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KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a

Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707

E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok,
SIMSON kismotoralkatrészek,

• CASTROL, MOBIL, Q8, MANNOL, OPEL, FORD, MOL
kenõanyagok versenyképes árakon!

• Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése
egyéni igény szerint is.

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

1,7 m -es kalodás,

házhoz szállítva

megrendelhetõ a

fafeldolgozóban

3

kályhakész tûzifa

kemendollári

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY

Érdeklõdni: 30/901-97-97

A nyugdíjasok a falu köz-
pontjában a padon ülve, a
település többi lakója pedig az
utcán állva várta, hogy végre
elinduljon a hagyományos szü-
reti felvonulás .
2012. szeptember 29-én, nem
sokkal délután 3 óra után

Zalaboldogfán

Fergeteges szüreti bolondozás Zalaboldogfán
aztán dobpergéssel jelezték a
közönségnek, hogy a menet
indulásra készen. A kisbíró
dobszóval kísérte a lovas és
traktoros menetet Zalaboldog-
fa központjába. A feldíszitett
jármûveken hangos énekszó-
val, szüreti nótákkal érkeztek

meg a hagyományõrzõ csopor-
tok és a lelkes gyermekek, akik
közül többen elsõ alkalommal
vettek részt hasonló rendez-
vényen és szemmel láthatóan
nagyon élvezték azt.

A hivatalos szüreti kavalká-
dot az andráshidai Igazgyöngy

Hagyományõrzõ Egyesület dal-
csokrával nyitották meg, mely-
nek minden produkcióját vas-
tapssal fogadták a helyiek és a
környezõ falvakból érkezett
vendégek. Miután a kisbíró kö-
szöntötte a jelenlévõket, a szót

(Folytatás a 2. oldalon)

A kisbíró köszönti az ünneplõket. Mellette Luter Péter polgár-
mester, aki ezen a napon a fõbírója is volt a falunak.

Zalaszentgyörgynek

Oromhegyes
(Tresnjevac)

Magyarkanizsa

testvér-
települési kapcsolata mûködik
3 éve a vajdasági

településsel.
Oromhegyes 1700 lakosú

falu közelé-

Zalaszentgyörgyiek a Vajdaságban

ben, 2012-ben ünnepli alapí-
tásának 160. évfordulóját. A te-
lepülés lakossága 99%-ban ró-
mai katolikus vallású. Szent Mi-
hály arkangyalának szentelt

Mûsorral is kedveskedtek a vendéglátóknak.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A 7 szoknya 7 nadrág tánccsoport tagjai is résztvevõi voltak a
mulatságnak.

Zalaszentgyörgyiek a Vajdaságban
templomának 100. évforduló-
ját is az idén ünneplik.

Ebbõl az alkalomból kap-
tuk a meghívást

helyi közösség elnökétõl
és plébános úrtól
a közös ünneplésre.

Zalaszentgyörgy képviselõ-
testületének tagjai, a körjegyzõ
asszony és a Gyertyafény Kó-
rus Alapítvány tagjai tettek
eleget a meghívásnak. A Gyer-

Balla Lajos
Laci

Dobó Tibor

tyafény Kórus kis elõadással
kedveskedett a vendéglátóknak.

A két település közti kap-
csolat már személyes, családok
közti baráti kapcsolattá és civil
szervezetek közti együttmûkö-
déssé fejlõdött.

Közösen keressük a továb-
bi kapcsolódásokat és partner-
séget a magyar kultúra és ha-
gyományok ápolásának min-
den formáját.

- k -

Fergeteges szüreti bolondozás Zalaboldogfán
átadta polgármes-
ternek, aki erre a napra
elvállalta a fõbírói teendõket
is. A település elsõ embere hu-
moros visszaemlékezést tartott
Zalaboldogfa életének elmúlt
egy évérõl. Hirdetményében
felidézte a településen – ahogy
fogalmazott – jelenségnek szá-
mító helyi lakosokat, akik az
élet hozta helyzeteknek kö-
szönhetõen nagyon sokszor
csalnak mosolyt a boldogfaiak
arcára akár a szürke hétköz-
napokon is. Luter Péter köszö-
netet mondott a falu lakossá-
gának, hogy minden hasonló
rendezvényen aktívan részt
vesznek és igénylik a közös,
hagyományõrzõ programokon
a részvételt egész családjukkal.
A polgármester szerint abban

Luter Péter
is nagyon szerencsésnek tart-
hatják magukat, hogy az utób-
bi években egyre több fiatal,
családos költözik Zalaboldog-
fára, akik a gyakori közösségi
rendezvényeknek is köszönhe-
tõen szinte azonnal beillesz-
kednek a falu mindennapjaiba.

A fõbírói hirdetmény és az
elmúlt év mulatságos összefog-
lalása után fergeteges tánc-
mulatságot varázsoltak a tele-
pülés központjába a helyi

tánccsoport
tagjai. A kulturális bemutatót
követõen a szüreti menet, a régi
hagyományoknak megfelelõen,
végigvonult a falu valamennyi
utcáján és jó hangulatú szüreti
mulatságra invitálták a helyie-
ket, ahol hajnalig ropta a tán-
cot idõs és fiatal egyaránt.

7
szoknya 7 nadrág

Odonics B.

