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Beszélgetés Vigh Lászlóval
Nyolc éve szolgálja a választókörzet polgárait Vigh
László, aki a Fidesz-KDNP képviselõ-jelöltjeként (Zala megye 01. sz., zalaegerszegi székhelyû választókörzetében) ismét megméretteti magát április hatodikán. Vele beszélgettünk.

– Az új Parlament egyik
legfontosabb és legsürgetõbb
feladata a devizahitelesek
helyzetével kapcsolatos. Ebben útmutató az Alkotmánybíróság döntése, vagyis nem
reménytelen a helyzet.
– Gyakorlatilag szabad az
út a konszenzusos megoldás

A Zalalövõt elkerülõ út alapkõletétele március 26-án.
irányába, s ehhez a Kúria, a
Parlament és a bankok ésszerû
és jogszerû együttmûködése
szükséges. Természetesen a
legnagyobb vitát az árfolyam
megállapítása jelenti majd. Szerintem a hitelfelvétel idõpontjában érvényben lévõ árfolyam
lenne a mérvadó.
– Errõl nyilván lesznek
még heves viták. Mi a következõ feladat, ami „dobogóra”
kívánkozik?

Kinga Szépségszalon
Szolgáltatások:
• Fodrászat - modern hajvágás és
hajfestés Loreal termékekkel
• Arckozmetika
• Manikûr-Pedikûr/Mûkörömépítés
• Fülbelövés
• Álló szolárium
Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán
Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla 0630/507-2970
Mindenkit várok szeretettel!

– A munkahelyteremtés! Amikor a Fidesz 2010-ben átvette a
kormányzást, 3,7 millió munkavállaló volt az országban. Ma ez
a szám meghaladja a 4 milliót.
Minden gazdasági tényezõnek
az alapja ez a szám. A cél az,
hogy 5 millió munkavállaló „tartson el” 5 millió inaktív polgárt.
– Az ellenzék elõszeretettel
hangoztatja, hogy nincs a Fidesznek programja…
(Folytatás a 9. oldalon)
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Ünneplés és összefogás Zalaszentgyörgyön
„Hõsök azok tudtak lenni,
akiknek a történelmi pillanatban helyén volt az eszük és
helyén volt a szívük.” – mondta ünnepi beszédében Kovács
Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén a helyi kultúrházban.
A polgármester hozzátette
még: a zalaszentgyörgyi ünneplõk is hõsként élik hétköznapjaikat, mint a mindennapok hõsei. Ma is vannak egy
közösség életében történelminek számító pillanatok, amikor
a helyieknek jól kell cselekedni valamennyiük érdekében.
Kovács Dezsõ beszédében
kihangsúlyozta: a zalaszentgyörgyiek mindenkor büszkék
lehetnek magukra. Arra, hogy
fontosnak tartják hagyományaik õrzését és csodálatos
szokásaik életben tartását felgyorsult világunkban is.
A zalaszentgyörgyi ünnepségen a helyiek mellett – meghívott vendégként – részt vett
Vigh László országgyûlési képviselõ, Farkas László plébá-

nos, valamint a település képviselõ-testületének minden tagja. A március 15-i nemzeti ünnepi mûsorában közremûködtek az Örömzenekórus és a
Margaréta Dalkör tagjai, valamint zenés, verses produkcióval készültek a helyi óvodások is.
Zalaszentgyörgyön kettõs
ünnep volt 2014. március 15én. A kultúrházban tartott
megemlékezés után az ünneplõk gyalogosan sétáltak át a
tavaly közösségi összefogással
felújított haraglábhoz, melynek ünnepélyes avatása és
megszentelése szintén a nemzeti ünnepi megemlékezés része volt.
A haranglábat Vigh László
országgyûlési képviselõ avatta
fel. Beszédében utalt arra: csak
hittel érdemes élni, hiszen
anélkül nem létezhetnek tartalmas, tettel teli hétköznapok,
életek. Az országgyûlési képviselõ szerint a zalaszentgyörgyiek hitét jól mutatja, hogy a
harangláb megújításához szinte valamennyi helyben élõ

Méltó megemlékezést tartottak Zalaszentgyörgyön.
hozzátette a sajátját. Errõl egy
hosszú névsort tartalmazó réztábla is tanúskodik a harangláb
oldalán.
Vigh László párhuzamot
vont az 1848-as, az 1956-os és
az 1989-es történelmi események és a hit fontossága között.
Ahogy fogalmazott: mindhárom eseményben a résztvevõk
erõs hite és akarata fordítha-

Március 15-e Zalalövõn

2014. március 15-én, délután 14 órakor vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezés Zalalövõn. Vigh László
országgyûlési képviselõ köszöntõje után a Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 6. osztályos tanulói adtak mûsort.

