovag Dömötör Zoltán
vezérezredest, s a kíséretét al-
kotó tiszteket, akik Alsónemes-

apáti lakóival együtt emlékez-
tek a 61 évvel ezelőtti for-
radalmi eseményekre.

A falu polgármestere külön
köszöntötte Palotai Jánosné

Színvonalas műsort adott az Apáti Kultúrcsoport.
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A fagyok előtt érdemes el-
lenőrizni a vízmérőket, vala-
mint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének meg-
őrzéséről a kötelesfelhasználó
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyez-
ni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti ta-
vasszal az ingatlantulajdo-
nosokat.

Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, le-
hetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszi-
getelő anyaggal védeni.

Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket. A tartós fagyok el-
múltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házak-
ban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem vár-
hatóak fagyos éjszakák.

Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mé-
gis ivóvíz-áramlást mutat, va-
lahol szivárgás lehet a háló-
zaton, ezért érdemes szakem-
berrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fo-
gyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a há-
lózaton.

Köszönjük, hogy odafi-
gyel vízmérője állapotára, hi-
szen a vízórák rendeltetés-
szerű működtetése közös ér-
dekünk!

Fagytalanítsa vízmérőjét!

Krápicz Zsuzsannát, Alsóne-
mesapáti díjazottját, aki Farkas
Antal életén keresztül az 1956-
os forradalom Alsónemesapáti-
ban történt eseményeit idézte
fel könyvében. Az alkotóról és
művéről elmondta, hogy olyan
eseménysort indított el a falu-
ban, amelynek során kezdtek el
megnyílni az emberek, s szá-
moltak be az egykor megélt
élményeikről.

– Ezt a könyvet „apátikum-
ként” tarthatom a kezemben –
hangsúlyozta Pereszteginé Czi-
ráki Katalin –, hiszen ezelőtt
senki nem írt Alsónemesapáti-
ról ilyen művet, kimondhatjuk,
könnyektől áztatva forgatott
könyvet.

Dömötör Zoltán rehabilitált
honvédtiszt ünnepi beszédében
emlékeztetett rá, hogy a világ
összes állama közül Magyar-
ország volt az első, amely
szembeszállt a nálunk vörös
hordának nevezett szovjet had-

sereggel. A vezérezredes fi-
gyelmeztetett rá, hogy bár ma
Magyarország szabad, nincs
idegen hadsereg a területén, de
erre a szabadságra és békés
életre vigyázni kell!

– A világ akkori 209 orszá-
ga közül Magyarország volt az
egyetlen, amely szembe mert
szállni a nemzetközi kommu-
nizmussal! – emelte ki, hozzá-
fűzve, hogy nekünk, magyarok-
nak nem az orosz nép volt az
ellenségünk, hanem a kommu-
nizmus, a szovjethatalom, amely
azóta kimúlt.

Az ünnepségen a Csertán
Sándor Általános Iskola tanulói
Palotai Jánosnénak az Alsóne-
mesapáti 1956, Farkas Antal
emlékére című könyvéből idéz-
tek, majd színvonalas műsort
adott a helybeli fiatalokból álló
Apáti Kultúrcsoport. Végezetül
az ünneplők megkoszorúzták
az 56-os forradalom emlékére
állított kopjafát.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

Könyvbemutató, koszorúzás, kitüntetés
56-os ünnepség Alsónemesapátiban

Dömötör Zoltán vezérezredes, az ünnepség szónoka a szabad-
ság megóvására intett.

Konyhafelújításba fognak
hamarosan a vasboldogasszo-
nyi faluházban. A munkát egy
nemrégiben elnyert pályázat
tette lehetővé – tájékoztatott
róla alpolgár-Németh Zsolt
mester.

– Vasboldogasszony a kis-
települési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztései-
nek támogatására kiírt pályá-
zat lehetőségével élt. Egymil-
lió-kettőszázötvenezer forint
támogatásra pályáztunk, s ezt
az összeget el is nyertük. A
települések többek közt belte-
rületi út, híd, járda, felújítá-
sára, karbantartására, s olyan
épület felújítására, fejlesztésé-
re, illetve energetikai korsze-
rűsítésére és szükség esetén
megvásárlására is pályázhat-
tak, amely közösségi célokat
szolgál. Ezekhez a célokhoz
kapcsolódóan a vasboldog-
asszonyi önkormányzat a fa-
luházban levő konyha és rak-

tár épületrész teljes felújítá-
sára adott be pályázatot.

– Mi valósul meg a pá-
lyázat révén?

– Az energetikai rendszer:
a víz, villany, gáz és a fűtési
rendszer, s a belsőépítészeti
munkákat is elvégezzük. Új
járólapot kap az épületrész,
kicseréljük az ajtókat és a
belső festést is elvégezzük.
Kívül a tetővápa felújítását is
el kell végezni, ami korábban
beázott, s halaszthatatlanná
vált, valamint a külső fa épü-
letrészek is új festést kapnak.
A faluház múltkori felújítá-
sakor ezekre a munkákra már
nem kerülhetett sor, s most, a
pályázat révén vált lehetővé,
hogy mindezt elvégezzük.
Amint megérkezik a támoga-
tási szerződés, az önkormány-
zat kiválasztja a kivitelezőt és
a terveink szerint januártól
megkezdhetjük a munkát.

- farsang -

Vasboldogasszony sikerrel pályázott

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485
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Szeptember végén 5,4 szá-
zalékos volt a munkanélküliség
Zala megyében, a kirendelt-
ségek 6845 álláskeresőt tartot-
tak nyilván – tájékoztatta a
kormányhivatal foglalkoztatási
főosztálya az MTI-t.

Szeptember végén az előző
havinál 2 százalékkal több, az
egy évvel korábbinál viszont 2
százalékkal kevesebb volt a re-
gisztráltak száma. Az álláske-
resők száma a korábbi években
is mérsékelten növekedett az
ősz első hónapjában a szezo-
nális munkalehetőségek csök-
kenése miatt.

