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Alsónemesapáti Község Ön-
kormányzata az elmúlt évekhez
hasonlóan a Belügyminiszté-
rium által kiírt pályázaton tá-
mogatást nyert szociális célú
tűzifa vásárlásához. A 971.550 Ft
támogatási összeg 45 m tűzifa3

beszerzésére elegendő, melyet
az önkormányzat a lakosság
körében oszt szét kérelem
alapján, helyi rendelet szerint.

Örömmel számolhatunk be
arról, hogy összesen 16.891.502
forint támogatásban részesült a
Vidékfejlesztési Program kere-
tén belül a Göcsej-Zala mente
Leader Egyesület - 4 célterület-
re kiírt pályázatán Alsónemes-
apáti. A település Kossuth ut-
cája kulturális - gasztro- lovas-
bakancsos turisztikai élmény-
ponttal gazdagodik, többek kö-
zött fedett közösségi térrel, kül-
téri konyhával, lovas beállóval
és sok-sok olyan lehetőséggel,

Nyertes pályázatok és fejlesztések Alsónemesapátiban
ami a település lakóit és ide
látogatók kikapcsolódását szol-
gálják. A munkálatok várható
befejezése 2020. év vége.

A Magyar Falu Programban
a település vezetése pályázatot
nyújtott be az önkormányzati
fenntartású Kossuth utca és
járdaszakasz felújítására. Elbí-
rálásuk folyamatban van. A
sportöltöző tetőtéri beépítését
irányzó, kézműves alkotómű-
hely című projekt jelenleg tar-
taléklistán szerepel. Továbbá
szolgálati lakás kialakítására is
szeretnének forrást találni.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma közművelődési ér-
dekeltségnövelő pályázati ki-
írásra is pályáztak, pozitív el-
bírálása esetén a kultúrház elő-
tere fog megújulni.

Önkormányzati forrásból el-
kezdődött a hivatal épületének
tetőcseréje. A TOP 3.2.1-15.

nyertes pályázatnak köszönhe-
tően 12.200.339 Ft támogatási
összegből szigetelést is kap,
valamint akadálymentes ügy-
féltérré alakul át a volt védőnői
tanácsadó.

A költségvetésben elkülönített
forrásból temetői parkoló készül.

További programokról, ese-
ményekről olvashatnak a kul-
túrház új hirdetőin, amelyekre
szeretettel várják a lakossá-
got. Megjegyeznénk, hogy az
újrahasznosítást folytatva ezt
törött pingpong asztalból ké-
szítették.

A kultúrház új hirdetői…

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2 201 . r9  októbeÉszak-Nyugat Zala

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a kitün-
tetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzá-
járultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazda-
sági eredményeihez, az ország

Zala megye stabil fejlődési pályára állt

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága – hangsúlyozta.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlő-
dési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Épít-
sünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpol-
gára kitüntető címet adomá-
nyozott színmű-Rátóti Zoltán
vésznek (Magyarföld) a kistele-
pülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Monda Lász-kapott
lóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményve-
zető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat Szörényi Zoltánkapott
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sport-
jáért Díjat Vla-adományoztak
szák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sport-
jáért Díjat Szőcs Jánoskapott
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Tár-
sadalomért és Nemzetiségekért
Díjat Végi Csabaérdemelt ki
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ado-
mányoztak zala-Novák Ferenc
karosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ka-
pott a (Nagy-Hidrofilt Kft.
kanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A kitüntetettek és a vezetők.

A szüreti felvonulásnak régi
hagyományai vannak Egervá-
ron, mégis úgy alakult, hogy hat
esztendőn keresztül elmaradt ez
a rendezvény. Idén az önkor-
mányzat pályázatot nyert TOP-
5.3.1-16-ZA1-2017-00004
számmal, melynek célja a helyi
identitás és kohézió erősítése. A
pályázat három éven át segíti a

Vidámsággal hangolódtak a szüretre

települést különböző rendezvé-
nyek megtartásában, melynek
része a szüreti felvonulás is.

A szervezők szakítottak az-
zal a hagyománnyal, hogy ki-
zárólag lovas fogatok vonul-
hatnak fel, így idén sok egyéb
jármű is a menet része volt.
Közel 100 fő vonult végig Eger-
vár utcáin, mosolyt csalva a né-

zők arcára. Elől a vadászok és a
magyar lányok körében sétált a
kisbíró, aki több helyen is ki-
dobolta a közelmúlt híreit. A
felvonulók között részt vettek a
helyi civil szervezetek tagjai is,
akik egy-egy járművön fog-
laltak helyet különféle jelme-
zekbe bújva, de rajtuk kívül so-
kan gondolták úgy, hogy nem

akarnak kimaradni a vidám-
ságból.