Elérhetõségeink:
Családi Napközink felvételt hirdet
bölcsõdés korú gyermekek részére!
A gyermekfelügyeleti díj alóli mentesülésre
kérelem adható be!
Elérhetõség, további információ:
Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54 • napfeny@zalalovo.hu

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

tott nagyot a magyar nemzet
sorsán.
A társadalmi összefogással
megújított haranglábat az ünnepélyes avatást követõen Farkas László plébános áldotta
meg a megjelent ünneplõk
koszorújában.
Zsuppán Beáta

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt
lakosságot, hogy az elmúlt
évben a személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi
Általános Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg
238.727 Ft, melyet ezúton is
megköszönök.
Kérem a lakosságot,
hogy az idei évben is támogassák alapítványunkat –
a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani –
személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány
kuratórium elnöke
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Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
2011 januárjában kialakították az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberében bõvült újra a kormányablakok száma. 2014-ben pedig az új típusú kormányablakok megnyitása vette kezdetét – mely immár az okmányirodai feladatokat is teljes körûen ellátja. Mindez igazi mérföldkõnek számít a közigazgatás úttörõ reformjában.
A kormányablakok megnyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem Rigó Csabával,
Zala megye kormánymegbízottjával.
– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak országos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megalakultak a járások és ezek létrejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a közigazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézenfekvõ volt, hogy minden járásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hozzunk létre.
– Zala megyében már három járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turistáknak a kormányablak átadása?
– Akik személyesen szeretnének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

szervhez fordulni, azok számára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen esetekben az ügyfél a legjobb helyen jár, ha a járási kormányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehetséges, és ez a szám folyamatosan növekszik, reményeink szerint 2500 fölé emelkedik majd.
– Voltak-e gondok a kormányablakok kialakítása
során?
– Megvalósításuk egyet jelent a mûszaki és fizikai kialakítással, akadálymentesítéssel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktúra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kormányablakokat az önkormányzatoktól ingyenesen használatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehetõségekkel akkor is, ha probléma merül fel. Ezek természetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban, ahol a zalaegerszegi kormányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8tól este 8-ig állnak az állampolgárok rendelkezésére, észszerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épület többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.
– Az eddigi kormányablakok avatását milyen finanszírozási formából lehetett
megvalósítani?
– Az Új Széchenyi Terv, tehát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intézkedések forrásai felhasználásával sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányablakok nyitását.
– A hírek szerint az állampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.
– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

is ezt, hiszen kíváncsiak vagyunk az állampolgárok véleményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok között. Azonban az igazi elismerés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mindössze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas színvonalon végzik a munkájukat.
– Milyen képzésben részesültek ezek a munkatársak?
– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képeztük ki kollégáinkat az új típusú ügyintézésre.
– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?
– Ugyanazt, mint állampolgárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az esetben automatikusan irányítsanak át más szervhez. De szeretnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzéssel bemenni és ügyeket intézni a kormányablakokban.
– Több helyen olvashattuk, hogy az idei év közigazgatási korszerûsítési folyamata itt még nem ér véget. Mi
várható még?
– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. További öt elõkészítése van folyamatban.
Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pacsán, és Zalaegerszegen a Kossuth 9-11. szám alatt elõreláthatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az államigazgatás átalakítása egy folyamat, és tiszta szívbõl kívánom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számításaikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a közigazgatásban.
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20 éves a zalaháshágyi polgárõr egyesület
sen élõktõl és a vezetéstõl is
maximális támogatást és segítséget kaptak.
Az elmúlt évben néhány falopás keserítette meg a helyiek
életét, de nagyobb jelentõségû
bûncselekmény nem történt.
A polgárõr egyesület jubileumi
rendezvényén elhangzott, hogy
a közelgõ húsvéti ünnepek
elõtt valamennyi háztartás meg-

kapja a szokásos felhívást a polgárõröktõl, melyben az értékeik védelmének fontosságára, megvédésére hívják fel a figyelmet.
A zalaháshágyi polgárõrség
20. születésnapjának összejövetele jó hangulatú, beszélgetéssel fûszerezett vacsorával
zárult a helyi faluházban.
Zsuppán Beáta

