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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

2014. május 31-én
,

és a nemrég alakult

szervezésében másod-
ízben került megrendezésre a

fogathajtó em-
lékverseny a Zala-parti városban.

A rendezvényt
, Zalalövõ polgármesteré-

Zalalövõ
Város Önkormányzata Lebics
István Za-
lalövõ és Környéke Lovassport
Egyesület

Horváth László

Pintér An-
tal

Akadályhajtó verseny Zalalövõn

nek beszéde nyitotta meg,
melyben megindító gondola-
tokkal megemlékezett a 2013-
ban elhunyt Horváth László
életérõl és munkásságáról, aki
Zalalövõ egyik legismertebb
polgára volt, neve egybeforrt a
mezõgazdasággal, az állatte-
nyésztéssel. Köszöntötte a ver-
seny két bíráját: dr. Szentirmai

Istvánt Boros Bélát
Ka-

tona Balázst.

és , továbbá
a versenyiroda vezetõjét,

A látványos rendezvény a
rossz idõ ellenére is nagyon
sok látogatót vonzott. A két-
fordulós kombinált akadály-
hajtásban összesen tizenöt
fogat vett részt, ebbõl egy pó-
nifogat.

Az 1. helyezett
, a 2. , a 3.

lett. Ezután ke-
rült sor a Lebics István által
tombolaként felajánlott ló ki-
sorsolására is, melynek szeren-
csés új gazdája
lett. Az összes résztvevõ ver-
senyzõ két zsák zabot kapott
ajándékba a Horváth-családtól.

Nyerges
Ferenc Geröly Tibor
Lebics István

Szabó Gyula

A helyiek versenyzõje, Lebics István és a segédhajtó, Szabó
Péter.

Május utolsó elõtti szombat-
jának estéjén 17. alkalommal
gyülekeztek

a résztve-
või. Az idei rendezvény min-
den idõk egyik legsikeresebb
ilyen jellegû megmozdulása volt
– mondta , Kávás
polgármestere. Ez köszönhetõ
egyfelõl a gondos és minden
részletre kiterjedõ szervezõi
munkának és a csodálatos májusi
idõjárásnak – tette hozzá.

Ebben az esztendõben az
egyik helyi civil szervezet pá-
lyázatot is adott be a helyi

a kávási Kulcsos
háznál Bagoly túra

Fekete László

Több százan a kávási Bagolytúrán
Leader akciócsoporthoz azért,
hogy egy kis anyagi fedezete is
legyen a túra háttér kiadásai-
hoz – fogalmazott Fekete Lász-
ló. Erre a célra összesen mint-
egy 400 ezer forintot nyertek
el a Darányi Ignác Terv prog-
ram keretében.

Ugyancsak az idei túra
egyik különlegessége volt, hogy
a résztvevõk elsõ alkalommal
csodálhatták meg vándorút-
juk indulásának kezdetén a
felújított 12 boronapincét a
boronaút mentén.
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Egy morzsányi hála a köszönet asztalán
Idõseket köszöntöttek Zalacsében

Május 18-án tartották
a falu szép kort

megélt lakosainak köszönté-
sét. A meghívott nagymamák,
nagypapák, nyugdíjasok közel

Za-
lacsében

százan jelentek meg, és meg-
töltötték a kultúrház nagy-
termét.

– Egy élet munkáját, a hosz-
szú dolgos évek eredményeit

megfelelõképpen megköszön-
ni úgysem tudjuk, legyen ez a
rendezvény a köszönet, az
örök iránti tisztelet és megbe-
csülés jele. Tudjuk, hogy ez
csak egy morzsa a köszönet
asztalán. Szeretnénk meghá-
lálni, amit értünk, felnövekvõ
nemzedékért tettek. Mondják,
hogy nyugdíjasoknak sok a
dolguk, és semmire sincs ide-
jük. Szerencsére vannak, akik
még nyugdíjasként is hozzá
tudnak járulni a közösség épí-
téséhez, akiknek most köszö-
netet kell mondanunk – szólt a
szépkorúakhoz
polgármester, aki beszédében
emlékeztetett Kovács Kati Úgy
szeretném meghálálni címû
slágerére is.