(Folytatás az 1. oldalról)

Együtt az oromhegyesiek és a zalaszentgyörgyiek.

A vajdasági falu temploma idén 100 éves.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Több hónapos egyeztetés
és szervezõ munka eredmé-
nyeként megvalósult egy régi
álom, mely már régóta érle-
lõdött – az értelmi szerzõ –

fejében. Hû se-
gítõtársra akadt

személyében, akivel végig
aszisztálták, segítették a közös-
ségi kemence építésének mun-
káit. Az építéshez az anyagot
az biztosítot-
ta, a szakipari munkákat pe-
dig salomvári,

és
helybeli mesterek vé-

Kardos István
Horváth Jó-

zsef

önkormányzat

Szarka Károly
Mónok László Gyarmati
Péter

Közösségi kemence Zalacsében
Új színfolttal gazdagodott a kultúrház udvara

gezték társadalmi munka fel-
ajánlással.

A kemence építésével lehe-
tõség nyílik egy régi „népi
mesterség”, a házi kenyérsütés
fortélyainak elsajátítására, illet-
ve a rendezvényeken – ma már
ínyencségnek számító – házi
kenyér biztosítására.

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW,

400 W Ház
Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,

4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
HD6670 1 GB DDR5 VGA

67.500 Ft

120.600 Ft

Építés közben..

S elkészült!
Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 4 hónap!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Megszûnik a „kopogtató”

– Újabb csapás, Drumikám! Megint elesünk egy ciklikus
pénzügyi forrásunktól. Nem lehet elpasszolni majd a
céduláinkat!
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Samsung, Toshiba!
Pl.: ASUS X55A-SX044D 15,6"/Intel Celeron Dual-Core B820

1,7GHz/2GB/320GB/DVD író notebook
ASUS X54HR-SO086D 15,6"/Intel Pentium Dual-Core B960

2,2GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
ASUS K55VD 15,6"/Intel Core i5-3210M 3,1GHz/ 4GB/

500GB/DVD író notebook
Navon Platinum 7" 4GB tablet

89.900 Ft

119.900 Ft

169.900 Ft
28.890 Ft

HP LaserJet Pro M1132 MFP multifunkciós lézer nyomtató 29.900 Ft
ADATA 16GB USB2.0 Fekete (AC008-16G-RKD) Flash Drive 4.590 Ft
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„Zalalövõ szolgálatáért”…
Ra-

dics Rozália
Ezzel a díjjal ismerték el

tevékenységét a
közelmúltban a Zala-parti kis-
város ünnepén.

Szolgálat. Ennél kifejezõbb
szóval nem is lehetne jelle-
mezni a helyi általános iskola
nyáron nyugdíjba vonult igaz-
gatóhelyettesének életpályáját.

Zalalövõn született, itt járt
általános iskolába, majd a zala-
egerszegi Ságvári-gimnázium
orosz-német szakos osztályá-
ban érettségizett. A pécsi ta-
nárképzõ fõiskolán magyar-
orosz szakon szerzett diplo-
májával visszatért Zalalövõre.
Abba az iskolába, ahol még sok
olyan pedagógus dolgozott,
aki egykor a tanára volt. Igaz,
sok olyan kollégája is lett ké-
sõbb, akiket egykor tanított.
1996-ban egyébként elvégezte
a német szakot is.

– A tanítási gyakorlatomat
is Zalalövõn folytattam, s olyan
bensõséges légkör vett körül,
hogy egy pillanatra sem gon-
doltam arra, hogy máshol fo-
gok tanítani – emlékszik a kez-
deti idõkre.

Statisztikát nem vezetett,
nem tudja pontosan, hogy
hány gyermek került ki a kezei
körül. A szikár tények szerint
1975. augusztus 16. és 2012.
augusztus 8.-ika között volt az

„A gyermeket nem tollbamondás közben lehet megismerni”
Zalalövõ oktatásügyét szolgálta

iskola pedagógusa. Soha nem
volt más munkahelye. 1985.
szeptember elsejétõl igazgató-
helyettes, 1995-96 között meg-
bízott igazgató.

S most, 2012-ben a nyugdíj
mellett döntött. Két kolléganõ-
jével

és
együtt vettek búcsút a katedrától.

– Zitának szintén ez volt az
elsõ és az utolsó munkahelye –
mondja. – A rendelet adta
lehetõséget kihasználva válasz-
tottam ezt a megoldást.

, Baráthné Keszte Klárá-
val Kissné Mánfai Zitával

– Nem hiányzott a becsön-
getés?

– Meghosszabbított nyári
szünetnek fogtam fel a szep-
tembert. Olyan tevékenységek
kerültek elõtérbe, amikre ed-
dig nem volt idõm. Meglehetõ-
sen mozgalmasak a napjaim.
Bátyám fiai, s az egyik unoka-
öcsém kisgyermeke is értel-
met ad(nak) életemnek. S ak-
kor még ott van az olvasás…
Eddig többnyire a szakiroda-
lom élvezett elõnyt – érthetõ
okokból –, de most már a szép-
irodalom sem szenved csorbát.
Szeretném felfrissíteni az
orosz nyelvtudásomat, hiszen
egyre nagyobb az igény rá.