A megyében 150 álláskere-
ső képzése kezdődött el szep-
temberben.

A munkaadók ezer új, nem
támogatott álláshelyet jelentet-
tek be szeptemberben. Az év
első kilenc hónapjában össze-

5,4 százalékos munkanélküliség
sen 9,5 ezer álláshelyet hir-
dettek meg, köztük jelentős
számban ajánlottak szakkép-
zettséget nem igénylő egyszerű
munkaköröket.

Szeptemberben 1,5 ezer ál-
láskereső került nyilvántartás-
ba. A regisztrációból több mint
1,3 ezren kerültek ki, a kilépők
közül több mint 400-an jutottak
támogatás nélkül munkához.

A nyilvántartott álláskere-
sők 8 százaléka pályakezdő. Év
eleje óta 580 pályakezdő került
be első ízben a nyilvántartásba,
közülük 320-an az elmúlt négy
hónapban. A tavalyi év azonos
időszakában – az év első 9 hó-
napjában – összesen 720 pá-
lyakezdőt regisztráltak, 400-an
június és szeptember között
jelentkeztek első alkalommal
a Zala megyei kirendeltsé-
geken.

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Egervár őszi hangulatban

Fotónk készültekor még aranysárga napsugarak cirógatták az
egervári lelkes amatőrök keze munkájával készült őszi köztéri
díszt. Tegyünk el ezekből a napsugarakból, a derűs hangulat-
ból egy keveset a hideg téli napokra!

Farsang Lajos felvétele

„Mi mindannyian köszönet-
tel tartozunk azért, hogy verí-
tékükkel, könnyeikkel, szorgal-
mas munkájukkal, áldozattal
a nehéz időkben megterem-
tették és biztosították nekünk,
fiatalabbaknak, gyermekeik-
nek, unokáiknak, hogy tanul-
hassunk, dolgozhassunk, gya-
rapodhassunk, és nyomdokuk-
ba léphessünk.... Isten éltes-
se sokáig Alsónemesapáti
szépkorúit! Isten éltesse so-
káig Önöket!” – mondta meg-

A szépkorúakat köszöntötték

nyitóbeszédében Pereszte-
giné Cziráki Katalin polgár-
mester.

Köszöntője után a Maci
óvodások, a pethőhenyei Tar-
soly Erdélyi Mezőségért Egye-
sület tagjai, valamint a zala-
szentmihályi nótázók szórakoz-
tatták a vendégeket. A megven-
dégelés után nótaszótól volt
hangos a község kultúrháza. A
helyi önkormányzat ismét aján-
dékkal kedveskedett a szép kort
megélt polgárainak.

Vidám hangulat a szépkorúak köszöntésén.
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Az Alsónemesapátiak és
Elszármazottak találkozóján
Alsónemesapátiért Díjat vett át
több jeles személyiség közt
Fábiánné Simon Klára. A ki-
tüntetést azzal érdemelte ki,
hogy megalapította és hosszú
éveken át vezette a Harangláb
Kulturális és Faluszépítő Egye-
sületet. A kitüntetett aktív höl-
gyet otthonában kerestük fel,
majd bemutatta a Bodza tanyát,
amely több közösségi kezde-
ményezés mellett az egyesület
ötlete nyomán jött létre az ön-
kormányzattal karöltve.

Nagy idő telt el a szervezet
2003 novemberi megalapítása
óta, szinte számba sem lehet
venni, mennyi mindent való-
sítottak meg az eltelt közel
másfél évtizedben, így a leg-
szebb történetekből mazsoláz-
gatunk.

– Hogyan kezdődött a „Ha-
rangláb sztori”?

– Abban az időben sokan
voltunk úgy, hogy ebben a falu-
ban több lehetőséget láttunk,

Közös célokért a helybéliek és a „gyüttmaradtak”
Alsónemesapátiért díjas Fábiánné Simon Klára

mint amit azelőtt. Ha vissza-
tekintek az alapítás idejére, az
alapító „hívó emberekből”, hár-
munkból ketten „gyüttmarad-
tak” vagyunk. Ide költöztünk és
maradtunk! Szilvási Lászlóné-
ék például Debrecenből jöttek,
de Krápicz Lászlóné is a szom-
szédos Nemesapátiból házaso-
dott ide. Megírtam egy hívó
levelet, amelyet minden csa-
ládhoz eljuttattunk, s ahol lehe-
tett, személyesen adtuk át, így
el is beszélgethettünk a cél-
jainkról. Fontos a személyes
megszólítás! A falu közéletébe
magam is úgy kerültem, hogy
Balaton Józsefné, az előző pol-
gármester egy helyi találkozó
kapcsán megszólított és kérte a
segítségemet. Úgy éreztem,
nem csak itt lakunk, hanem
számítanak is ránk! Biztattak és
képviselőnek is megválasztot-
tak, több évig ezt a tisztséget is
betöltöttem. Viszont úgy érez-
tem, hogy nem lehet mindent
valóra váltani önkormányzati
szinten, nyitni kell a szélesebb
közösség felé. Akkor a sport-
körön kívül semmilyen civil
szervezet nem volt a faluban, s
éreztem, hogy nagyobb aktivi-
tást is el lehetne érni. A hívásra
végül 38-an jöttek el, fiatalok,
idősebbek, nők, férfiak vegye-
sen. Időközben cserélődtek is
tagok, ám az alapítók közül 12
fő – köztük Pereszteginé Czi-
ráki Katalin, a jelenlegi polgár-
mester – még ma is az egyesü-
let gerincét alkotja – emlékezik

a kezdetekre Fábiánné Simon
Klára.