A menet végül a Pincedom-
bi szabadidőparkhoz érkezett,
ahol élőzene várta a résztve-
vőket, valamint Gángó Károly
finom ételei. A felvonulók kö-
zös tánccal és énekkel fokozták
a jókedvet, ami egészen sötéte-
désig kitartott.

A kisbíró kidobolta…

Megérkeztek a Pincedombhoz.
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A Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elne-
vezésű projekt keretében Ko-
vászna megyei delegációt fo-
gadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

A találkozó részleteiről Pá-
csonyi Imrét, a közgyűlés alel-
nökét kérdeztük.

– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi öröksé-
gét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A ha-
tármentiség a múltban sok eset-
ben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Sze-
rettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvi-
déken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlék-
helyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi iden-
titás szempontjából.

– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása so-
rán és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?

– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barca-
földvári fogolytábort, bekap-
csolódtunk a Gábor Áron év-
forduló eseményeibe, koszorú-
zásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeink-
nek pedig megmutattuk a ma-
gyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ot-
tani kiállítást, a lovászi légó-
pincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a tör-
ténelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol töb-
bek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szere-
pelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadé-
tok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e neveze-
tességeket.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

Az esemény népszerűsége
évek óta töretlen. Az Európai
Mobilitási Hét szeptember 16.
és 22. között megrendezésre
kerülő Autómentes Nap esemény-
sorozat nemzetközi honlapján
közel 300 magyar település re-
gisztrált, vagyis egyre többen
ismerik, keresik és használják a
környezetbarát és fenntartható
városi közlekedési lehetősége-
ket. Rengeteg helyszínen, töb-
bek közt is várták aGősfán
diákokat autómentes programok-
kal, lezárt utcával, kerékpáros
versennyel.

A gősfai gyerekek a vetél-
kedőt egy kis frissítő gimnasz-
tikával kezdték Major Andrea

tanárnő vezetésével. A faluház
előtti úton váltó- és ügyességi
versenyen mérhették össze tu-
dásukat. A forgalmat megállítva
két polgárőr vigyázott a gyer-
mekek épségére. A váltóver-
seny végeztével egy kis üdítő
ital után, kerékpárversennyel
folytatták a megmérettetést.

A versenyek végeztével a díj-
átadásra került sor, melyen min-
den résztvevő egyformán egy
kis ajándékot vehetett át. A ke-
rékpárverseny első 3 helyezett-
je jutalmazásban részesült. A meg-
fáradt gyermekeket pizzával és
üdítővel vendégelte meg az ön-
kormányzat.

Sz.K.E.

Autómentes nap Gősfán

Kerékpáros versenyt is rendeztek.

Gősfa Község Önkormányzata anyagi helyzetéhez mérten idén
is támogatta az óvodásokat és az iskolásokat.

Az óvodás korú gyermekeknek 4 000, az általános iskolások-
nak 8 000, a középiskolásoknak 12 000, a felsőfokú iskolát vég-
zőknek 14 000 forinttal járult hozzá a tanévkezdéshez.

Iskolai és óvodai támogatás
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”
A 2014-ben megalakult, új

felállású megyei közgyűlés töb-
bek között azt a célt is meg-
fogalmazta, hogy közös össze-
fogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnökétől.

– A Magyar Kormány nö-
vekedésbarát gazdaságpoliti-
kájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök.
– Már épülnek azok a gyors-
forgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai le-
hetnek Zala megye hosszú tá-
vú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópá-
lyával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai ten-
geri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lend-
va vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Kö-
zel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia leg-
jelentősebb pilótaképző akadé-
miájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagyka-
nizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nem-
csak igazodik az országos fo-
lyamatokhoz, hanem több te-
rületen élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya és a kapcsolódó beru-
házások, az 5G telekommuni-
kációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővíté-
se számos vállalat érdeklő-
dését keltették fel.

– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerke-
zet. Ez külön figyelmet igényel?

– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, in-
tézmények is, amelyek a kiste-
lepüléseken élők mindennap-
jaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálóza-
tának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelen-
tik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatáso-
kat biztosító nagyobb telepü-
lésékhez.

– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…

– A megvalósuló beruházá-
sok, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a köz-
lekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételei-
nek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozások-
nak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala me-
gyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez meg-
felelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt évek-
ben az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskere-
sők számát illetően megyénk-
ben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláske-
resők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelke-
zésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elér-
jünk, akik nehezen vonhatók be
a munka világába. Ezt szol-
gálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves idő-
tartamú Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum Megvaló-
sítása elnevezésű megyei pro-
jektünk is, melynek végrehaj-
tása eredményesen zajlik, hi-
szen időarányosan már eddig is
több álláskeresőt sikerült be-
vonnunk, illetve munkához jut-
tatnunk az előírtnál.