– Nézze, sokat gondolok az
iskolámra, ahol diák, majd ta-
nár voltam. Ezt nem lehet az
egyik napról a másikra elfe-

– A becsengetésrõl nem
esett szó a válaszában…

lejteni. Ha Zalalövõn kime-
gyek az utcára, szinte minden
szembejövõ a tanítványom
volt. Nekem életem meghatá-
rozó részét jelentette az iskola,
a tanítás… Arra azonban soha
nem gondoltam, hogy ezért
kitüntetnek majd. Jólesõ érzés ez.

– A világ megváltozott. A
közösségi szellem eltûnt, a
valódi társasági terek fogyatko-
zóban, a pedagógus státusza is
más. Ridegebb lett a világ, tá-
vol kerültek egymástól az em-
berek. Egy gyermeket nem
tollbamondás közben lehet
megismerni, hanem a közös-
ségi életben. Ez hiányzik ma
leginkább, s ez teszi egyre ki-
látástalanabbá a jövõnket.

– Szívesen lenne most pá-
lyakezdõ pedagógus?

(Ekler)

Hû volt iskolájához.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a pk ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. április

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Ha csendre és nyugalomra vágyik, ha elege van a város zajából
költözzön

Bagod község Önkormányzata 900 és 1300 m nagyság közötti,
összközmûves építési telkeket kínál eladásra.

Az építési telkek azonnal beépíthetõek, de beépítési kötelezettség nem terheli õket
ezért akár befektetésnek is kiválóak.

Telkek utca fronton legalább 19,5 m szélesek és a maximális beépíthetõségük 30 %.

2

AKCIÓS ár: 3,5 - 3,8 millió forint, a teleknagyságtól függõen.

Érdeklõdni lehet személyesen a Községházán (Bagod, Kossuth u. 13.)
vagy telefonon a 92-560-008-as telefonszámon.

Építési telkek akciós áron eladók

Bagodba!
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Eseményekben és fellépé-
sekben gazdag elsõ õszi hónap
van a tagjai
mögött: a kórus szeptember-
ben fellépett
a „kisasszonyi” búcsún,

(Szerbia) a település
és a templom jubileumi ün-
nepségsorozatán és a

is, a fel-
vételén

A vaspöri önkormányzat és
a polgárõr egyesület szervezé-
sében, LEADER pályázati for-
rással támogatva rendeztek a
szokásosnál is ünnepélyesebb
„kisasszonyi” búcsút ez év
szeptember 8-án Pusztacsatár-
ban. A szervezõk a Gyertya-
fény Kórust is felkérték, hogy
– további zalai kórusok és a
zalaegerszegi fúvószenekar tár-
saságában – szereplésével já-
ruljon hozzá a búcsújárók kul-

Gyertyafény Kórus

Pusztacsatárban
Orom-

hegyesen

zala-
egerszegi Szent Kereszt kápol-
nában Mária Rádió

.

Gyertyafényes jubileumok

A felvétel az oromhegyesi templomban készült.

turális és lelki élményeihez.
Kórusunk – harmadik gyerme-
ke születését követõen elsõ al-
kalommal – újra karvezetõnk,

irányí-
tásával mûködött közre az ün-
nepi búcsúi szentmisén, ahol
vegyeskari mûveket és Mária-
énekeket adott elõ – többek
között a zalai Mária-himnusz-
ként ismert Dombos Zala kez-
detû népéneket.

2010-es látogatásunk után
idén szeptember 22-ére ismét
meghívást kaptunk

testvértelepülésének, a
délvidéki Oromhegyesnek he-
lyi közösségétõl. Oromhegyes
település 2012-ben ünnepli
megalakulásának 160. évfordu-
lóját és a római katolikus temp-
lom felszentelésének 100. jubi-
leumát. A két alkalmat össze-
kapcsolva, 2012. szeptember
22-ére szerveztek nagyszabású

Verõ Andrásné Melinda

Zalaszent-
györgy

ünnepségsorozatot, amelyre
Zalaszentgyörgy önkormány-
zatának küldöttségét és a Gyer-
tyafény Kórust is meghívták.
Az ünneplést a hagyományok-
nak megfelelõen szentmisével
nyitották. Ezt követõen a falu-
házban adott rövid ünnepi
mûsort a Gyertyafény Kórus,
majd köszöntõt mondott a köz-
ség plébánosa, . A
helyi közösség elnöke,

bemutatta Oromhegyes
történetéhez készült forráski-
advány-sorozat legújabb, ne-
gyedik kötetét, amely a XIX.
század egyházi és iskolai össze-
írásait adja közre. Végül

mûépítész és
néprajzkutató szakem-

berek tartottak elõadást a tele-
pülés 160 évének egyes általuk
kutatott sajátosságairól. A nap
zárásaként, este 20 órától ze-
nés áhítatot tartottak a 100. év-
forduló alkalmából kívül-belül
csodálatosan felújított temp-
lomban, amelyen elõbb a
szomszédos magyarkanizsai

énekelt
gregorián és vegyeskari mûve-
ket, majd a zalaszentgyörgyi
Gyertyafény Kórus adta elõ az
alkalomra összeállított, emel-
kedett hangulatú, zenés-verses

Tibor atya
Balla

Lajos

Valkai
Zoltán Beszédes
Valéria

An-
gelus egyházi kórus

mûsorát. A fináléba a
kórus tagjai és a hí-

vek is bekapcsolódtak, így na-
gyon különleges élményben
lehetett részünk, hiszen a kö-
zös éneklés az, ami a hívõ em-
bereket és az imádságos szán-
dékokat leginkább közel tudja
hozni egymáshoz. A zenés áhí-
tattal az oromhegyesi Szent
Mihály Fõangyal plébánia az
országszerte programokban
gazdag Ars Sacra egyházi mû-
vészetek hete c. rendezvény-
hez kapcsolódott.