– Már az egyesület alapítása
előtt is folyt a közösségi munka
– kanyarodik még korábbra. –
Még képviselő voltam, amikor
kitaláltuk, hogy legyenek eszté-
tikus utcajelző tábláink. Mint
sokhelyütt visszatérő akadály,
itt is felmerült, hogy semmire
nincs pénz. Kitaláltuk, hogy
az önkormányzat területein
biztosan vannak hasznosítható
fák, szedjük össze, és készít-
sünk belőlük útmutató táblá-
kat. Az elképzelést közös
munkával meg is valósítottuk!
Tóth József „Jovi” volt a sofőr,
mi pedig gyűjtöttük a fát…
Megszólítottuk az embereket
és azok is eljöttek, akik ko-
rábban sosem vettek részt
hasonló munkában! Ez olyan jó
érzéssel töltött el, amely inspi-
rációt adott a hívó levél meg-
írásához...

– Az egyesület munkáját mi-
lyen eredmények jelzik?

– Együtt voltunk a munká-
ban és a szabadidőben is, s ke-
restük a pályázati lehetősége-
ket. Szerencsések voltunk, min-
den évben nyertünk valamilyen
pályázatot. Ennek révén való-
sult meg például az orvosi ren-
delőnél álló homokkő kereszt,
készült el a kovácsoltvas kerí-
tés és a padok. A megyei ön-
kormányzat támogatásával pél-
dául az egészséges életmódra
nevelést célzó előadássorozatot
szerveztünk. Már akkor érde-
keltek minket a természetes
gyógymódokkal, gyógynövé-
nyekkel kapcsolatos tudniva-
lók, s ez mostanra az egyesület
egyik meghatározójává vált –
meséli, s nem fogy ki a szóból,

annyi mindent kellene el-
mondani.

A szervezet életét kirándu-
lások és közös főzések is fű-
szerezik, előre megtervezett
vagy spontán módon, pályázat
révén vagy önerőből. A KÖSZ'
hogy segítesz! Közösségi mun-
ka a Harangláb Egyesülettel
programba már az egyesület
alapítása óta született fiataljaik
is besegítenek. A tagság sokat
dolgozott a falu szépítésén. Vi-
rágos tereket alakítottak ki a
faluban, közösségi rendezvé-
nyeket, családi vetélkedőket
szerveztek. Ám legjelentősebb
vállalkozásuk minden bizony-
nyal a Bodza tanya létrehozása
és a hozzá kapcsolódó füvész
napok megszervezése volt. A ke-
mence, a faház, a gyógynö-
vényes kert, az ide kapcsolódó
tanösvények mind a közösség
aktivitását és erejét növeli.

A tervek? Az idén novem-
berben is sor kerül az újborkós-
toló libanapra, amelyet szintén
az egyesület kezdeményezett, s
amely az önkormányzat szerve-
zésében évi rendszeres program
a faluban. A Bodza tanya ud-
varán pedig elhangzik: Azért
ide még jó volna egy rendez-
vénypajta!

– A díjért, amelyet kaptam,
köszönet illeti valamennyi tag-
társamat, köztük Lacit, a férje-
met is, akivel mi vagyunk most
a legidősebb tagok. Kicsit el-
fáradtam, sok volt a teendő…
Így jó szívvel adtam át az
egyesület vezetését Virághné
Ujj Ilonának, az utódomnak,
aki szintén alapító tag volt -
osztotta meg velünk végül Fá-
biánné Simon Klára.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

A Fábián házaspár másokkal karöltve sokat tett a faluért és a
Bodza tanyáért, ahol a fotó készült.

Az előző számunkban té-
vesen jelent meg Katona
Gyuláné kitüntetése.

Helyesen: Alsónemesapá-
tiért díjat vett át a falu
több arra érdemes lakójával
egyetemben Katona Gyu-
láné. Az érintettek elnézését
kérjük.

Helyesbítés
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Már hagyományosan októ-
ber közepén tartja meg az évi
rendes alapítványi bálját Eger-
váron óvodaaz . Így ezúttal is
szép számú vendégsereg köré-
ben, színvonalas műsorral tar-
tották meg a színes jótékony-
sági rendezvényt október 14-
én, szombaton.

A műsort ezúttal is első-
sorban helyi és környékbeli fel-
lépők adták. Fellépett a gősfai
Rozmaring néptánccsoport, a
Kiszöv táncegyüttes, dalokkal
szórakoztatta a közönséget Ba-
lázs Henriett Bogdán An-és
namária, valamint a zalaeger-
szegi tánccsoportPress Dance
is hozzájárult a színvonal
emeléséhez. A báli hangulatot
végül az óvónők jelmezes
reneszánsz tánca lapozta meg,
amelyhez Mátyás királyt is

Malac-árverezés és reneszánsz tánc
„találtak”, stílusosan Gyerkó
Gábor polgármester szemé-
lyében.

Bangó Zoltánné óvodave-
zető érdeklődésünkre elmondta,
hogy ezúttal is sikeres volt a
rendezvény mind a színvonalát
és közönség hangulatát ille-
tően, s nem utolsósorban a be-
vétel vonatkozásában, amelyet
az óvoda céljaira fordítanak. A
bevételből színházbérletet, játé-
kokat és más eszközöket vá-
sárolnak.

A helyi magánszemélyek és
vállalkozók hozzájárulása is
szép bevételt hozott, a tombo-
latárgyak is gazdára találtak.
Kaposi Richárd ezúttal is je-
lentősebb összeggel járult
hozzá az óvoda beszerzései-
hez, pedig egyFarkas Ottó
valódi élő malacot ajánlott fel,

„akit” azon nyomban elárve-
reztek.

– Köszönetet mondunk min-
denkinek, aki a bál sikeréhez és

ezzel az óvoda körülményeinek
javításához hozzájárult – mond-
ta Bangó Zoltánné óvodavezető.

Farsang Lajos

Az egervári reneszánsz óvónők Mátyás király társaságában.