– Zala megye számos gyógy-
fürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…

– Zala megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet jól

mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak a kereskedelmi szállás-
helyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyar-
országon Budapest után Hé-
vízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Za-
lakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hoz-
zuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciók-
ban rendkívül gazdag térsé-
geit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hi-
szen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre áll-
jon rendelkezésre, mint jelen-
leg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg
a kormány, a zalai emberek, ve-
zetők, vállalkozók összefogása
nélkül.

– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bő-

ven, amelyet még nem fejez-
tünk be. Hazai, nemzetközi pá-
lyázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Fa-
lu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szaka-
szát nyitják meg a beruházá-
soknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a Fidesz-
KDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a választás
lehetőségével.

Dr. Pál Attila

Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

A Zalai Civil Életért Köz-
hasznú Egyesület az idei évben
alapította „Az év Zala Megyei
Adományozója” elnevezésű dí-
jat, melynek első ünnepélyes át-
adására a „Civil Info-Nea 2020”
elnevezésű információs nap ke-
retein belül került sor Zalaeger-
szegen.

Az év Zala megyei adományozói

A Mozgássérültek és Fogya-
tékkal Élők Egyesülete két vállal-
kozást - a pakodi .-t,Végh Farm Kft
és az egervári Spilák Kereskedel-
mi Kft.-t – is jelölt a díjra. Mind-
két vállalkozás önzetlenségével
és társadalmi felelősségvállalásá-
val méltán kiérdemelte az elis-
merést, aminek már a birtokosai.

2019. október
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Nemrégiben egy posztu-
musz díszpolgári cím átadási
ünnepségére kaptunk meghí-
vást. Ilyet még sosem csinál-
tunk, de nem riadtunk vissza a
feladattól. Megbeszéltük, hogy
mindenképpen zalai népdalokat
fogunk énekelni s mivel Zala
szülőttjéről volt szó, a „Szép
Zalában születtem”-mel fogjuk
kezdeni. Amint később kide-
rült, a többi műsorszám szerep-
lői is hasonlóképpen gondol-
kodtak. Mindenféle egyeztetés
nélkül, az ének többször is el-
hangzott, mintegy mottójává
vált az egész rendezvénynek.

A szeptember 7-re megszer-
vezett ünnepséget Gáspár Zol-
tánné, Nemesapáti polgármes-
ter asszonyának köszöntése nyi-
totta meg, majd miután meg-
hallgattuk életút-Bali Ernő
jának ismertetését, Kele Haj-
nalka, a helyi ügyinéző felol-
vasta a képviselő-testületi dön-
tést. Miközben a kivetítő vász-
non pörögtek az Ernő bácsiról
készült képek és hallgattam a
felsorolt érdemeit, lassan össze-
állt bennem egy kép és kezd-

Szép Zalában születtem
Bali Ernő emlékére

tem megérteni, miért ragasz-
kodnak ahhoz, hogy halála után
kitüntessék ezt az embert. Ne-
mesapáti község életében való-
ban egy kiemelkedő szemé-
lyiség volt Bali Ernő. Kevesen
mondhatnák el magukról, hogy
ennyi mindent tettek ezért a
településért.

„1977-től könyvtáros és a
Hazafias Népfront helyi veze-
tője, 1985-től a település elöl-
járója, 1990-től polgármester, a
Zala Megyei Közgyűlés tagja, a
Nemesapáti Népdalkör vezető-
je, a helyi labdarúgás támo-
gatója volt.

Elévülhetetlen érdemei: a
járdák, sportöltöző, tekepálya,
tornaterem, bolthelyiség, Dózsa
utcai lakások építése. Polgár-
mesteri hivatal kialakítása ön-
álló hivatali működéssel, öre-
gek napközi otthona, majd óvo-
da létesítése. A köztemető kerí-
tésének felújítása, népdalkör
létrehozása, aktív szerepválla-
lás, fellépések szervezése. Az
általa megteremtett értékek
biztosították számunkra az ala-
pokat, melyre építeni lehetett.”

– így méltatja munkáját a posz-
tumusz díszpolgári címre való
felterjesztés, mely kezdemé-
nyezésre nem csak a címet ado-
mányozták neki, rávésve a fel-
újított síremlékére, hanem azt
az utcát, ahol ő maga lakott,
Temető utcáról átnevezték Bali
Ernő utcára.

Az ünnepségen megjelent
vendégek, a dr. Selmeczy Ka-
mill részéről elhangzott sze-
mélyes méltatás, a Bellus Attila
által elszavalt versek, a Nemes-
apáti Népdalkör Sza-volt tagja,
bóné Istenes Melinda, valamint
a Tarsoly Erdélyi Mezőségért
Egyesület által elénekelt népda-
lok, a lejátszott régi videófel-
vételek felidézték Ernő bácsi
személyiségét. Szinte olyan

volt, mintha kissé ott lett volna
közöttünk. Akik ismerték, még
lelkesebben meséltek róla, és
azok számára, akiknek nem
volt szerencséjük életében ta-
lálkozni vele, az ünnepség vé-
gére kirajzolódott Bali Ernő, az
az ember, aki élete nehézsé-
geivel megküzdve számtalan
értéket teremtett és hagyott ma-
ga után ezen a szép településen.