Másnap, 2012. szeptember
23-án délelõtt a Mária Rádió
készített hangfelvételt a

apát-plébános atya
által celebrált szentmisérõl. A
kántori szolgálatot karna-
gyunk, Verõ Andrásné Melinda
látta el, és a plébános atya meg-
hívására a Gyertyafény Kórus
is közremûködött énekével a
szentmisén.

2012. október 13-án dél-
után 15 órától Pál Ferenc atya,
spirituális és mentálhigiénés
szakember tart elõadást a kis-
közösségi összefogás lelki té-
nyezõirõl a Gyertyafény Kórus
Alapítvány rendezvényén a za-
laszentgyörgyi kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk!

magyar-
kanizsai

Stró-
ber László

Végre valami konkrétum…
szeptember 24-én

érdemi tárgyalásra került sor a

kapcsolatban. Nevezetesen a
kisajátítás fázisáról van szó.

– Ma találkoztam az érin-
tett földterületek kisajátítását
bonyolító ügyvédi iroda mun-
katársával – tájékoztatta lapun-
kat , Zalalövõ
polgármestere. – Jó lenne, ha
az érintett tulajdonosok leg-
alább 50 százalékával meg le-
hetne egyezni õsszel, s akkor
megkezdõdhetnének a régé-
szeti feltárások.

Befejezéséhez közeledik a
felújítása. A

Zalalövõn

86-os út elkerülõ szakaszával

Vertetics László

zalalövõi tájház

A kisajátítással kezdõdik

polgármester elmondta, hogy
pályázati forrásból sikerült
megoldani a szükséges renová-
lásokat. A zsúpolás már tavaly
megtörtént, egy korábbi beá-
zás nyomait is sikerült eltûn-
tetni. Befejezõdött a sározás, a
festés, s megújul a kerítés is.

A járások újjászervezése
természetesen Zalalövõt is érinti.

– Az biztos, hogy az ok-
mányiroda és a gyámhivatal
megmarad Zalalövõn, sõt a ter-
vek szerint kormányablak is
lesz a városban. A hivatalok
végleges elhelyezésérõl még
folynak az egyeztetések –
mondta Vertetics László.

(e)

Pályázati forrásból sikerült felújítani a tájházat.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Fõzni jó!

Az egész azzal kezdõ-
dött, hogy tönkrement a tv
a nappaliban. Péter ezt a pil-
lanatot várta. Végre vehet
egy nagyon nagy tv-t! Fele-
sége, Nóra pedig úgy érez-
te, itt az ideje a designváltás-
nak a nappaliban. Azonban
mindenkinek más volt a
fontos, nem tudtak dönteni.
Ezért egy barátjuk ajánlásá-
ra felhívtak, hogy találkoz-
zunk, segítsek dönteni a
nappali átrendezésében.

Az elsõ 10 perc után át-
láttam a helyzetet. Nóra azt
szerette volna, hogy minél
szebb legyen, míg Péter egy
nagy tv-t és egy irodasarkot
akart magának. Olyannyira,
hogy egy pillanat alatt, kés-
hegyre menõ vita közepébe
kerültem:

– Az szerinted ott jól fog
kinézni?!

– Ezt nem gondolod
komolyan?!

Elõször kényelmetlenül
éreztem magam a családi vi-
tában. Aztán rájöttem, hogy
ez a helyzet azért alakult ki,
mert csak olyan megoldá-
sokban gondolkodnak, ami-
ket lakberendezési áruhá-
zakban láttak. Ez pedig a le-
hetséges megoldásoknak az
elenyészõ része.

Van egy ötletem! – szakí-
tottam félbe a vitát és felvá-
zoltam a megoldást. Nóra és
Péter meglepõdött, hogy
ezt mégiscsak össze lehet
hozni, mert arra számítot-
tak, hogy valakinek enged-
nie kell az igényeibõl.

– Hol tudjuk ezt meg-
venni?

– Ezt egyedileg kell le-
gyártani.

Egy olyan lakberendezés
tudja legyártani, amelynek
van gyártó üzeme, mint ne-
künk. Mert egyedül még ne-
künk sem megy!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Egyedül nem megy…

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

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

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

Feladatokban gazdag, moz-
galmas és szép nyarat tudhat-
nak maguk mögött az

tagjai. A június vé-
gén sikeresen megrendezett
egyházzenei tábor után július
forró napjaiban sem hagytuk
abba a próbákat, hisz fontos
szereplések vártak ránk.

Július 20-án, a
elõestéjén a

faluház elõtti közösségi tér
szentelésén énekeltünk. Az ün-
nepség a kultúrház színpadon
megható eseménnyel folytató-
dott, a kis óvodásokkal közö-
sen búcsúztattuk

nénit. A falu dadusa egy
nemzedéknyi gyermeket rin-
gatott a térdén, köztük a kórus-
tagok többségét is.