Szeptember utolsó napján
ötödik alkalommal váltak Ne-
mesapáti romantikus utcái a
hagyományos szüreti falunap
színterévé. Az egyébként is
különlegesen szép adottságok-
kal bíró település, dombokra
kúszó utcái a hétköznapokban
is ízlésesen díszítve, otthonos
hangulatot árasztva várják a ha-
zatérőket vagy éppen az odalá-
togatókat. Ezen a napon azon-
ban tapintható jó hangulat, mu-
zsikaszó, gyermekzsivaj és
mennyei illatok töltik meg a
faluközpontot.

A program a délelőtti órák-
ban vette kezdetét a főzőver-
sennyel, melyen idén a babos
ételek versengtek a zsűri elis-
merő véleményéért. A jelentke-
zőket egyébként a falu polgár-
mestere ötezer forinttal támo-
gatta csapatonként, tiszteletdíja
terhére.

Szintén délelőttől, kézmű-
ves foglalkozás várta az érdek-
lődőket a közösségi házban. Itt
főként az ősz adta megannyi-
féle termésből születtek az év-
szakhoz illő dísztárgyak, me-
lyek elkészítéséhez a helyi is-
kola két tanítónője nyújtott se-
gítséget.

Az olvasást népszerűsíten-
dő, könyvkuckó is várta mind-
azokat, akik ha rövid időre is,
de inkább megbújtak volna a
sorok közt.

Nemesapáti polgármesterét,
Gáspár Zoltánnét még a szüreti
felvonulás előkészületei köz-

Szüreti vigasság Nemesapátiban
ben sikerül utolérni, aki jó há-
ziasszony módjára mindjárt
friss süteménnyel kínálja a kí-
váncsiskodó tudósítót.

– Ez a nap az év legfon-
tosabb napja a falu közösségi
életében – kezdi a település ve-
zetője, majd folytatja: – hetek-
kel ezelőtt kikerültek faluszerte
az ilyenkor szokásos szalma-
bábuk, melyek a falugond-
nokunk és segítői kreativitását
dicsérik. Ilyenkor a falu lakos-
sága meg is ugrik pár fővel –
teszi hozzá mosolygó tekin-
tettel. – Idén először, de min-
denképp hagyományteremtő
szándékkal fűnyírótraktoros
ügyességi versennyel is készül-
tünk, Varga Miklós ötlete nyo-
mán. A pálya kellékeit Hodosi
Géza és néhány segítője készí-
tette, nagy odaadással, amit ez-
úton is köszönök. Szeghy Csa-
ba plébános, a verseny fővéd-
nöke, vándorserleget ajánlott
fel, mely remélhetőleg évente
gazdát cserél majd. A rendez-
vényt egyébként Nemesapáti
Önkormányzata támogatja és
szerencsére sok civil segítséget
is kapunk.

Mint megtudtuk, a program
mindenkori célja, hogy a he-
lyiek egy kellemes délután ke-
retein belül találkozzanak, jól
érezzék magukat és egyben
őrizzék a helyi hagyomá-
nyokat.

Kora délutánra aztán elké-
szülnek az ételek, melyek im-
pozáns tálalás mellett kerülnek

az öttagú zsűri elé. Végül Krá-
nicz Imre állhat a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára, a Jó-
kairól elnevezett gatya repege-
tő, pokróc lebegtető bableve-
sének köszönhetően.

A nap fénypontja, a szüreti
felvonulás délután háromkor
indul el és célba veszi a falu
főutcáját. A kígyózó menet ki-
sebb és nagyobb traktorokból,
autókból, de javarészt a mö-
göttük ballagó gyalogosokból
áll. A népies ruhába öltözött
helyiek perecekkel, pogácsával
és persze italfélével a batyuban
haladnak és a kapuk előtt néze-
lődőket sorra meg is kínálják.
Úgy fest, a régi időket idéző
népszokás bizony máig vonzza
az embereket, hiszen a menet-
oszlop hossza is tekintélyes, de
a felvonulókat váró helyiek is

szép számmal kiálltak a por-
ták elé.

A jó hangulatú menetelés
után a faluközponthoz tér
vissza a derűs hangulatú tömeg,
ahol vár minden-Varga Miklós
kit egy kis uzsonnával.

Séta és uzsonna után jól
esik egy kis muzsika, erről
pedig gondos-Csimszi Rudolf
kodott, mindenki megelége-
désére.

A fülbemászó dallamok sö-
tétedésig mulattatták a jelenlé-
vőket majd a Szent Mihály napi
tűzgyújtással csendesedett el az
egész napos forgatag.

A szervezők idén különle-
gességgel készültek, hiszen a
tábortűznél a Gyéres zenekar
élőzenével zárta az idei szüreti
falunapot.

Gellén Szilárd

Szüreti felvonulás Nemesapátiban.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Kispáli az idén is csatla-
kozott „A legszebb konyha-
kertek” elnevezésű mozgalom-
hoz, s meghirdették a hozzá
kapcsolódó „Az én kiskertem”
kertszépségversenyt. Az éves
munka eredményének kihirde-
tésére a szüreti mulatság al-
kalmával került sor.

Horváth Zsuzsanna polgár-
mester elmondta, hogy a felhí-
vásra három nevezés érkezett, s
mindhárman kitettek magukért.

– Három annyira különbö-
ző kertet értékelhettünk, hogy
szinte képtelenség egymással
összehasonlítani. Közös voná-
suk volt a magas szinten meg-

Kispáli kertszépségverseny
valósított kertépítés, így nem
rangsoroltuk őket, hanem mind-
három kertet díjaztuk. Szabó
Istvánnénak a veteményes kert-
je érdemelt elismerést, Háriné
Magdinak mindig nagyon szép
az utca felőli előkertje, s két
kislány, ésFrankovics Réka
Nagy Emese külön erre a ver-
senyre készítettek egy szép
veteményeskertet.