A megjelenteket elõbb kul-
turális mûsor szórakoztatta,
ahol a helyi ,

Pecsics Zoltán

óvodások isko-

lások Bot-
fai Citerazenekar

Gál Jenõ

Pataki Balázs

szerepeltek, majd a
lépett szín-

padra. A program megvendé-
geléssel és közös beszélgetés-
sel, dalolással folytatódott.

– Minden évben eljövünk a
feleségemmel az idõsek napjá-
ra, szeretünk itt lenni a töb-
biekkel, akikkel a havonta ren-
dezett nyugdíjas összejövetele-
ken is összefutunk. Ezek az
alkalmak összehoznak ben-
nünket, közben jókat beszél-
getünk a régi és a mai dolgok-
ról is. Ugyan már nem dolgo-
zunk, de otthon a kertben is
van bõven tennivaló – mesélte
a 74 éves , aki aszta-
losként 37 évig dolgozott a
megyeszékhelyen.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Az unokák mosolyfakasztó mûsort adtak elõ.

Több százan a kávási Bagolytúrán
A rekord létszámú 380 fõ

csapatokat alkotott és össze-
sen 6 állomásra látogattak el
közösen, ahol ügyességi felada-
tokat kellett teljesíteni, vala-
mint különféle kérdésekre he-
lyest választ adni.

fõszervezõ kihangsúlyozta azt
is: a bagolytúra csaknem 40 fõ
lelkes szervezésének köszön-
hetõ. Ma már nemcsak a he-
lyiek érdekõdnek a rendezvény
iránt, de szájról szájra terjed a
jó híre és érkeznek barátok,
kollégák, elszármazottak, roko-
nok, ismerõsök, túrázni szere-
tõk a megye minden pontjáról,
sõt már a megyén túlról is. A
rendezvény eredendõen, a kez-
detek kezdetén a Kihívás nap-
jának részeként került meg-
rendezésre, de ma már önálló
és a résztvevõk által nagyon
várt programmá nõtte ki magát.

Az esemény létrehozásá-
ban aktívan segédkeztek

is, hiszen a két
településnek a hegyi útjai kö-
zös területen helyezkednek el,
két állomáson is zalaszentgyör-
gyi fõnökség (köztük a pol-
gármester személyesen) adott
feladatokat a túrázók részére –
tájékoztatott Eke Lászlóné.

Az éjszakai órákig elhúzó-
dó túra végén az állomásokon

Ekéné Lászlóné, Marianna

Zala-
szentgyörgyrõl

teljesített feladatok tükrében
gyõztest is hirdetnek minden
alkalommal. Ebben az évben a
kávási végeztek az
elsõ helyen és õk kapták az
ezért járó hársfát, ami a túra
emlékére kávási állomás hely-
színen került elültetésre.

A fõ szervezõ hozzátette
még: ilyen létszám mellett bi-
zony nem volt egyszerû feladat
megoldani az éjszakai vendég-
látást. Gulyáságyúban fõzték a
babgulyást tucatnyian és az
elõkészületi munkálatok napo-
kig tartottak.

A rendezõk abban bíznak,
hogy egyre több fiatal kapcso-
lódik be nemcsak a túrába, de
a szervezési feladatokba is, így
a kávási Bagolytúra még évti-
zedeken át lehet hasznos, kö-
zösségformáló program a tele-
pülésen.

Eke Lászlóné külön köszö-
netét fejezte ki az idei Bagoly-
túrán jeleskedõ szervezõknek
az áldozatos munkájukért és
azért, hogy a másnapi takarí-
tásból és rendrakásból is be-
csülettel kivették a részüket.

Idén is fõként az ifjúsági
korosztályból alkottak cso-
portot a túrázók, de a nyugdí-
jasok is szép számmal kép-
viseltették magukat a csaknem
400 fõs résztvevõi csopor-
ton belül.

Jóbarátok

Az egyik legsikeresebb rendezvény volt.
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Közelebb Önhöz a
!Jó Államban

Minden héten
az Ön településén:

Kovács Krisztina
ügysegéd

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Emlékezni azokra a
, akik életüket adták,

vérüket ontották a hazáért,
Magyarországért az elsõ és a
második világháborúban, nem
csupán illendõ, de kötelezõ is
valamennyi helybéli számára –
hangzott el a világháborús
hõsök emléktáblájának ünne-
pélyes avatásán Káváson.