Július 21-én, szombaton
szintén meghitt és bensõséges
szertartás részesei lehettünk.
Az erzsébethegyi kápolnában
fogadott örök hûséget egymás-
nak és menny-
asszonya, . Bálint
alapító kórustagunk volt, nagy
örömmel énekeltünk az eskü-
võjén, s reméljük, hogy az or-
gona, gitár, fuvola, a gregorián
hangjai még emlékezetesebbé
tették számára ezt a különle-
ges napot.

Augusztusban, rövid pihe-
nõ után, a

készültünk.
A kis falu nagy ünnepére
augusztus 12-én, vasárnap ke-
rült sor. A szépen megújított
templomot
püspök atya szentelte meg, a
szertartáshoz kórusunk két
egyházi kórusmû megszólalta-
tásával járult hozzá. A püspöki
misén is szolgáltunk énekünk-
kel kántor úr mel-
lett. Az ünnepséget agapé zár-
ta, igazi „terülj asztalkámmal”!
Köszönet a szervezõ hagyáros-
böröndi egyházközösség tag-
jainak.

Rá egy hétre augusztus 17-
én pedig már elindultunk a

Ta-

Öröm-
zene Kórus

zalaszent-
györgyi falunap

Bokor Erzsi-
ke

Horváth Bálint
Alexandra

hagyárosböröndi
templomszentelésre

dr. Veres András

Paksa Imre

XI.
Szent István Emléktúrán.

Nyár – Örömzenével

valy 10 nap alatt világosban
jártuk végig az addigi túrák kb.
100 km-nyi útvonalát. Ez adta
az ötletet, hogy az idén nap-
pali fényben kezdjük a zarán-
doklatot, s valamennyi csapat
együtt haladjon. A morvai ha-
ranglábtól indultunk, utunk
szakrális helyek mellett veze-
tett. Szent István kõkereszt,
Szent Donát szobor, Millenni-
umi Kereszt, Temetõ, Nepo-
muki Szent János szobor… Az
állomásokon Szent István ki-
rályhoz és a millenniumhoz
kapcsolódó komoly és játékos
feladatokat oldottak meg a csa-
patok. Már sötét éjszaka volt,
mire a mintegy 70 zarándok a

zalalövõi Borosán-völgybe ért,
a Mária forráshoz, itt

plébános úr várt min-
ket. Világító fáklyák, mécsesek
fényével imádkoztunk, énekel-
tünk, kicsit megfáradva, de
emelkedett lélekkel értünk
vissza a kiinduló állomáshoz.

A naptár ugyan már szep-
tembert mutatott, mégis a
mozgalmas nyár lezárásaként
ünnepeltük meg a

zenész
kezdeményezésére ünneplik 5
éve, kórusunk 2. alkalommal
csatlakozott az országos ren-
dezvénysorozathoz. Zalaszent-
györgyön, szeptember 9-én
pontban 20 órakor a Tölgyfa
presszó mögött csendült fel a
Csillagok, csillagok kezdetû
népdal a kórustagok elõadásá-
ban. Majd a magunk örömére
még néhány közkedvelt slágert
szólaltattunk meg, hiszen szív-
ügyünk magyar szerzõk ma-
gyar dalait énekelni, magyarul!

Az október pedig újabb
erõpróba elé állítja az ének-
kart. , egyház-
megyei zenei igazgató és dr.
Veres András püspök úr meg-
tisztelõ felkérésére térségün-
ket képviselhetjük a

országos ren-
dezvénysorozat keretén belül
megrendezett Egyházmegyei
Kórustalálkozón, Szombathe-
lyen. Nagy szorgalommal és
alázattal készülünk a méltó
helytállásra.

Farkas
László

Magyar Dal
Napját. Presser Gábor

Dr. Pem László

Katolikus
Kultúra Napjai

ö.k.

Egy meghitt szertartás részesei is voltak…
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A
és az

szervezésében szep-
tember 1-jén, szombaton ke-
rült sor a hagyományos

„Ez az éjszaka más
lesz, mint a többi” címmel.

hagyárosböröndi köz-
ségi önkormányzat ifjú-
sági klub

ba-
golytúrára

Micsoda éjszaka…

A versenyre 8-12 fõs csapa-
tok jelentkezését várták, a cso-
portvezetõknek részletes tájé-
koztatót, felkészítést tartottak.
A kultúrháztól este fél 7-tõl 15
perces idõközökben indították
a csapatokat, akiknek a régi

paplakás melletti úton befor-
dulva, elõször

pincéjénél
kérdéseire kellett válaszolniuk.
A téma: kemencével, kenyérsü-
téssel kapcsolatos eszközök.