A szüreti bálon virághagy-
mákat és más, a kertészkedés
során felhasználható ajándé-
kokat tartalmazó csomaggal
jutalmazta az önkormányzat a
kertszépségverseny nyerteseit.

-Farsang-

Horváth Zsuzsanna polgármester a kertszépségverseny díja-
zottaival.

Az immár hagyományos
szüreti mulatságra várta a falu
népét és minden érdeklődőt
Kispáli önkormányzata október
7-én, szombaton. A közös mun-
kában és szórakozásban edző-
dött falu népe ezúttal is kitett
magáért. Délután három órától
az ifjúsági klub épületénél gyü-
lekezett a falu maskarás népe,
hogy aztán traktorral, a fel-
díszített járműszerelvényekről
integetve végigvonuljon a főut-

Traktorral, kisbíróval, dallal, tánccal
Szüreti felvonulás Kispáliban

cán a Nagykutas felőli faluvé-
gig, majd vissza, a közösségi
házig. Itt aztán kidobolta Fa-
zekas János kisbíró a pelyhes
állú ifjaknak és a tollasodó vé-
neknek, hogy „Jó érett a szőlő,
van elég hordó” és ez nyilván
okot adott rá, hogy így biztassa
a falu népét: „Zengjen hát dalo-
tok fel a magas égig, mulas-
satok vígan a faluban végig!”

Mulatott hát a jelmezes jó-
nép, , a meny-Smodics Sanyi

asszony, , a vőle-Háriné Magdi
gény és a többiek. Horváth An-
tónia képviselő munkásember-
nek öltözött, , aBozzainé Andi
falu fodrásza és többen ci-
gányasszonynak maszkírozták
magukat, az ifjú hölgyek nép-
viseletet öltöttek, s további
ötletes jelmezek derítették mo-
solyra a szemlélődőket. Hor-
váth Zsuzsanna polgármester-
nek öltözött, s ennek megfe-
lelően összefoglalót is adott a
rendezvényről. Elmondta, hogy
a paradicsomos káposztával,
pogácsával és buktával, no és
színvonalas műsorral készültek
a szüreti bálra.

Az úton némi pálinkázással
megalapozott jókedvet a kö-
zösségi házban a gősfai Roz-
maring néptánc együttes bemu-
tatója, majd a rövidke műsort
Zsikó Zoltán és népi zene-
karának koncertje követte. A
milánói világkiállítás és a New
York-i ENSZ székház és szá-

mos további koncert-terem kö-
zönségét is meghódító banda
ezúttal kicsi, de annál lelkesebb
közönségnek muzsikált, amely
végül alig akarta leengedni
őket a színpadról.

– A Zsikó zenekar 2014-ben
a Felszállott a páva tehetség-
kutató verseny legjobb három
vonós bandájának az egyike
volt, s azóta számos koncertet
adtunk hazai és külföldi szín-
padokon, s nagy örömmel ér-
keztünk Kispáliba, ahol szintén
kedvelik a zenénket. Zenés
Kárpát-medencei utazásra vit-
tük a falu hallgatóságát, hor-
tobágyi, sárközi, erdélyi, kalo-
taszegi és felvidéki összeállítást
– mondta lapunknak a Baranya
megyéből érkezett országos,
sőt, nemzetközi szinten ismert
zenekarról Zsikó Zoltán.

A rendezvényt vacsora,
majd kitűnő hangulatú bál
zárta.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

A falu jelmezes népe a kisbíróval az ifjúsági klubtól indult
útnak.
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Tartalmas faluházi progra-
mok sűrűje adott lehetőséget
októberben is a közösségi élet-
re az .egervári faluházban
Könyvtári hét zajlott le,
amelynek során filmvetítés és
kézműves foglalkozás nyújtott
tartalmas időtöltést. Az érték-
nap programja során pedig a
település történetéről ismerhet-
tek meg relikviákat az érdek-
lődők. A harmadik és negyedik
osztályos gyerekeknek a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárból
érkezett Czirákyné Tóth Edit
tartott előadást a cigány mesék-
ről, a kisebbeknek pedig az
egervári faluházi programokat
gondozó Bertókné Kovács Ve-
ronika könyvtáros, rendezvény-
szervező tartott lebilincselő
foglalkozást. A másodikos ta-
nulók számára a vízzel kap-
csolatos, felismerő játékkal és
tablókészítéssel összekapcsolt
interaktív programot állított
össze, az elsősök pedig a
természet rejtelmeivel ismer-
kedhettek.

Mozgalmas faluházi élet
Az október 19-én megtar-

tott Egervári Értéknapon az
érdeklődők megnézhették az
Ízőrzők című sorozatban a
faluról készített filmet, amelyet
a Magyar Televízió forgatott
még 2010-ben. A korábban már
adásba került film a helyi
gasztronómiai specialitások el-
készítésének módját ismertette,
s ezen túl a környék neveze-
tességeit is bemutatta. A vetítés
után a közösségi ház földszint-
jén kiállított régi egervári fo-
tókat – például a helyi temp-
lomról készült 100 éves felvé-
telt – tekinthettek meg az ér-
deklődők. A mai fiataloknak
már kuriózum az Egervár régi
faluközpontjáról, a valamikori
tiszttartói lakásról készült kép,
amelyben valaha báró Soly-
mosy László is élt. Hiszen a
ház már nem áll, a helyén – a
mai Egervár központi terén – a
szökőkút áll a padokkal és a
szépen parkosított környezet-
ben Solymosy László mell-
szobrát láthatják a nézelődők.

Egy másik fotón a várkastély
mellett folydogáló Sárvízen át-
ívelő régi fahíd látható. A gye-
rekeknek pol-Gyerkó Gábor
gármester tartott rövid ismerte-
tőt az egyes korabeli képekkel
kapcsolatban.