Sándor-nap Salomváron
Az emlékezõk valamennyi elhunyt egykori polgárõr sírjára
virágot tettek.
1994-ben, vagyis pontosan
20 évvel ezelõtt Bicsák Lajos
akkori polgármester úgy határozott, hogy mind anyagi mind
egyéb eszközzel támogatja Zalaháshágyon egy helyi õrzõ és
védõ civil tömörülés létrehozását. Így alakulhatott meg a helyiek közremûködésével a polgárõr egyesület a faluban.
2014. március 15-én a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan a helyi temetõben gyûltek össze az emlékezõk. A polgárõr egyesület 20. jubileumának kapcsán elsõként koszorút
helyeztek el Bicsák Lajos sírjánál. Bicsák Lajos egyébként
1990 és 1994. között, egy cikluson át volt Zalaháshágy polgármestere. A következõ választási megmérettetést már
nem vállalta megromlott egészségi állapota miatt – hangzott
el a megemlékezésen.
A helyi polgárõrség mellett
a megyei polgárõrök is képvi-

selték magukat a zalaháshágyi
jubileumi ünnepségen. A Bicsák Lajos sírjánál tartott megemlékezést követõen a polgárõrök egy szál fehér szegfût helyeztek el elhalálozott társaik
sírjainál.
A zalaháshágyi polgárõr
egyesület a kultúrházban folytatta fennállásának 20. évfordulójának megünneplését. Az
elmúlt évet lezáró közgyûlést
is tartottak. Németh Károly, az
egyesület elnöke beszámolójában elmondta: Zalaháshágyon összességében a közbiztonság elfogadhatónak mondható, de természetesen e tekintetben soha nem lehetnek
elégedettek, mindig van mit
tovább javítani a helyiek
nyugalmának érdekében. Németh Károly szerint az egyesület azért is tud eredményesen mûködni, mert az elmúlt 20 évben mindenkor elmondhatták, hogy a települé-

Ez már a 16. Sándor-napi bál volt.
A salomvári önkormányzat március 15-én tartotta a tizenhatodik Sándor-napi jótékonysági bálját.
Árvay Sándor polgármester köszöntötte a bál alapítóját, Lutter Sándor urat, akinek
ezúton is jó egészséget kívánunk.
A megnyitó után következett a zenével kísért fõrangú
vacsora, ami Bakonyi István fõszakács keze munkáját dicséri.

Külön kulináris élvezetet biztosított szorgos kezû asszonyaink medvehagymás pogácsája.
Csáki István egyedi tombolasorsolása és Németh Csaba zenéje szórakoztatta a
vendégeket.
Köszönet a szervezõknek,
a szakácsnak, a felszolgálóknak, a megjelent vendégeknek
és az alapítónak, ki nemes
tettével hagyományt teremtett.
KI.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Borok mustrája Káváson
A jó hangulat mellett egyfajta oktatás, nevelés és összetartás jellemzi a kávási borversenyt. A legfontosabb cél azonban az, hogy ne legyen a bor
egy elhanyagolt ital, a szõlõ pedig egy elhanyagolt gyümölcs,
vagyis a bor, mint nedû viszszanyerje régi és méltó helyét
a fogyasztási piacon – foglalta
össze a Bormustra küldetését
Fekete László, Kávás polgármesterre.
A vörösborokon belül a kékfrankos, a zweigelt és az otelló,

a fehér fajtákból a rizling, a
zöldszilváni és a különféle illatos borok a leginkább jellemzõek a helyben termelt italokat illetõen Káváson és annak
térségében – derült ki a március elsõ péntekén megtartott
borok versenyén a helyi Kulcsos házban.
Nagyon fontos célkitûzés,
hogy a helyi gazdák érezzék: a
szõlõiket elhanyagolni vétek
lenne, még akkor is, ha mindenki elõtt ismert tény, hogy a
borok elõállítása hosszú és

TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.
Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.
Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.
A Zalalövõ és Környéke címû lap megjelenési területén lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Zalalövõi Okmányiroda
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
H, K: 07.30-12.00; 12.30-16.00
Sz: 07.30-12.00; 12.30-17.00
P: 07.30-12.00
Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00