A gazda borkóstolót tartott
a versenyzõknek, a gyerekeket
pedig gyümölcslekvárral kínál-
ták. A 2. állomáson

és
várta a csapatokat, akiknek

erdei madarakat kellett fel-
ismerniük. A 3. állomás

és ve-
zetése alatt azt a feladatot adta,
hogy egy kidõlt fa helyén levõ
rókalyukban lévõ játékróka
megkeresése után a ravaszdik
életérõl beszéljenek a verseny-
zõk. A 4. állomás
és tréfás feladatát
rejtette: vizet kellett szájban el-
hordani egy árok tetején levõ
edénybe, majd külön-külön
megmérték annak mennyisé-
gét. Az 5. állomáson

Brunflicker
László Bödör Imre

Simon La-
jos, Kozák Beáta Nárai Eri-
ka

Imre
Sándor Horváth András

Simon István
Simon Ervin

Varga Ka-

talin fia

Horváth Tibor

Baky Kálmán

Farkas Ernõ

és arra biztatta a
versenyzõket, hogy egy nagy-
méretû, gumiból készült
csúzlival lõjenek célba. A 6.
állomáson, a volt téeszmajor
közelében bó-
jákból készült akadálypályá-
ra küldte a csapatok tagjait,
akiknek egymást kellett talics-
kában eltolni. Utána vesszõ-
kosárba dobtak célba. A fáradt
játékosok
pincéje mellett jöttek le, az
utolsó alakulat csak éjjel egy
óra után ért vissza a kul-
túrházhoz. Itt paprikás krump-
li várta az éhezõket. Az
eltévedt vagy alkoholos be-
folyás alatt álló személyek ki-
mentésére vállal-
kozott, bár a végén csaknem õt
is ki kellett menteni, ugyanis
autójával megakadt egy árok
szélén.

Az esti jó hangulatról a kul-
túrházban zenélõ GOLD
együttes gondoskodott.

Ravaszdi és uhubagoly nagy figyelemmel kísérte a hagyáros-
böröndi túrázókat, akik ezúttal csak játékrókát találtak a
lyukban.

Az elmúlt évek-
hez hasonlóan

tartotta
ünnepi közgyûlé-
sét a

. A
két éve felavatott

szeptem-
ber 8-án az

és a
csoportjának éne-

kével kezdõdött az
ünnepség.

, a

elnöke köszöntöt-

Za-
laváron

Zala Megyei
Önkormányzat

Millenniumi Em-
lékmûben

Öveges
József ÁMK Kati-
cák Vadkörte-
fa

Mannin-
ger Jenõ Zala
Megyei Közgyûlés

te az egybegyûlteket, beszédé-
ben megemlékezett a megye
nagyjáról, az épületet tervezõ

, akinek mun-
kásságát két éve díszpolgári
címmel ismerték el. „Csak a
munka fejti ki, csak az tartja fel
a testnek és léleknek erejét,
csak munka tesz hasznossá ma-
gunk és polgártársainkra néz-
ve” – idézett a haza bölcsétõl,

, akinek szavait
útmutatásul állította a jelenlé-
võk elé. Beszédében kiemelte
az önkormányzatok fontossá-
gát, amelyeknek az aprófalvas

Makovecz Imrérõl

Deák Ferenctõl

Zalában az átalakult állami és
közigazgatási rendszerben is
mindenütt van létjogosultsága.
A járások kisebb városai köz-
pontilag erõsödhetnek, a köz-
pontosítás célja, hogy az ügy-
intézés közelebb, „járásnyira”
kerüljön az emberekhez. A me-
gyei önkormányzat szerepe
megváltozott, intézményátadá-
sok történtek, de a kisebb hi-
vatal pénzügyi tartozások nél-
kül és a megye életét továbbra
is befolyásolva mûködik tovább.

– A fejlett nyugat-dunántúli
régió részeként jelentõs a le-

maradás a másik két megyéhez
képest, így komoly munka vár
ránk megyei gazdaságfejlesz-
tésben. Fontos lehetõséget rej-
tenek Zala kedvezõ turisztikai
adottságai, ezek kihasználásá-
ban városaink élen járnak.
2014-2020 között az uniós for-
rások hatékony lehívása, me-
gyei gazdaságfejlesztési terv ki-
dolgozása a cél. Az egészségtu-
rizmus fontos húzóágazat, az
ipari tengelyre épülhet a felsõ-
oktatási szakképzés, támogat-
juk a vidékfejlesztés falumeg-
tartó tényezõit is. Horvátor-

szág uniós tagsága új lehetõsé-
geket nyújt, a letenyei logisz-
tikai központ átadása bizako-
dásra ad okot. Rengeteg mun-
ka vár ránk, melyben a me-
gyében élõ emberek tudására,
munkájára, képzettségére, em-
beri kvalitására tudunk tá-
maszkodni. A mai ünnepségen
köszöntjük azokat az embere-
ket, akik példamutató tevé-
kenységükkel, munkájukkal elér-
ték, hogy az elmúlt években kü-
lönös figyelem irányuljon rájuk
– összegzett Manninger Jenõ.

A közgyûlés elnöke ezt kö-
vetõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyúj-
tók elismerését. Idén

fogorvos, hosz-
szútávfutó kapta a

kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettségé-
vel, hosszútávfutásban elért ha-
zai és nemzetközi szintû kima-
gasló eredményeivel, valamint
a sportágban végzett kiváló tel-
jesítményével járult hozzá a me-
gye jó hírének növeléséhez.

Az eseményt
, valamint

és
mûsora tette ün-

nepélyessé.
A kitüntetettek teljes név-

sora olvasható honlapunkon –
www.zalatajkiado.hu – az „El-
ismerték munkájukat” címmel
szereplõ cikkünkben.

dr. Lu-
bics Szilvia

Zala Megye
Díszpolgára

ifj. Horváth
Károly és zenekara
Jandovics Viktória Sala-
mon Attila

Pataki Balázs

Elismerték munkájukat
Megyenapi díjátadás Zalaváron

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
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Közeledve Mindenszentek-
hez a temetõ-
ben már áll az az urnafal, amely-
nek építése tavaly vetõdött fel
a faluban.