A május 11-én, a kora esti
órákban megtartott ünnepsé-
gen a résztvevõket a szeszélyes
idõjárás „elzavarta” az eredeti
helyszínrõl, a falu központjá-
ban található haranglábtól és
végül a Kulcsos házban tar-
tották meg a megemlékezést.

kává-
siakra

Világháborús hõsök emléktábláját avatták Káváson

A résztvevõket
polgármester kö-

szöntötte, aki nagy örömmel
konstatálta, hogy a kávási hõsi
halottak emléke valamennyi
generáció számára azonos fon-
tosságú, hiszen a kisgyermekes
családoktól egészen a nyugdí-
jas korosztályig voltak részt-
vevõk az avatáson.

Az ünnepségen beszédet
mondott a Rá-
kóczi Szövetség zalai szerveze-
tének elnöke, aki azt hang-
súlyozta: óriási jelentõsége van
annak, hogy egy kis faluban
emléket állítanak azoknak a
hõsöknek, akik életük árán is

Fekete Heri-
bert László

Paál István,

védték a hazát, szeretteiket és
honfitársaikat a harcok során.

A hõsi emléktábla létre-
hozására a helyi polgárõr egye-
sület nyert uniós forrást, mint-
egy 300 ezer forintos összeg-
ben. Az egyesület pályázatát a
helyi önkormányzat segítségé-
vel nyújtották be. A táblán 36
kávási elesett neve olvasható,
akik közül 18-an az elsõ,
ugyancsak 18-an a második

világháborúban haltak hõsi
halált.

Az emléktáblát az esõ csil-
lapodását követõen

plébános áldotta meg.
A kávási hõsi halottak em-

léke elõtt tisztelgõ rendezvé-
nyen közremûködött a

, vala-
mint a

is.

Farkas
László

Zala-
egerszegi Fúvószenekar

kávási Violin Ének-
kar

Odonics Zsuppán Beáta

Az emléktáblán 36 hõsi halált halt kávási neve szerepel.Az emlékezõk soraiban minden korosztály helyet foglalt.



– A Zala Megyei Állam-
igazgatási Kollégium hazánk-
ban elsõként hozta létre Re-
zsicsökkentési és Költségvetési
Bizottságát 2013. október 3-án.
Milyen indíttatásból valósult
meg a bizottság?

– Milyen fõ feladatokat lát
el a bizottság és mely más
szervekkel mûködik együtt?

– A kormány kiemelt cél-
ként kezeli a rezsicsökkentés
megvalósítását. A Zala Megyei
Kormányhivatal kötelességé-
nek érezte, hogy a maga esz-
közeivel támogassa e folyamat
megvalósítását. Rigó Csaba kor-
mánymegbízott kezdeménye-
zésére a kollégium 2013. októ-
ber 3-án megválasztotta bizott-
ságát, amely 2013. október 7-én
megtartotta alakuló ülését. A
rezsicsökkentésre vonatkozó
jogszabályok elsõsorban a szol-
gáltatókra rónak kötelessége-
ket, amelyek végrehajtásának
az ellenõrzésében több szerve-
zet is közremûködik. Fontos-
nak tartottuk, hogy az érintett
szervezetek egymással össz-
hangban végezzék feladatai-
kat. A megyei államigazgatási
kollégium egy állandó fórum,
amely a megyei kormányhiva-
tal államigazgatási szervek kö-
zötti koordinációját segíti elõ.
E fórum keretei között tudjuk
leghatékonyabban érvényre
juttatni a kormányzati szándé-
kot. A bizottsági forma pedig
rugalmas mûködést tesz lehe-
tõvé, amennyiben egy kérdés
sürgõs megtárgyalása szüksé-
ges, egy munkanapon belül
össze tudjuk hívni a tago-
kat, ahogy arra volt már pél-
da. Ügyrendünk biztosítja az
elektronikus ülésezés lehetõ-
ségét is, amely által gyorsan
tudunk reagálni a felmerülõ
kérdésekre.

Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

– Javaslatot készítünk elõ a
rezsicsökkentésrõl szóló jog-
szabályok végrehajtásának Zala
megyei ellenõrzésére, értékel-
jük a rezsicsökkentési intézke-
dések ellenõrzésének a tapasz-
talatait, kapcsolatot tartunk és
a rezsicsökkentési intézkedé-
sek végrehajtása érdekében
együttmûködünk az érintett
közszolgáltatókkal, és országos
hatáskörû szervekkel. Felada-
tunk annak elõsegítése, hogy a
megyében mûködõ államigaz-
gatási szervek egységes elvek
mentén tervezzék költségve-
tésüket. Értékeljük továbbá az
önkormányzatok világából ér-
kezõ finanszírozással kapcso-
latos kérdéseket. Indokolt eset-
ben azokat jelezzük a kormány
felé. Ez utóbbi feladatok miatt
szerepel a bizottságunk elneve-
zésében a költségvetési jelzõ.

– Úgy érzem, hogy eredmé-
nyes munkát folytattunk az
elmúlt évben. Havonta ülésez-
tünk, minden egyes ülésen be-
számolt az aktuális tapasztala-
tokról a Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelõség vezetõje. Meghívott
vendégünk volt a Nyugat-du-
nántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
is. A rezsicsökkentés részeként
kezeltük a szociális tûzifa vá-
sárlás támogatásának a kérdé-
sét is. Az eredményes együtt-
mûködésnek is köszönhetõ,
hogy más megyékkel ellentét-
ben hulladékkezelési szükség-
ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
Több javaslatot is továbbítot-
tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása

– Hogyan értékeli 2013.
évi tevékenységüket?

során a társasházaknál felme-
rült problémák miatt, e kezde-
ményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerû-
sítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezde-
ményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.

– Értékelni fogjuk a rezsi-
csökkentés következõ lépcsõi-
nek megvalósulását a megyé-
ben. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július else-
jéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szer-
zõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsí-
tett szolgáltatóval. E feladat tel-
jesítését igyekszünk elõsegíte-
ni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûkö-
dõ valamennyi hulladékszállí-
tó cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ mi-
nõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre le-
het, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje ta-
nácskozási jogú tagja a bizott-
ságnak. Szeretnénk több szol-
gáltató képviselõjét is meghív-
ni a bizottság üléseire.

– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség, hiszen a panaszok elsõ-
sorban oda érkeznek. A pana-
szok száma alacsony. A lakos-
ság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások ered-
ménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban euró-
pai összehasonlításban is ki-
emelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígére-
tek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?

– A rezsicsökkentés, a kor-
mány kiemelt célkitûzései kö-
zé tartozik már régóta. Ön sze-
rint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság vissza-
jelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?

Ugyanakkor az energiaköltsé-
gek még mindig magasnak szá-
mítanak hazánkban. A rezsi-
csökkentés további lépései pe-
dig Európa egyik legverseny-
képesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó ener-
giaárakkal ösztönözheti beru-
házásokra a befektetõket, ezál-
tal elõsegítve a lakosság továb-
bi gyarapodását. Itt monda-
nám el, hogy megkeresésünk
nyomán kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Né-
meth Szilárd rezsicsökkenté-
sért felelõs biztos, aki elisme-
rõen értékelte a munkánkat.

– Megtisztelõ volt számom-
ra a kormánymegbízott úr fel-
kérése. Az, hogy a kormányhi-
vatal fõigazgatója vezeti a bi-
zottság munkáját, mutatja an-
nak rangját és kiemelkedõ sze-
repét. Örömmel tölt el, hogy mû-
ködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.

– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunk-
nak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabály-
elõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói ész-
revételeket bizottságunkon ke-
resztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.

– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommu-
nikáció kereteit a rezsicsök-
kentésben érdekelt államigaz-
gatási szervek, politikusok, va-
lamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami legin-
kább elõsegítheti a rezsicsök-
kentési intézkedések gyors vég-
rehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés ered-
ményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.

– Mennyire tartja fontos-
nak a bizottságban az elnöki
feladatot?

– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott ország-
gyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?

– Ön szerint mi a legna-
gyobb haszna a bizottság mû-
ködésének?