Dr. Kántor Mónika értékeli a kávási borokat.
fáradtságos, nagy odafigyelést
igénylõ munkafolyamat végeredménye – fogalmazott Fekete
László.
A polgármester hozzátette:
a bormustrát megelõzõ napon
is volt egy olyan rendezvény,
amely szintén a szõlészethez,
borászathoz, valamint a hegyi
pincékhez kapcsolódik. Ekkor
beszélték meg ugyanis a faluban található 12 boronapince
állagmegóvási munkálatainak
megkezdését és fontosabb momentumait. Ezekre a munkálatokra nyertek összesen 6 millió forintot pályázati úton. A pincék tetõszerkezetének javítása
és megerõsítése is azt a célt
szolgálja, hogy a boronaúton
található hegyi hajlékok tulajdonosai érezzék: odafigyelnek

rájuk és támogatják a jövõben
is a hegyen végzett munkájukat.
Az idei kávási bormustrára
35 mintát vittek a gazdák. Jellemzõen ebben az évben több
volt a fehérbor, mint a vörös. A
bíráló bizottság tagjai voltak:
dr. Pálfi Dénes, dr. Kántor Mónika és Varga Eszter. A tagok
a borok bírálata és az elismerések átadása mellett szakmai
javaslatokkal és jó tanácsokkal
is ellátták a gazdákat, akik
mindvégig vendégként is részt
vettek a mustrán és érdeklõdéssel, valamint némi izgalommal hallgatták, mit gondolnak
a szakemberek az általuk termelt nedûrõl és hogyan tehetnék azt a jövõben még ízletesebbé, karakteresebb ízûvé.
Zsuppán Beáta

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 800 Ft/db
Zalaboldogfán
100 Ft kedvezmény.

További információ: 06/30-682-3217

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére
keres eladó ingatlanokat,
akár azonnali készpénzes vásárlással!
06-30/988-66-58.
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Megújuló utak és reményteli templomrenoválás Zalaboldogfán

A jó gazdálkodásért kapott állami támogatásból 5 és fél millió
jut az utakra.
A 300 és 500 fõ közötti települések esetében, mintegy 6
és fél millió forintos állami támogatást kapnak azok az önkormányzatok, amelyek jól
gazdálkodtak. Zalaboldogfának
nem volt adóssága, ezért szintén részesülhet az anyagi segítségben.
Luter Péter polgármester
lapunkat arról tájékoztatta,
hogy az utak, járdák valamint a
vízelvezetés továbbá az önkormányzati épület megújítása,
azon belül is a szigetelésének
megoldása az elsõdleges cél az
összegbõl. Az utakra és a járdákra mintegy 5 és fél millió
forint áll majd Zalaboldogfa
rendelkezésére, az önkormányzati épület megújítására pedig
1 millió forint.
A Zalaboldogfa önkormányzatának kezelésében lévõ

utak 80 százaléka aszfaltos
ugyan, de utoljára 20 évvel
ezelõtt végeztek felújítási munkákat. Jelentõsen romlott az
utak állapota és némelyik lassan balesetveszélyessé válik. A
vízelvezetõ árkok tehermentesítését és megerõsítését szintén szeretnék megoldani az állami támogatásból – mondta
Luter Péter.
A nagyobb esõzések után
fõként a Petõfi utcában jelentett veszélyt, hogy a víz a hordalékot az útra sodorta, ezzel
nehezítette az ott közlekedõ
jármûvek biztonságos haladását. A járdák megújítása szintén több helyen szükségessé
vált a faluban.
Az önkormányzatnak helyet adó épület több, mint 100
éves már. Bár korábban próbálták újítgatni folyamatosan,

ahogy az anyagiak engedték,
de eleve szigetelés nélküli az
építmény. Egy korábbi Leaderpályázaton annyi pénzt nyert
az önkormányzat, hogy a dohos levegõt sikerült megszüntetni az épületen belül, de a
teljes renoválásra nem volt
elegendõ.
A Petõfi utcában – többek
között a lakosság kérésének
megfelelõen – egy fekvõrendõr kialakítását is tervezik.
Luter Péter szerint az említett
szakaszon mindenképpen indokolt a forgalomlassítás, hiszen a gyerekek gyakran bicikliznek azon a területen és az
idõsek is sokszor gyalogosan
közlekednek ott és az õ biztonságuk valamennyi helyben élõ
számára kiemelt fontosságú.
A zalaboldogfai templom
megújításának kérdése is megoldódni látszik – mondta örömmel a polgármester. Nemrégiben Farkas László plébános
kereste fel és arról tájékoztatta, hogy április végéig a Norvég Alaphoz nyújthatnak be