Az az ember, akiről Juhász
Gyula így ír versében:

„Tudjátok-e, hogy mi az
ember?

A por s a végtelen fia,
Istent teremtő földi szellem,
Kemény pöröly vasvégzet

ellen,
Ezer fönséges küzdelemben
Viaskodó harmónia!”

Posztumusz díszpolgári címmel emlékeztek…

Vitárgya völgy pihenőhe-
lyen szeptember 21-én, szom-
baton főzőversenyt tartottak. 14
lelkes csapat indult különleges
finomságokkal a környező tele-
pülésekről és .Gősfáról

Sok gyermek is tüsténkedett
a bográcsok körül, és segítettek
szüleiknek. Trambulinoztak, tol-
lasoztak, kártyáztak és nagyon
örültek a jó időnek.

Finom ételek sora rotyogott
a bográcsokban; pincepörkölt,
sertéspörkölt, vadpörkölt és ha-

Főzőverseny Gősfán
lászlé. A néptánc-Rozmaring
csoport pedig finom palacsintá-
val kínálta a jelenlévőket.

Hogy az idő még kelleme-
sebben teljen, a jó hangulatról
Bogdán Sándor gondoskodott.
Kora délutánra minden csapat
bográcsában elkészült a kiváló
étel. polgár-Farkas Tiborné
mester asszony és Horváth Edit
egyesületi elnök minden csa-
patnak egységes ajándékcso-
magot nyújtott át.

Sz.K.E.

Tizennégy csapat indult.

Dr. Mail József, a Veszp-
rémi Érsekség gazdasági hely-
nöke, c. apát, főesperes, pápai
plébános szeptember 14-én,
Szent Kereszt felmagasztalásá-
nak búcsúján megáldotta és
megszentelte a kál-nemesapáti
vária felújított stációit és ke-
resztjét.

Az ünnepi szertartás idejére
kiderült az ég és napsütés tün-

Megáldották a stációkat

döklött a Jézus keresztútját áb-
rázoló domborműveken. A re-
konstruálás a Veszprémi Érsek-
ség támogatásából és a környe-
ző falvak híveinek önzetlen
adományaiból valósulhatott meg.
Reméljük, hogy a közeljövőben
a kálvária kápolna is vissza-
nyerheti méltó küllemét, s hir-
detheti Jézus Krisztus kereszt-
áldozatának dicsőségét.

A kép előterében dr. Mail József és Szeghy Csaba plébános.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Látványos fejlődés jelle-
mezte az elmúlt öt évben Za-

laegerszeget. Még a közeli na-
pokban is több jelentős beru-
házás avatóünnepségére került
sor a megyeszékhelyen.

A .Zalaco Sütőipari Zrt

2015-ben már végrehajtott egy
jelentős fejlesztést, hiszen 1,3
milliárd forintos beruházással
új üzemcsarnok épült az északi
ipari parkban, 150 új munka-
helyet teremtve ezáltal. 2018-
ban újabb befektetésről döntött
a menedzsment, amelynek ke-
retében 4,6 milliárd forint ér-
tékű fejlesztésbe kezdett a
vállalat, amit 836 millió forint
állami támogatással segített a
kormány. Mindez újabb 150
álláshelyet eredményez.

Az állami beruházással meg-
valósuló járműipariZalaZone

tesztpálya és a környezetében,

Látványosan fejlődött a megyeszékhely
Számvetés Balaicz Zoltán polgármesterrel

magántőkéből épült ZalaZone

Kutatási és Technológiai Köz-

pont hosszútávon meghatározó
szereplővé teszi Magyarorszá-
got a járműipari fejlesztések
területén. Ennek átadására
ugyancsak minap került sor.

– Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejleszté-
si és munkahely-teremtési prog-
ram hatására folyamatosan fej-
lődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedé-
se és a kiszámítható, stabil kör-
nyezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalko-
zásokat is. Az elmúlt öt év-
ben összesen több mint négy-
ezer új munkahely jött létre –
ismerteti lapunkkal a kedvező
tendenciát pol-Balaicz Zoltán

gármester.
A regisztrált álláskeresők

száma a városban évről évre

csökken. Mára ez az arány re-
kord alacsony szintre csökkent.
A munkanélküliség aránya Za-
laegerszegen: 2014. december:
4,7 %; 2015. december: 3,3 %;
2016. december: 3,0 %; 2017. de-
cember: 2,7 %; 2018. december:
2,5 %; 2019. augusztus: 2,3 %.