A nap folytatásaként kéz-
műves foglalkozás kötötte le a
gyerekeket, akik Bertókné Ko-
vács Veronika irányításával
színezhettek és vármaketteket
építhettek.

Október 25-én neves ven-
déget fogadott a faluház. Lackfi
János József Attila-díjas ma-
gyar költő tartott író-olvasó ta-
lálkozót az iskolásoknak. A
gyerekek már előzőleg készül-
tek, így ismerősek voltak nekik
a vendég művei, könnyen ment
a közös versolvasás. Az őszi
programsort a következő na-
pokban még közös tökfaragás
egészíti ki színes ráadásként.

Farsang Lajos

Az értéknapon Egervár történetét láthatták a gyerekek képek-
ben.

Egerváron született, s innen
is távozott el az égi biroda-
lomba a település díszpolgára,
Srágli Lajos. A köztiszteletben
álló történésztől október 17-én
vettek végső búcsút családtag-
jai, barátai, munkatársai az
egervári temetőben. Az általa
létrehozott és megőrzött érté-
kek sora, s elsősorban a sze-
mélyisége azonban feledhetet-
lenné teszi lelkünkben.

Srágli Lajos léte elvá-
laszthatatlanul összefonódott
az alkotó munkával, a kultú-
rával, az értékmegőrzéssel.
Életére visszatekintve láthat-
juk, hogy már gyermekkorától
fogva vonzódott a humán ér-
tékekhez, a történelemhez, iro-
dalomhoz. E tudományok je-
lölték ki az életútját. Az eléje
tornyosuló akadályokat legyőz-
ve megszerezte a pedagógusi
és a történész diplomáját és
személyiségéhez illő pályára
talált. Csaknem harminc esz-
tendőn át a Magyar Olajipari
Múzeumban építette életmű-
vét: történészként kezdett dol-

Az értékek teremtéséért és megőrzéséért élt
Végső búcsú Srágli Lajostól, Egervár díszpolgárától

gozni és végül igazgatóhelyet-
tesként vonult nyugdíjba.

A munkája lehetőséget
adott számára, hogy szakmai
kutatásokat végezzen az olaj-
ipar területén. Tollvonásain ke-
resztül ismerhettük meg töb-
bek közt a zalai olajipar tör-
ténetét és a koncepciós MA-
ORT-pert, amelyet azért kohol-
tak, hogy a Rákosi-éra és a
szovjethatalom megszerezhes-
se az olajvagyont.

A kutatómunka szinte a
vérévé vált. Feldolgozta az 50-
es évek történéseit, figyelem-
mel az akkori jugoszláv or-
szághatáron létesített erőd-
rendszerre. Szűkebb pátriájá-
ban is helytörténeti kutatások
sorát végezte. Oroszlánrészt vál-
lalt az épített örökségek védel-
mében. Nevéhez fűződik az épí-
tett és természeti értékek helyi,
kistelepülési szinten való helyi
védelem alá helyezésének első
lépései, a helyi értékek védel-
méről szóló önkormányzati
rendeletek elkészítése. Kezde-
ményezője volt kistelepülé-
sek, köztük Egervár, címerei-
nek, zászlóinak megalkotásában.

Feladatokat vállalt telepü-
lések helytörténeti gyűjtemé-
nyeinek, valamint kiállításai-
nak elkészítésében. Számos
társadalmi szervezet, alapít-
vány létrehozásában vállalt
feladatokat. Az Egervári Hely-
történeti és Községszépítő
Egyesület, a Zalai Egyesületek
Szövetsége, az Egervári Esté-
kért, Hagyományokért Kultu-

rális Alapítvány alapításában
és munkájában is aktívan részt
vett. A Város- és Faluvédők
Szövetségének is tagjává vált,
majd 10 éven át a szervezet
alelnökeként tevékenykedett.
Seregnyi rendezvény, ünnep-
ség és kiadvány szervezését,
elkészítését fémjelzi Srágli La-
jos neve, így például az or-
szágos terjesztésű Értékmentő
című folyóirat is, amelyet egy-
személyben szerkesztett.

Számos kitüntetés és díj
mérföldkövekként mutatja a
pályáját: megkapta a Murvay-
díjat, a Podmaniczky-díjat, az
Egervárért (Pro Urbe) díjat, a
Kós Károly díjat, és 2010-ben
a számára talán legmegtisz-
telőbbet, az Egervár díszpol-
gára kitüntető címet.

Publikációinak, tanulmá-
nyainak, kiadványainak felso-
rolása is szinte kötetet töltene
meg. Bizonyára megteszi vala-
ki, hogy könyvbe sűrítse élet-
művét. Személyiségének emlé-
két szívükben őrzik mindazok,
akik ismerték és szerették.
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A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programból
(TOP) biztosított több mint
négymilliárd forintból korsze-
rűsíti egészségügyi, szociális és
oktatási-nevelési intézményeit
Zalaegerszeg önkormányzata, a
munkálatok jelentős része már
le is zárult – tájékoztatta a zalai
megyeszékhely polgármestere
az MTI-t.

Balaicz Zoltán ismertetése
szerint a város számára biztosí-
tott 16,8 milliárd forintos TOP-
keretből több mint 400 milliót
fordítanak a szociális intézmé-
nyek, 350 milliót meghaladó
összeget az egészségügyi inf-
rastruktúra, 3,3 milliárd forint-
nál is többet pedig az oktatási-
nevelési intézmények építésére,
korszerűsítésére. A munkálatok
jelentős része már lezárult, a
még zajló felújítások a tervek
szerint a jövő év elején feje-
ződnek be.