olyan pályázatot, melynek sikere esetén a mintegy 50 millió
forintos renoválás megvalósulhat. Jelenleg az egyházmegye,
a helyi egyházközség és a település önkormányzata is teljes mértékben összefogott annak érdekében, hogy a jövõben elkezdõdhessenek a megújítási munkálatok.
A pályázat beadásának feltétele az – hangsúlyozta a polgármester –, hogy a templomot helyi védettség alá helyeztessék. Ennek elsõ lépése az
építmény mûemlék jellegûvé
való minõsítése. A település
vezetése ennek érdekében
szakértõket kért fel az ehhez
kapcsolódó szükséges teendõk elvégzésére. Szintén jó hírnek számít a templom rekonstrukcióját illetõen, ha netán a
pályázat önrészt szab feltételként, akkor a hívek által gyûjtött összeg a rendelkezésre áll.
A legutolsó információk szerint
mára több, mint 2 millió forintot adományoztak erre a célra.
Zsuppán Beáta

Szépkorúak, örök fiatalok

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Máj.30-Jún.1.
41.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Jún.5-9. (Pünkösd)
74.500 Ft/fõ
SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer
Jún.20-22.
30.900 Ft/fõ
DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei
Júl.3-6.
69.900 Ft/fõ
GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Júl.6-14.
111.900 Ft/fõ
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl.23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl.23-27.
62.900 Ft/fõ
Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA
Júl. 23-31.
159.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl.29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug.4-10.
135.900 Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Sok nyugdíjas vett részt a találkozón.

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Március 2-án, vasárnap délután került sor a hagyárosböröndi kultúrházban az önkormányzat szervezésében az immár hagyományosnak mondható idõsek napjának rendezvényére, melyen 50 nyugdíjas
meghívott vendég vett részt.
Az ünnepi mûsort Tompa
Ágnes és Lõrincz Kálmán közösen álmodták meg, elõadásában pedig helybeli óvodás és
iskolás gyermekek, illetve szüleik vettek részt. Nárai Erika
köszöntõje után Zsigray József
polgármester vette át a szót,
aki elmondta: bízik benne,
hogy az idõsek köszöntése
nem szakad meg ezután sem
és a község következõ vezetése
jövõre és azután is folytatni
fogja ezt a szép hagyományt.
Ezután Lõrincz Kálmán
konferálása mellett folytatódott a mûsor, melyben énekek,
versek hangzottak el az õsz dicséretérõl Nagy Orsolya, Hor-

váth Eszter és Lõrincz Kálmán
zenei kíséretével. A legnagyobb sikert a gyermekek
Nem, nem, nem akarok...címû
vidám mûsorszáma aratta. Válaszképpen Hadászi Sándorné
és Baki Kálmánné mondott
megható, verses köszönetet a
szereplõknek és a szervezõknek. Az elõadás végén nagy
taps fogadta a produkciót,
majd felszolgálták a vacsorát.
Minden vendég szegfût és barkacsokrot vihetett haza, emlékeztetve a közelgõ tavaszra.
Nemsokára vidám énekszóra fakadt a vendégsereg, nagymamák, nagypapák gyermekeik és unokáik együtt ünnepeltek. A jó hangulathoz a zenét Horváth Sándor, a helyi
Gold együttes tagja szolgáltatta és késõ estig állt a bál.
Jövõre folytatása következik...
Ács László
Hagyárosbörönd

7

Zalalövõ és Környéke

2014. március

18 év a zalacsébi „Csébi Csajok” csoportjával
Nagykorú lett a Csébi Csajok helyi asszonyokból álló
tánccsoportja, amely 1996-ban
az I. Zalacsébi Falunapokon
debütált a színpadon, ma pedig
már nincs falunap nélkülük:
évrõl-évre új tánccal, színes fellépõ ruhákkal és töretlen lelkesedéssel lépnek a színpadra.
Az elsõ fellépést lázas szervezés és titkos próbák sorozata
elõzte meg, máig gondosan figyelnek arra, hogy változatos
koreográfiával rendelkezõ táncokat mutassanak be, amiért
elsõsorban Tóthné Járfás Györgyi, a csoport vezetõje felel.
A próbák tavasszal veszik
kezdetüket, ilyenkor állítják öszsze a repertoárt, valamint kezdetét veszi az új tánc felépí-

tése, betanulása; a ruhák közös
tervezése, egyeztetése is. A
csoport létszáma 10-12 fõbõl
állt, az évek során történt némi
személyi változás, jelenleg 13
lelkes hölgy tagja van: Tóthné
Járfás Györgyi, Sipos Jánosné,
Gál Jánosné, Horváthné Tóth
Tünde, Pecsicsné Gál Edit,
Novák Zoltánné, Mikó Ágnes,
Virág Benedekné, Erdeiné Beviz Elvira, Vargáné Kruczler
Beáta, Bacsa Istvánné, Dezsõ
Istvánné és Kósáné Szõcei
Renáta.
Láthattunk már tõlük a kánkántól a charlestonon át a cigánytáncig sokféle stílust, amiben a fõ közös jellemvonás,
hogy amit elõadnak, igyekeznek maximálisan szívbõl adni,