– Több okból is egyre na-
gyobb a létjogosultsága ennek
a temetkezési formának – mond-
ja polgármester. –
Nem szentségtörés amit mon-
dok, de a mai világban fontos,
hogy olcsóbb a temetés, s több
százezres síremléket sem tud
mindenki állítani. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy le-
hetõvé kell tenni az urnafalas
temetést azoknak, akik ezt ké-
rik. Az önkormányzat saját erõ-
bõl állta a költségeket, ami
több mint 700 ezer forint volt.
A kivitelezõ építette fel az ur-
nafalat, az alapozás, a környe-
zetrendezés, a tujaültetés a
közmunkásoknak köszönhetõ.
Õk ezzel is bizonyították, hogy
nem csak fûnyírásra, seprege-
tésre lehet használni õket. Az
urnafal felszentelésével kap-
csolatban megkeressük a plé-
bános urat, reményeink sze-
rint erre hamarosan sor ke-
rül majd.

A múlt, az elmúlás után a
jövõrõl is essen szó. Büki Jó-
zsef elmondta, hogy sikeres
pályázatuknak köszönhetõen
új játszótere lesz Zalaháshágy-

zalaháshágyi

Büki József

Urnafal Zalaháshágyon
nak. A sportpályánál már ed-
dig is játszhattak a gyermekek,
de ez a játszótér nem felelt
meg az uniós elõírásoknak.
Most viszont az 1,948 milliós
pályázati összegbõl, s a 487
ezer forint önerõbõl (ez az
ÁFA) minden követelménynek
megfelelõ játszótér épül a zala-
háshágyi kicsiknek. Kitétel,
hogy a játékokat társadalmi
munkában kell felállítani.

Ez is egy jó játék. A fel-
nõtteknek…

(e) Zalaháshágyon is lehetõvé vált az urnafalas temetkezés.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937.
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke



Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kor-
mányhatározat – az úgyneve-
zett zsebszerzõdésekkel szem-
beni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközei-
nek kidolgozása és a kapcso-
lódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcso-
latban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.

Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanak-
kor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 1994-
95-ben…

Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a ne-
vüket. Nem azért, mert valót-
lan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, en-
nél nagyobb a tét: olyan jövõ-
beni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami min-
dent megér egyeseknek. Töb-
bet, mint egy „ártatlan” bíró-
sági kereset.

A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez va-
lamivel komolyabb és veszélye-
sebb ügy, mint serdülõ leá-
nyok küllemversenyével fog-
lalkozni.

– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy ki-
derüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben el-
ment! Az osztrák odajött Z.-ra

Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszer-
zõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?

Fotó: Sári Zoltán

(helységnév a szerkesztõség-
ben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekek-
tõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjo-
got, viszont az aggastyán ma-
gyarnak két év alatt sem. Egy-
szerûen kihasználták a joghé-
zagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.

Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a föld-
hivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.

– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Há-
rom évet meghaladóan Ma-
gyarországon kellett élni, me-
zõgazdasági tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Ter-
mészetesen adóbevallásra kö-
telezték. Az eredeti tulajdo-
nost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, al-
kotmányos jog, hogy tulajdo-
nával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik fel-
vásárolták a földet, bérbe ad-
ták, s felvették a földalapú tá-
mogatást. Ha a bérlõ tiltako-
zott, hát repült. Sorban álltak
földért…

– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –

mondja újabb beszélgetõpart-
nerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megje-
lenik az újságcikk: „Magyaror-
szágon nincsenek zsebszerzõ-
dések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló doku-
mentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de várat-
lanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõ-
ségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõ-
dés-gyanús ügyeket, az orszá-
gos fõfalugazdász letelefo-
nált a megyei fõfalugazdász-
nak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõfa-
lugazdász akkor, amikor 2001.
július 17-én a Zala megyei Ká-
lócfán tartott kihelyezett kor-
mányülés egyik központi té-
mája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterel-
nök kijelentette, hogy a kor-
mányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gye-
pü menti” osztrák vircsaftnak.

A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt vi-
szont nagy felzúdulás a beje-
lentés miatt külföldön, külö-
nösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Ri-
portalanyunk egyébként fel-
szólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem ka-
pott mikrofont. A harcot azon-
ban nem adta fel:

– Azt hittem, hogy a fõjegy-
zõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tu-
dok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma ország-
gyûlési képviselõ – E.E.) eljut-
tatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!

Riportalanyom e keserû sza-
vak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselek-
vésre van szükség. S azok fe-
lelõsségre vonására is, akik ed-
dig hátráltatták a felderítést.