Mint kifejtette: 200 millió
forint ráfordítással felújították a
Landorhegyi Idősek Klubját, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontot Belvárosi Idősek, a
Klubját a Nyugdíjas Otthonhá-,
zat Szociális Klubot, átadták a
és a Gasparich úti Idősek
Otthonában elvégzett kisebb
felújítást. Már csak az And-

Több mint négymilliárd forintból korszerűsíti teljes intézményhálózatát Zalaegerszeg
ráshidai Idősek Klubjának tel-
jes felújítása zajlik ebből a
keretből, továbbá 233 millió
forintból folyik még az Idősek
Gondozóházának komplex kor-
szerűsítése.

Ugyancsak a végéhez köze-
ledik a zalaegerszegi egészség-
ügyi alapellátási intézményhá-
lózat teljes rekonstrukciója,
amelynek keretében nyolc há-
ziorvosi gyermekorvosiés öt
rendelő, 17 iro-védőnői körzet
dája, valamint a központi ügye-
let épülete újul meg. Az együt-
tesen 353 millió forint költség-
ből megvalósuló beruházások
közül már csak két rendelőben
zajlik még a felújítás, amit a
központi ügyelet rekonstruk-
ciója követ majd rövidesen –
jelezte a polgármester.

Balaicz Zoltán elmondta:
annak ellenére, hogy a zala-
egerszegi oktatási-nevelési in-
tézmények közül már csak az
óvodák és a bölcsődék vannak
a város fenntartásában, tovább-
ra is felelősséget éreznek vala-
mennyi helyi oktatási intéz-
mény állapota iránt, így ezek
beruházásaira 3,3 milliárd fo-
rintot meghaladó összeget köl-
tenek a TOP-forrásokból.

Elkészült a Napsugár böl-
csőde felújítása 101 millió fo-

rint ráfordítással, de zajlik még
a 150 mil-Cseperedő bölcsőde
liós korszerűsítése is. Lezárult
a 100 millióPetőfi utcai óvoda
forintból megvalósított rekonst-
rukciója, a Mikes Kelemen ut-
cai óvoda 84 millió forintos
korszerűsítése, és jövőre zárul
le a közel 100Kodály óvoda
millió forintos beruházása. Mind-
ezen felül az vá-andráshidai
rosrészben 360 millió forintból
új is építettek, amelyetóvodát
adventkor adnak át.

A , a és aLiszt Dózsa Petőfi
iskola energetikai korszerűsíté-

sére egyenként mintegy 270
millió forintot fordítanak, az
Ady gimnáziumra 147 millió
forintot, a Landorhegyi úti in-
tézmény teljes rekonstrukciójá-
ra 314 millió forintot költenek,
az , valamint aEötvös Zrínyi
iskola hasonló beruházásaira
pedig 353, illetve 430 milliót.
Mindezeken felül 300 millió
forintból új tornaterem épül a
Dózsa iskolában Izsák is-, az
kolát pedig 90 millió forintból
bővítik – részletezte Zalaeger-
szeg polgármestere.

Forrás: MTI

Új óvodát építettek Andráshidán.

Rövid, de színes és tartal-
mas műsorral emlékeztek meg
az Egervári László Általános
Iskolában az 1956-os forrada-
lomról.

Eredeti fotók az egervári iskola falán

A tanulókat és pedagógu-
sokat intéz-Kenessey Tibor
ményvezető köszöntötte, el-
sősorban az érzelmekre ható
szavaival, hiszen főként az alsó

tagozatosok számára még ne-
hezen érthetők az egykori
történések. A gyerekeknek a
forradalmi hangulatot fotókiál-
lítás is közelebb hozta és ért-
hetőbbé tette. A fotókat erre az
alkalomra az önkormányzat ad-
ta át az intézménynek.

Gyerkó Gábor, a falu pol-
gármestere szintén megtisztelte
jelenlétével az ünnepséget, s
egyben videofelvételt is készített
a helyi média részére. Elmond-
ta, hogy a fotókiállítás képeit
Mazzag Imre, a forradalom
egyik egervári születésű részt-
vevője készítette.

– Sokkal több fotót is készí-
tett a forradalom egervári tanú-
ja, s ezek rendelkezésünkre is
állnak. Ám úgy véljük, hogy a
forradalom szörnyűségeit rög-
zítő felvételeket, a halottakat,
vért még nem kellene a gyere-

keknek látnia – fűzte hozzá
Gyerkó Gábor.

Kenessey Tibor elmondta,
hogy minden ünnepséget na-
gyon színvonalas keretek kö-
zött tartanak meg, bár ez a
mostani kissé rövidebbre sike-
rült, mert az előadó hetedik
osztálynak – Újhelyiné Major
Andrea tanárnő osztályának –
egyéb feladatai is voltak a
megelőző időszakban. A gye-
rekek – akiket Antal - Horváth
Márta Kriszta tanárnő készített
fel – mindennek ellenére kitet-
tek magukért, színvonalas elő-
adást produkáltak.

A tanulók már készülnek az
intézmény következő, karácso-
nyi műsorára, s az önkormány-
zat szervezésében hamarosan
megrendezendő idősek napi ün-
nepségre.

Farsang Lajos

A gyerekek színvonalas műsort adtak a forradalom tiszteletére.

2017. beroktó
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Trendinek lenni nem
könnyű feladat. Folyamato-
san figyelnie kell, hogy mi
lesz a divat és követnie kell
az aktuális trendeket, amik
tarthatnak pár hónapig, de
akár 5-6 évig is. Ez rengeteg
idő és pénz. Persze ezt is
lehet jól csinálni, csak érteni
kell hozzá. Az a lényeg,
hogy azt kell vásárolni, ami
trend lesz, és akkor egyre
több elismerést fogunk kap-
ni másoktól is, hogy ez mi-
lyen jól néz ki. Azonban a
trendiség olyan, mint a tőzs-
de, néha nagyon mellé lehet
nyúlni is, és akkor az elis-
merés helyett csak „ez meg
hogy néz ki” marad. A várt
eredmény elmarad. Ezért
trendinek lenni nem könnyű
feladat. Valószínűleg ezért
próbálják többen választani:

– a bennünket nem érde-
kelnek a trendek irányvona-
lat. Na, ők vannak igazán
nehéz helyzetben, mert a
trendeket kitalálók tudják,
hogy ők vannak többen.
Ezért a trendi színek nem
csak bizonyos termékeknél
jelennek meg, hanem szinte
mindenhol. Ezeket látják,
amikor bármerre járnak. Még
egy egyszerű napi bevásár-
lásnál is. Ennek az a hatása,
hogy észrevétlenül a trendek
hatása alá kerülnek, közép-
szerű trendivé válnak. (Ez
így van kitalálva és mű-
ködik...)