Nemzeti gyalogtúra

Rendszeres szereplõi a falunapi rendezvényeknek.
nem véletlen, hogy egyre több
helyszínre hívják õket: rendre
fellépnek a környezõ és távolabbi falvak rendezvényein is,
de természetesen, ha meglepetés buliról van szó, arra sem
mondanak „nem”-et.
Nem kevés munka, lemondás és fáradtság van munkájukban, a mosolyuk õszinte,
szeretetteli, a pozitív visszajelzések viszik õket elõre.

Kérdésemre, hogy idén mivel
lepnek meg bennünket, csak cinkosan mosolygott a csoport vezetõje: nem árulhatja el, hiszen akkor oda a meglepetés varázsa.
Marad a várakozás, de elõre is
köszönöm a falu nevében, hogy
évrõl-évre színfoltjai a falu programjainak és kívánom, hogy a jó
hangulat és lelkesedés még hoszszú-hosszú évekig tartson ki náluk.
Rajnai Barbara

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Nemzeti gyalogtúrán vettek részt a zalacsébiek a székely autonómia támogatására a Zalacséb-Salomvár-Kurtamajor-Cigányhegy-Erdeifalu útvonalon.

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

Elismerés a jó gazdálkodásért
Lapunk megjelenési körzetében a következõ települések kaptak állami támogatást. Így ismerte el a kormány felelõsségteljes, takarékos gazdálkodásukat (az

összeg millió forintban értendõ):
Bagod 20, Csöde 1,5, Kávás 2,95, Keménfa 1,5, Zalaboldogfa 6,5, Zalacséb 10, Zalaháshágy 6,5.

Ausztriai munkalehetõségek
szak - és segédmunkában
mindenkinek!
06-30/363-10-82; 06-30/314-56-17.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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Olaszbál Örömzenével
2014. február 22.-én, szombaton tartotta az Örömzene
Kórus hagyományos alapítványi bálját. A kórus ilyenkor zárja az elõzõ évadot. A fiatalok
szüleikkel, rokonaikkal, barátaikkal karöltve emlékeznek az
elmúlt év, sikereire, megállnak
egy rövid visszatekintésre, értékelésre. Kulturáltan szórakozva, bálozva nyitják meg az
újévet. Az ünneplésre az is
okot adott, hogy az Örömzene
Alapítvány már 5 éve segíti
erkölcsi és anyagi támogatásával a kórus munkáját. Köszönet érte Horváth Máriának, a
kuratórium elnökének!
Hagyományainkhoz hûen a
bál témáját az év zenei jubileuma szolgálja. 2014-ben Giusep-

pe Verdi olasz zeneszerzõ születésének 200. évfordulójára
emlékezve olasz bált tartottunk. A kórus mûsorának gerincét is az olasz szerzõk, olasz
nyelven elõadott kórusmûvei
képezték. Többek között felhangzott a híres „Rabszolgakórus” Verdi Nabucco címû
operájából. Kórustagunk, a
Systrum versenyre készülõ
Kocsis Dániel gitárjátékával
kápráztatta el a közönséget.
Pánczél Kristóf magánénektanár, énekmûvész Budapestrõl érkezett, csak azért, hogy a
kórust zongorán kísérje. A
mûvész úr Caccini és Monteverdi dalokkal is megörvendeztetett bennünket Standi
Dorottya gordonka kíséreté-

www.zalatajkiado.hu
Politikai hirdetés

vel. A Tornyos Ervin-Zsirka
Erika házaspár Vivaldi concertójára, habos-babos barokk ruhákban elõadott nyitótánca
pedig mindenkit elbûvölt. A
finom báli vacsoráról a bagodi
Vénusz étterem, a hajnalig
tartó jókedvrõl a P.M. Zenekar
gondoskodott. Köszönet mindenkinek, aki személyes jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Farkas László plébános úrnak, Könczöl György
keménfai polgármester úrnak,
akik elfogadták meghívásunkat. Buday Mihály festõmûvész úrnak a tombolának aján-