– Zalaegerszeg folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló program-
csomagot fogadott el a közgyű-
lés – folytatja a polgármester. –
A megoldások között szerepelt
a munkáshotel létesítése (600
millió forintos beruházással el-
készült), duális szakképző köz-
pont kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt kereté-
ben (a beruházás elindult),
szakemberlakás koncepció, la-
kásvásárláshoz nyújtott kamat-
támogatás, építési telkek ked-
vezményes biztosítása. 2015-ben
az országban elsőként nyerte el
a Tudományos és Technológiai
Park minősítést a város északi
ipari parkja, 2016-ban a város
kiérdemelte a „Befektetőbarát
Település” címet, 2018-ban pe-
dig Zalaegerszeg vehette át
„Az év ipari parkja” kitüntetést.

Az újabb megmérettetésre
készülő polgármester sorolja a
további, több már folyamatban
lévő beruházást, fejlesztést is:

– Már épül 170 milliárd
forintos beruházással a Zala-
egerszeget az M7-es autópályá-
val összekötő, a sármelléki
nemzetközi repülőteret is érintő
M76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út. Zajlik a Zalaeger-
szeget az osztrák határhoz ve-
zető M8-as úttal összekötő
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út tervezése. Kormányhatározat
született a zalaegerszegi lo-
gisztikai központ és konténer-
terminál létrehozásáról, továb-
bá 45 milliárd forintos ráfor-
dítással épül az északi ipari
parkban, 265 hektáros területen
az elektromos és az önvezető
autók kutatás-fejlesztésének és
innovációjának Európában is
egyedülálló bázisa, a járműipa-
ri tesztpálya. Ehhez kapcsolód-
va Magyarországon belül Zala-
egerszeg lett az ötödik gene-
rációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosa. S nem hagyhatjuk
szó nélkül az új uszodakomp-
lexumot sem.

Zalaegerszeg látványos fej-
lődése természetesen nem csak
a helybelieket érinti, hiszen
több ezer, a környező települé-
sen élő munkavállaló a megye-
székhelyen találja meg boldo-
gulását, s veszi igénybe a város
egyre fejlődő infrastruktúráját.

z.t.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
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

Balaicz  Zoltán: – Az elmúlt öt évben összesen több mint négy-
ezer új munkahely jött létre.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.



7Észak-Nyugat Zala201 .9  október

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérő probléma,
hogy a régi, lecserélésre ítélt
bútorokkal mit lehetne kez-
deni. Az együtt eltöltött,
évek alatt kialakult érzelmi
kötődés miatt – még hasz-
nálható, ne dobjuk ki – meg-
oldásban gondolkodnak so-
kan. Péter is egy ilyen hely-
zetben találta magát, amikor
megkérték, hogy az új nap-
pali bútor beépítése előtt se-
gítsen levinni a régi ülőgar-
nitúrát. Péter tapasztalt szak-
ember, egyből észreveszi,
hogy ez az ülőgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért ezt
az utolsó szállítást már nem
fogja szétesés nélkül kibírni.

Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nél-
küli mozgatás lehetőségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova tudnák rakni az
ülőgarnitúrát. Egyetlen lá-
nyuk sorra veszi a lehető-
ségeket.

– Be kell rakni a ga-
rázsba!

– Tele van, még az autó-
val se tudok bejárni –
mondja az apa.

– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.

– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg se
tudunk mozdulni.

Vajon kihez lehetne el-
vinni?

Végig veszik a rokono-
kat. Hosszas telefonálások
után se lesz megoldás. Senki
se tudja befogadni a sokat
megélt ülőgarnitúrát. A hely-
zeten felháborodó egyetlen
lányuk kifakad. – Tavaly,
amikor kutatóként kint dol-
goztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy ve-
gyetek a Balatonon egy nya-
ralót, és akkor most lenne
hova tenni az ülőgarni-
túrát…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Már akkor mondtam…

Az ősz, többek között a szü-
ret ideje. Dalok, mesék, nép-
szokások, babonák színes szö-
vevénye övezi a magyar szőlőt
és a magyar bort. A tizen-
hatodik és tizenhetedik század-
ban igazi sátoros ünnepnek
számított a szüret, melyre még
a hadviselő vitézek is haza-
siettek. Ezekben az időkben
még a bíróságok is felfüggesz-
tették a működésüket. A szü-
retelés kezdete a régi tapaszta-
latok szerint Terézia, Orsolya
vagy Simon, Júdás napjához
volt kötve, vagyis a magyar
szőlővidékek többségében leg-
korábban október második fe-
lében kezdődött a szüret. Ma
már azonban ez az esemény
akár egy hónappal korábban is
kezdődhet.