– Három nap alatt fel le-
hetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de sza-
vaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgató-
erõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagy-
mértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyono-
sodási vizsgálatot kell lefolytat-
ni. Honnét volt pénz a vásár-
lásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcs-
kérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszont-
szerzõdést keresni, ami a föld-
moratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampol-
gárságot, kik voltak a felter-
jesztõk, s megfeleltek-e min-
den szempontból a követelmé-
nyeknek. Igen fontos az ügy-
védek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk má-
solat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek for-
dultak leggyakrabban a föld-
hivatalokhoz. Az ügyvédek fel-
esküdtek a törvényesség betar-
tására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határo-
zottan és következetesen. Kü-
lönben semmi sem lesz a fel-
derítésbõl. S amint a mora-
tórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olaj-
maffia áldatlan tevékenységé-
hez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.

A téma boncolgatását kö-
vetkezõ számunkban folytatjuk.

E.E.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

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

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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Ebben az évben számos ha-
zai és osztrák versenyen ered-
ményesen szerepelt

, a
3. osztályos tanulója. A

kislány az iskolában
tanárnõ csoportjában atleti-

zál, mellette szülei szorgalma-
san viszik versenyekre. Jáz-
mint kérdeztük sikereirõl.

–

– Iskolás korom óta ver-
senyzek rendszeresen.

–

– Leginkább Ausztriában,
az idén már öt versenyen is
voltam, és még kettõ van hátra.
Itthon a „Szaggasd az aszfal-

Molnár
Jázmin Zalalövõi Általános
Iskola

Novák Nó-
ra

Mióta futsz verseny-
szerûen?

Hol szoktál futóverse-
nyen részt venni?

A hátát mutatja ellenfeleinek
tot!” fesztiválon és a mezei fu-
tóversenyen veszek részt.

–

– A negyedikesekkel ver-
senyzek, remélem felférek a
dobogóra.

–

– A hosszabb távokat ked-
velem, a rövid távot nem sze-
retem, mert nem vagyok elég
gyors. Igazából szerintem az 1
km körüli távokon tudok jól
teljesíteni.

–
– Az iskolában sajnos csak

heti egy edzés van Nóra néni-
vel. Emellett egyedül is szok-
tam edzeni, a tanár néni edzés-

A mezei hamarosan
lesz…

Mely távokon vagy iga-
zán eredményes?

Mennyit edzel egy héten?

tervei alapján. A
bicikliúton a szü-
leim felügyelete
mellett szoktam
futni.

–

– Eddig négy
kupám és hét ér-
mem van.

–

– Talán a leg-
nagyobb kupám-
ra, amit Ausztri-
ában nyertem.

–

– Jövõre futó-
iskolába szeret-
nék járni, itthon
vagy külföldön.

Végül az edzõ,
Novák Nóra test-
nevelõ véleménye:

– Jázmin na-
gyon tehetséges,
szorgalmas kislány.
Alkatilag is meg-

Milyen díja-
kat nyertél eddig?

M e l y i k r e
vagy a legbüsz-
kébb?

Mik a ter-
veid?

felelõ felépítésû ahhoz, hogy a
késõbbiekben sikeres hosszú-
távfutó legyen. Adott a családi
háttér is, a szülei sok idõt, ener-

giát áldoznak arra, hogy Jáz-
min versenylehetõséghez jus-
son. Ha a kitartása megmarad,
szép eredményeket érhet el.

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

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

(lakodalmak, közgyûlések,
bankettek, osztálytalálkozók, stb.)

rendezését.

családi, civil és céges

rendezvények

Érdeklõdni: az iskola titkárságán vagy
a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Molnár Jázmin legutolsó serlegével.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ÕSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

Keresse egynapos adventi programjainkat is!

RÓMA- ORVIETO - TIVOLI

PRÁGA GAZDAGON

VELENCE ÉS SZIGETEI:Murano-Burano-Torcello

A FELVIDÉK történelmi városai

PLITVICEI TAVAK

ADVENT PRÁGÁBAN

ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN

VELENCEI KARNEVÁL

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

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Okt. 3-7. 74.610Ft/fõ

Okt. 5-7. 35.910 Ft/fõ

Okt. 12-14. 38.610 Ft/fõ

Okt. 19-23. 49.050 Ft/fõ

Okt. 13. 6.900 Ft/fõ

Nov. 30 - Dec.2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

2013. Febr. 8-10. 32.900 Ft/fõ

Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Tel.: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

akár 40%-al törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Milliókat spórolhat meg!

személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, gépjármû hitelek.
Nem sikerült eladni? és spórolja meg
az ingatlanközvetítõi jutalékot! Ingatlan fotózás és hirdetésfelvétel megrendelhetõ.
Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások

nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás.

Csökkentse jelzálog hitelének

Hitelközvetítés:
Hirdesse ingatlanát 61 weblapon

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!

Kárügyintézés,

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Manikûr-pedikûr
Tartós géllakk

Paraffinos lábápolás
Szolárium

Körömápolás:
•

•
•

•
Bejelentkezés: Tamás Kinga 06-30/5072-970
(Az üzlet az Avia benzinkútnál található Bagodban)

Kinga Szalon
Szolgáltatás:

Fodrászat:
Modern hajvágás és

hajfestés
•

Kozmetikai kezelések:

Mikrodermabráziós
kezelés-bõrcsiszolás
Aha savas hámlasztás

Tartós szõrtelenítés Epilfree
eljárással

ÚJ!ÚJ!ÚJ!
•

•
•

- Szakács
- Pincér

- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó

- Kereskedõ boltvezetõ

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:

Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.

Ny.sz.:20-0229-05
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