dékozott mûvészi festményért.
Köszönet mindenkinek, akik
tombolatárggyal, pénzadománynyal járultak hozzá a bál sikeréhez. Nekik az alapítvány által
kiadott kórusnaptárral háláltuk meg a támogatást.
Az Örömzene Kórus szülõi
közössége pedig újfent bebizonyította, hogy képes a jó
ügyért teljes létszámmal, vállvetve, jókedvvel együtt munkálkodni. Közös munkánk, reméljük, bõségesen kamatozik
majd gyermekeink örömében,
a közös jövõnkben.
Standi Gyuláné

Politikai hirdetés

A folytatás reményében

Beszélgetés Vigh Lászlóval
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mi mást mondhatnának?
Nekik voltak programjaik, amiket soha nem valósítottak meg.
Mi viszont szeretnénk folytatni a nemzetépítõ programunkat, ami már eddig is sikeres
volt. Segíteni a családokat, a
gyesen lévõ édesanyákat, folytatni a rezsicsökkentést. Arra
még nem volt példa Magyarország történetében, hogy nem
növekedtek, hanem folyamatosan csökkentek a közüzemû
díjak.
– Ennyit az országos dolgokról! Milyen tervekkel kezd
munkához körzetében (pontosabban folytatja), ha ismételten bizalmat kap a választópolgároktól?
– Nagyon fontos Zalaegerszegen és körzetében, annak
ellenére, hogy az országos és a
megyei átlag alatt van a munkanélküliség, a foglalkoztatott-

ság növelése. Orbán Viktor
miniszterelnök úrral folytatott
tárgyalásunk egyik központi
témája volt egy meghatározó,
sok munkahelyet teremtõ cég
Zalaegerszegre telepítése. Kiemelt beruházás lesz a megyeszékhelyen a kórház rekonstrukciója, a szívsebészet további fejlesztése, ami összességében 4,6 milliárd forintos projektet jelent. Zalaegerszeg e
fejlesztés révén fontos egészségügyi központ lesz, ami az
újabb munkahelyteremtés mellett régiós centrumerõsítõ lépéseket jelent majd. Nagyon
fontos a zalalövõi elkerülõ út
megépítése. Az ünnepélyes
alapkõletételre március 26.-án
került sor. A 13,7 milliárd forint értékû beruházás az Új
Széchenyi Terv Közlekedési
Operatív Program keretében,
85 % uniós és 15 % magyar forrás felhasználásával valósul meg.

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA 122.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO G500 59-390509 15,6"/Intel Celeron 1005M
1,9GHz/4GB/500GB/DVD író/ fekete notebook
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
DELL Inspiron 3537 15,6"/Intel Core i5-4200U 1,6 GHz
/4GB/500GB/HD 8670M 1GB/DVD író notebook
LG 42" FullHD42LA620S 200Hz Cinema3D Smart LED TV

94.999 Ft
124.999 Ft
159.999 Ft
159.990 Ft

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!
Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

www.bestbyte.hu
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

– Rendkívül fontos a régiós központi szerepet betöltõ
kórház fejlesztése és az elkerülõ út megépítése. Más téren
mit tervez?
– Zalaegerszegen és térségében jó ütemben halad a közintézmények felújítása. Közéjük tartozik a Hevesi Sándor
Színház, amelyre valóban ráfér
a felújítás. Megígértem, hogy
erre a célra rendelkezésre áll
majd egy 100 millió forintos
keret.

– Gazdaság, egészségügy,
kultúra… A sportról még nem
beszéltünk!
– Ezen a téren megkerülhetetlen a ZTE. Megkezdõdött
a konszolidáció folyamata. A
következõ lépés, hogy egy
megbízható névadó szponzort
keressünk. Ez a klub nem csak
a felnõtt csapat játékosairól
szól, hanem arról a többszáz
fiatalról is, aki itt sportol. Akik
a jövõt jelentik…
E.E.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
soros éves összejövetelének idõpontja és helyszíne:

2014. április 25. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

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
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Megkezdõdhet a kávási boronapincék felújítása

Fekete László polgármester a pince tulajdonosát is tájékoztatja.