Így történt ez 2019 szep-
tember 15-én vasárnap Vasbol-
dogasszony Gősfaés község
elöljárói szervezésének köszön-
hetően. A két falu közösen
rendezte meg a szüreti felvo-
nulást. Vasboldogasszony köz-
pontjában levő futballpályán a
déli harangszóra gyülekezett a
lakosság apraja-nagyja. A ko-
csik, a szekerek, a hintók fel-
díszítése után a kínálásra szánt
hegy leve, és a korán reggel
sütött pogácsa elhelyezésre ke-
rült a felvonuló menet kínáló
asszonyainak a kosarába. A
menet elindulása után a kisbíró

A szüret a szakszerű munka és a népi öröm ünnepe

minden sarkon kidobolta a szü-
reti felvonulás és a bál menetét.
A lovon ülő fiatalok ostorcsat-
togtatására a házak kapujában
megjelentek az érdeklődők, akik
örömmel koccintottak a felvo-
nulókkal. A menet résztvevői
népviseletbe öltöztek, a kocsi-
kon ülve énekeltek, csalogatták
a nézelődőket. A kacagást és a
mókázást a boszorkánynak öl-
tözött tréfás kedvű asszonyok a
seprűvel való körbesepréssel fo-
kozták. A szüretben részt vevő
kocsi tetején ült a „falu öreg-
asszonya” és hangos kiáltozá-
sokkal rímbe szedett versekkel
szórakoztatta a falu lakosságát.

A két település közötti 1
km-es távolságot a kocsikra
felkapaszkodva gyorsan meg-
tették, majd Gősfa határától
nótaszóval bevonult a menet a
központi helyen levő játszó-
térre, és onnan vissza a faluház
udvarán felállított sátorba. Itt
mulatós zeneszóra megvendé-
gelték a résztvevőket, és estig
pörögtek az alsószoknyák a
mulatságban.

A szüret és az aratás mindig
nagy és fontos ünnep volt, sze-
rencsére mindmáig megőrizte
ezt az örömteli jellegét szerte
az országban.

Hegyi Erzsébet

A két falu közösen rendezte meg a szüreti felvonulást.

Az Európai Mobilitási Hét ke-
retében újra „Autómentes napot”
tartottak .Vasboldogasszonyban

Az egészséges életmódhoz
elengedhetetlenül szükséges
mozgásformák, például a gya-
loglás és a kerékpározás nép-
szerűsítésén túl, a környezetba-
rát közlekedés népszerűsítése
volt a cél.

Az Egervári László Általá-
nos Iskola és Óvoda tanulói,
valamint a község lakói szép
számmal vettek részt a 2019.
szeptember 20-án 13 órától
kezdődő rendezvényen.

Németh Zsolt polgármester
és képviselőHajas Róbert
köszöntötték a gyermekeket,
majd mind a ketten, mint a
helyi polgárőr egyesület tagjai
biztosították a balesetmentes
helyszínt.

Autómentes nap Vasboldogasszonyban

A csapatok különböző sport-
feladatokban mérték össze az
erejüket és ügyességüket. Az
önkormányzat előre gondosko-
dott az ellátásról: pizzával, ás-
ványvízzel, üdítővel, egy kis
energiaforrásként csokoládét kí-
nálták a gyermekeknek. Az

eredményhirdetés után minden
csapat, és természetesen min-
den csapattag kapott ajándékot.

Köszönjük az ügyességi fel-
adatokat levezető tanárnőnek,
Szermjagin Mariannak, Bertók
Lászlóné, Herczeg Mónika, Ha-
jas Róbert önkormányzati dol-
gozóknak a program előkészí-
tését, lebonyolítását. Köszön-
jük szülőnek,Bertók Barbara
hogy aktívan részt vett – ver-
senyzőként és lebonyolítóként
is – a program sikerességében.

Hegyi Erzsébet
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„Kedves Ismerőseim! Szombaton megnyílt a 2. kiállításom
„Szülőfalum Nemesapáti” címmel a nemesapáti kultúrházban!
Köszönöm a fantasztikus műsort, a szervezést, és a résztvevők-
nek, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. Az érdeklődők szeptem-
ber 30-ig tekinthetik meg a kiállítást munkanapokon 10-15 óráig.
A festmények jelentős része Nemesapáti mai és múlt századi
arculatát mutatja be, valamint néhány egyéb témájú festményem
is látható a kiállításon.”