Na és! – gondolják most
sokan. Mi itt a probléma.
Hát csak annyi, hogy nem
tudják önmagunkat megva-
lósítani. Ezért egy otthon be-
rendezésénél nem engedhe-
tik meg magunknak azt a
luxust, hogy nem tudják mi
a trend. Ha nem akarnak kö-
zépszerű trendivé válni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Trendinek lenni…

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire és már-
tírjaira emlékeztek október 20-
án . ANemesapátiban Csertán
Sándor Általános Iskola tanu-
lói, a falu lakói és a szülők

Helyi emlékeket idéztek fel

közösen emlékeztek a 61 évvel
ezelőtti eseményekre. A ren-
dezvényen részt vett Alsóne-
mesapáti és Nemesapáti pol-
gármester asszonya is.

Az iskola irodalmi színpad-
jának tanulói színvonalas mű-
sorban életképekkel, versekkel,
az énekkar dalokkal idézte fel
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc napjait.

A felcsendült dalok és ver-
sek visszavitték a hallgatóságot
a 61 évvel ezelőtti esemé-
nyekhez. A műsor összeállítá-
sánál az volt a cél, hogy az ese-
mények felidézésével hangula-
tokat, érzéseket, gondolatokat
ébresszenek kicsikben és na-
gyokban egyaránt. A nagy
gonddal összeállított műsor és
a kórusban előadott dalok főleg
érzelmileg ragadták meg a né-
zőket. A szereplő tanulók öl-
tözékükkel is felidézték a ko-

rabeli hangulatot a rettegés és a
félelem érzését egyaránt. A ta-
nulók által készített dekoráció,
a virágokkal, mécsesekkel dí-
szített színpadkép még jobban
hozzájárult a megemlékezés
ünnepélyességéhez.

A megemlékezés második
részében próbáltak felelevení-
teni az '56-os események helyi
vonatkozásait is.

Az iskola diákjainak kezébe
is eljutott Al-Palotai Jánosné:
sónemesapáti 1956 Farkas An-
tal emlékére című kiadvány,
amely az 1956-os forradalom
és szabadságharc zalaegerszegi
és helyi eseményeit dolgozza
fel. A nyolcadik osztályos tanu-
lók megismerkedtek a könyv
tartalmával és úgy döntöttek,
hogy az iskolai emlékműsor
részeként a versek és dalok
mellett a közönségnek is be-
mutatnak részleteket a kiad-
ványból. Így állítottak emléket
a helyi történelmi esemé-
nyeknek és az azokban fontos
szerepet játszó személyeknek.
A tanulók és a közönség is
magáénak érezte a szerző sza-
vait: „...kötelességünk az em-
lékezés. Az elődeink értünk ho-
zott áldozata ne legyen hiába-
való, emlékük ne vesszen el az
időben.”

Az iskola diáksága nagy
figyelemmel kísérte a műsort,
majd a végén tapssal jutalmazta
a szereplők teljesítményét.

A műsor anyagát össze-
állította és betanította: Czeiliné
Németh Anna tanárnő, a kórust
Ujj Julianna tanárnő vezette.

Méltó módon emlékeztek…
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A Pölöskei Szörp
könyvelő munkatársat keres:

Ha bizonyíthatóan eredmény-orientált voltál eddigi pozíciódban, ha tudsz
alkalmazkodni a változó feladatokhoz, kibontakozhatsz nálunk

a gazdasági vezető által koordinált napi feladatok elvégzésében.
Beérkező számlák, bank és pénztár könyvelése és

a változó, napi pénzügyi feladatok tartoznak majd a munkakörödbe.
Családias légkörrel, szabad hétvégékkel, átlagon felüli fizetéssel és

autófutási költséged megtérítésével díjazzuk hét közbeni erőfeszítéseidet.
Jelentkezz, ha váltanál, építsd nálunk a karrieredet!

Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr poloskeiszorp.hu email címre@
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a

„könyvelő” pozíció megjelölésével.

Ha korábbi munkahelyeiden sikeresen elérted a könyvelési
részleg pontos, határidőket betartó és zökkenőmentes működését,

és kitörnél a rutinfeladatokból egy 3 fős könyvelői csapat élharcosaként,
akkor fejlődj növekedő gyártó cégünkkel.

Egy regisztrált mérlegképes könyvelőt várunk családias légkörrel.
Bízunk a tanulási hajlandóságodban, ezért térítjük az éves

kötelező továbbképzésedet.
Tisztességes és etikus hozzáállásodat átlagon felüli fizetéssel és

autófutási költséged térítésével díjazzuk.
Kitartó munkád gyümölcse a szabad hétvége.

Felmondási időd lejárta után sok új feladattal várunk milliárdos,
70 főt foglalkoztató stabil vállalatunknál.

Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr poloskeiszorp.hu email címre@
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a

„könyvelő főmunkatárs” pozíció megjelölésével.

A Pölöskei Szörp
kreatív könyvelő főmunkatársat keres:

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

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
CSOK ügyintézés.•
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése•
Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,•
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

NYEREMÉNYJÁTÉK!NYEREMÉNYJÁTÉK!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12