Születésnapi köszöntõ

12 helyi boronapince állagmegóvási munkálatait kezdték
el március 10-én a kávási Vaski-hegyen. A dolgozók a polgármesterrel és az elsõ felújításra váró pince gazdájával közösen egyeztetettek a helyszínen a szükséges munkálatok
részleteirõl.
Fekete László polgármester
lapunkat arról tájékoztatta: a
12 boronapince tetejét újítják
meg, elsõ körben három épület munkálatainak álltak neki
az építészek március második
hetében. A polgármester hozzátette: a hegyi hajlékok rendbetételének fõ célja, hogy a
gazdák is érezzék: nem maradnak magukra és fontos a település vezetésének is, hogy a
boronapincék ne váljanak az
enyészet martalékává és ott a

szükséges munkálatokat nyugodtan végezhessék a tulajdonosok.
A 12 boronapince állagmegóvási munkálatainak kivitelezésére 6 millió forintot
nyert a kávási önkormányzat
pályázati úton. Az épületek tetõszerkezetének megerõsítése
és megépítése mintegy körülbelül két hónap alatt fejezõdik
be, elõre láthatóan a tervek
szerint május közepén adják át
ünnepélyes keretek között.
Fekete László elmondta azt
is: nagy öröm számára, hogy
olyan építész csapat kezdett el
dolgozni a boronapincék megújításán, amelynek az épületek
szokásos felújításán túl szakmai kihívást jelent a mûemlék
jellegû hajlékok rendbetétele.
Zsuppán Beáta

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

Herczeg Imre alpolgármester és Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyzõ köszöntötte Zalalövõ város legidõsebb férfi polgárát,
Pintér Antalt 95. születésnapja alkalmából és átnyújtották
Orbán Viktor miniszterelnök írásos köszöntõjét.

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

Politikai hirdetés

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Zalalövõn járt a Maros Mûvészegyüttes
Székelyföld sokat jelent nekünk magyaroknak. Úgy tekintünk rá, mint egy kívül rekedt
õsi bölcsõre, ahol a szó ízesen
hangzik az ott élõk szájából.
Marosvásárhely a magyar
kultúra õrzésének fellegváraként számos területen, színházban, zenében, irodalomban
és még sok más fórumon
igyekszik ösztönözni, megtartani a magyarság kincseit. Magas színvonalon mûvelik ezt a
helyi Maros Mûvészegyüttes
tagjai, akik néptánc színházukkal elhozták nekünk a Mátyás
király álruhái c. mesét, amit
március 17-én délelõtt nézhettek meg a gyerekek.
Ezen a napon este a felnõttek is megcsodálhatták a táncosok profizmusát. Kányádi
Sándor: Fekete-piros c. versé-

nek témája a kisebbségi lét
sorskérdéseit tárja elénk. A fekete és piros színek egyértelmûen Szék község népviseletére utalnak. Ha tágabban értelmezzük a verset, minden idegenbe kerülõ magyar identitását, érzelmi hovatartozását jelenti. A koreográfia a falvaiktól
távol dolgozó cselédlányok csütörtöki és vasárnapi szabadnapjait eleveníti fel, néma, feketepiros táncaikkal, szimbolizálva
az összetartozást (képünkön).
A csoport Magyarországon
turnézott napokig, s reméljük
más településeken is ugyanolyan gazdag élményt nyújtottak, mint Zalalövõn. A társulat
vezetõje, Barabási Attila-Csaba és Kádár Ignác rendezõ-koreográfus magas mûvészi értéket nyújtott az együttessel.

Politikai hirdetés

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerülete fenntartásában mûködõ
általános iskolákba történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2014/2015. tanévre
történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi
idõpontokban kerül sor:

2014. április 28., 29. 30., (hétfõ, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a
szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni, valamint nyilatkozni
a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlásáról.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, 8999 Zalalövõ Rákóczi u. 1.
Kötelezõ felvételt biztosító intézmény az alábbi
települések vonatkozásában:
Csöde, Hegyhátszentjakab, Zalaháshágy, Zalalövõ
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: Béke
Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

www.zalatajkiado.hu

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

12

2014. március

Zalalövõ és Környéke

Politikai hirdetés

M
SZAVAZÓLAP

6.
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ORSZÁGOS PÁRTLISTA
(Az illusztráció csak minta és részlet.)

IN

TA

FIDESZ - KDNP
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

01. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Zalaegerszeg)

Vigh László

7.

18. VIGH LÁSZLÓ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Keszthely)

Manninger Jenõ

8. MANNINGER JENÕ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Nagykanizsa)

Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP)

3. CSERESNYÉS PÉTER

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