Ha valaki rákeres facebook oldalára az előbbGál Csilla
idézett bejegyzést fogja olvasni, alatta két képpel. Az egyiken egy
falusi téli tájkép látható, a másikon pedig az amatőr festőnő amint
éppen megszólal a második önálló kiállításmegnyitóján. Aki látja
ezt a két fényképet és jelen volt az eseményen, azonnal fel tudja
idézni magában azt az egész élményt, a kellemes hangulatot, a
szívet-szemet melengető festményeket, a szép számban megjelent
érdeklődőt és Csillát, aki barátságosan köszönti az érkezőket,
szívesen válaszol a kérdésekre, végül pedig kedvesen, végtelen
szerénységgel fogadja a gratulációkat, amit valóban kiérdemelt.
Hiszen nem szokványos dolog a mai világban, hogy valaki, aki jó
pár éven keresztül a számok világában tevékenykedik, egyszer
csak rájön, hogy valami hiányzik, egy olyan gyermekkori élmény,
ami sok örömöt szerzett neki. Aztán az interneten megnéz néhány
oktatóvideót, játszadozni kezd a festékekkel, majd csatlakozik egy
helyi festőkörhöz, s két év leforgása alatt annyi gyönyörű alkotása
születik, hogy bátran kiállhat vele a nagyközönség elé. Külön-
legesen meghitt, szép alkalom volt, valóban, aki nem volt ott,
bizony sajnálhatja.

Manapság már nem igazán divatos esemény egy kiállítás-
megnyitó, főleg faluhelyen. A szervezők is kíváncsian várták,
lesz-e érdeklődő? Csodák csodájára Nemesapáti közösségi há-
zának a nagyterme, ahol a nemesapáti származású Gál Csilla fest-
ményei voltak kiállítva szeptember 7-én 16 órakor tele volt sok-
sok kedves vendéggel. Akik később érkeztek, már csak a folyo-
sóról hallhatták , Nemesapáti polgármesterGáspár Zoltánné
asszonyának – aki egyben a kiállítás fő védnöke volt – szeretet-

Szülőfalum Nemesapáti

teljes megnyitóbeszédét, melyet gyönyörű hárfajátékaKiss Zsófia
és szavalata követett. Az elbűvölő meg-Kissné Gaál Zsuzsanna
nyitó után , a festőkör vezetője méltatta Csilla alko-Dienes Gyula
tásait, aki nem titkolta el, hogy egy nagyon tehetséges amatőr fes-
tőnő munkáit csodálhatjuk magunk körül, aki nem csak jól, hanem
nagyon gyorsan is dolgozik, olyannyira, hogy a festmények egy
részével majdnem egy este elkészül, de utána még többször előve-
szi és „javítgatja”. Így történhetett, hogy a januárban megtartott
első kiállítása óta szeptember elejéig elkészült második kiállítá-
sának a helyszínét, Nemesapátit ábrázoló anyagával. Elmondása
szerint elsősorban a faluban eltöltött gyermekéveinek kedvenc
helyszínei, a nagyszülőktől hallott történetek, régi fényképek
inspirálták, de több festményén is szerepel a falu egyik műemléke,
az 1700-as években épült Szent Miklós plébánia templom.

„A festés öröm, mely kiragadott a számok világából” – így
hangzik Gál Csilla őszinte vallomása, aki képes volt felnőtt kor-
ban életre kelteni magában egy tehetséget, ami gyerekkora óta ott
szunnyadt benne, és engedni, hogy kibontakozzon az az erő, ami
kiragadta a könyvelőt a „számok fehér-fekete világából” és átrö-
pítette a „színek világába”, amely oly sok örömöt tartogat számá-
ra. De nem csak számára, hanem azoknak is, akik megcso-
dálhatják az alkotásait, mert valóban csodálatra méltóak.

Nemesapáti büszke lehetsz szülőttedre!

Számos érdeklődő volt a megnyitón.

Előző számunkban már be-
számoltunk a felújított vasbol-
dogasszonyi római katolikus
templom újraszenteléséről. A
felújítási munkálatok részletei-
ről , a helyi egy-Kálmán Imrét
házközség elnökét kérdeztük.

– Mikor vetődött fel a reno-
válás gondolata?

– Már nagyon régen. A
vizesedés volt a legnagyobb
probléma. Több eredménytelen
pályázat után 2018-ban sikerrel
jártunk, ez azonban csak rész-
ben fedezte a költségeket. Sze-
rencsére segítségünkre sietett a
Szombathelyi Egyházmegye 9
millió forintos támogatással, s a
lakosság részéről is érkeztek
hozzájárulások. Köszönet a fa-
luból elszármazottaknak is,
akik szívügyüknek tekintik a
templom sorsát.

– Mi történt a felújítás során?
– Nem volt egyszerű folya-

mat, hiszen a templom közel
1000 éves, tehát műemlék, va-

Vasboldogasszony ékessége és értéke

gyis a felújítást szigorú elő-
írások szerint kellett végezni. A
tető új héjazatot kapott, a külső
és belső falak és a mennyezet
újra lett vakolva, festve, kicse-
rélték a járólapokat, a nyílás-
zárókat és a padokat. Megtör-

tént a templomban lévő szob-
rok restaurálása is. Vasboldog-
asszony büszkesége megújult,
megszépült a templomunk.

* * *
Személyesen már megtet-

tük, de most írásban is elnézést

Kálmán Imrének nagy szerepe van abban, hogy felújították a
templomot.

kérünk Kálmán Imrétől az elő-
ző számban elkövetett hibán-
kért. A templom újraszente-
léséről beszámoló tudósításban
ugyanis más szájába adtuk az
általa elmondott, a felújítást
bemutató tájékoztatót. Köztu-
dott, hogy Kálmán Imrének
jelentős érdemei vannak a
templom felújításában, annak
újraszentelése ünnepnap volt
számára. Sajnálatos elírásunk
üröm volt az örömben, de ezzel
a pár sorral remélhetően he-
lyére kerültek a dolgok…

E.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala

havilapban.
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Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérő probléma,
hogy a régi, lecserélésre ítélt
bútorokkal mit lehetne kez-
deni. Az együtt eltöltött,
évek alatt kialakult érzelmi
kötődés miatt – még hasz-
nálható, ne dobjuk ki – meg-
oldásban gondolkodnak so-
kan. Péter is egy ilyen hely-
zetben találta magát, amikor
megkérték, hogy az új nap-
pali bútor beépítése előtt se-
gítsen levinni a régi ülőgar-
nitúrát. Péter tapasztalt szak-
ember, egyből észreveszi,
hogy ez az ülőgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért ezt
az utolsó szállítást már nem
fogja szétesés nélkül kibírni.

Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nél-
küli mozgatás lehetőségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova tudnák rakni az
ülőgarnitúrát. Egyetlen lá-
nyuk sorra veszi a lehető-
ségeket.

– Be kell rakni a ga-
rázsba!

– Tele van, még az autó-
val se tudok bejárni –
mondja az apa.

– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.

– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg se
tudunk mozdulni.

Vajon kihez lehetne el-
vinni?

Végig veszik a rokono-
kat. Hosszas telefonálások
után se lesz megoldás. Senki
se tudja befogadni a sokat
megélt ülőgarnitúrát. A hely-
zeten felháborodó egyetlen
lányuk kifakad. – Tavaly,
amikor kutatóként kint dol-
goztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy ve-
gyetek a Balatonon egy nya-
ralót, és akkor most lenne
hova tenni az ülőgarni-
túrát…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Már akkor mondtam…

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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 Község Önkormány-
zata évek óta minden szeptem-
ber végén megrendezi az autó-
mentes napot, idén azonban
csatlakozott az egész héten át
tartó Európai Mobilitási Hét
kampányhoz is.

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium által koordi-
nált és támogatott rendezvény-
sorozat fókusztémája 2019-ben
a gyaloglás volt. A szeptember
16-22-ig tartó programokon kü-
lönféle környezettudatos sport-
tevékenységekre, nordic wal-
king sétákra, kerékpár túrákra

A gyaloglás került előtérbe
és ploggingra, vagyis szemét-
szedős kocogásra is sor került a
településen.

Ezen kívül a községháza
nyáron felújított nagytermében
fitlabdás gerinctorna és kondi-
cionáló torna is várta a mozog-
ni vágyókat. Az Európai Mobi-
litási Hét az Autómentes Nap
megszervezésével zárult, ame-
lyen ezúttal minden eddiginél
többen, összesen 76-an vettek
részt Kispáliból.

Idén egész napos gyalogos-
illetve kerékpáros túrára került sor
Keszthely és Szigliget környékén.

Minden eddiginél többen vettek részt az akcióban.

Sokéves hagyomány Kispá-
liban a régi korok szokásainak
felelevenítése. Az ősz bekö-
szöntével elérkezett a szüret és
az ezzel járó mulatságok ideje
is. A jelmezes szüreti forga-
tagot 2019. szeptember 28-án
rendezte meg az önkormányzat.

A feldíszített traktorokkal
felvezetett menet végigjárta a
falu utcáit. A vidám hangulatot
a gősfai Rozmaring Néptánc-

Szüreti felvonulás és mulatság Kispáliban

csoport bemutatója alapozta
meg. A felvonulókat több he-
lyen is szüreti finomságokkal
látták vendégül a település la-
kói. A felvonulást követően a
Zalai Táncegyüttes szenior
csoportjának néptánc bemuta-
tója várta a közönséget a köz-
ségházán. Egyúttal a felújított
nagyterem is felavatásra került.

A helybeliek házi készítésű
süteményekből és saját terme-

Nagy sikere volt a rendezvénynek.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

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

lésű borokból, pálinkából hoz-
tak kóstolót. Délután a Zsikó
Zenekar is fergeteges koncertet
adott. A zenekar vezetője, Zsikó
Zoltán már nem ismeretlen a

kispáliaknak, hiszen többször
volt vendég a faluban.

A közös szüreti vacsora el-
fogyasztása után hajnalig tartó
szüreti bál vette kezdetét.