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
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1,5 millió forint összkölt-
séggel nyertek vis maior pá-
lyázatot az
esõzések által elmosott árkok
helyreállítására. A problémáról
korábban már lapunkban is

Zalaháshágyon

Megújul a település gyalogos járdája
Pályázatok, fejlesztések Zalaháshágyon

beszámoltunk, melynek meg-
oldására most több mint 900
ezer forintot sikerült nyerni. A
település két érintett részén az
árokmedret betonlapokkal erõ-
sítették meg.

– Régebben már pályáz-
tunk helyi termelõi piac kiala-
kítására, és az ehhez szükséges
rendezvénysátorra. Ehhez a so-
kadik próbálkozás után most
közel 3,7 millió forintos támo-
gatást ítéltek meg, amibõl a
150 négyzetméteres sátor
mellé sikerült még sörpado-
kat, asztalokat is vásárolni. To-
vábbra is elbírálás alatt van a
kultúrház, illetve a sportöltö-
zõ felújítását, falusi turizmus
kialakítását megcélzó pályá-
zatunk, melyet már sokad-
szorra nyújtottunk be – új-
ságolta polgár-
mester.

Zalaháshágy nem szerepelt
az adósságkonszolidációban ré-
szesülõ települések között, kár-
pótlásként 6,5 millió forint tá-
mogatást kapott a falu, melyet

Büki József

egy régóta érlelõdõ felújításra
fordítanak:

– A támogatást körülbelül
1 kilométer hosszúságban jár-
dafelújításra fogjuk költeni.
Számos helyen betöredezett,
így fel kell szedni a járdát és
van, ahol új szegélyt is kell ön-
teni. Több vállalkozót keres-
tünk meg árajánlatért, akik kö-
zül szeretnénk gyorsan válasz-
tani, és a megállapodás megkö-
tése után nyáron jó idõben
folyhatna az õszre befejezõdõ
munka. Többször pályáztunk
már a több mint húsz éves
járda felújítására – tájékozta-
tott a polgármester.

A nyári programok kap-
csán már biztos a falunap idõ-
pontja, melyet Zalaháshágyon
július 12-én rendeznek.

Pataki Balázs

a
Zalaegerszegen rendezendõ kiállítására.

A
„Megmutatom magam!”

kiállítás-sorozatának következõ szereplõi:

a

Kiállításuk címe:„Filléres kincseink”,
melynek megnyitója

Az alkotásokat osztályfõnök ajánlja az
érdeklõdõk figyelmébe.

A kiállítás 2014. szeptember 9-ig látogatható.

salomvári

Bodorkós Mátyás barátai

gyerekek

József Attila Városi Könyvtár

és ,
Mindszenty József Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium
Salomvári Tagiskolája 6. osztályosai.

Bérces Éva
2014. június 11-én 15 órakor lesz.

Sikerült beburkolni az esõmosta árokmedret.

Érdekes látni, ahogy egy
gyerek felnõ egy feladathoz.
Legyõzi a tananyagmennyisé-
get, de legfõképpen önmagát,
félelmeit. ilyen ér-
telemben felnõtt.

Már második éve veszünk
részt vele a

országos
döntõjében, amelyet Budapes-
ten, a Budapesti Mûszaki Egye-
temen rendeznek. Jó kis ver-
seny ez, mert nem szakad el a
tantervi követelményektõl. Tu-
lajdonképpen teljesen a törté-
nelem tankönyvekre épül. A

Erdei Fanni

Kálti Márk Törté-
nelmi Tesztverseny

Salomvári siker
verseny egy teszt, amelyet 45
perc alatt kell a versenyzõknek
kitölteniük. Bár elsõ hallásra
egyszerûnek tûnik, valójában
nem az. A négy válasz közül
vagy egy, vagy kettõ, vagy
három jó megoldás van. A kér-
dések megfogalmazása kaci-
fántos, néha teljesen kétértel-
mû, gondolkodtató és problé-
mamegoldást igénylõ. Nem
elég tehát a történelemköny-
vet oda-vissza ismerni, tájéko-
zottnak lenni kronológiában
(idõrend), topográfiában (föld-
rajztudomány), de a csavaros
észjárás, és a nyelvi kompeten-
cia sem hiányozhat. Észre kell
venni a megfogalmazásokban
rejlõ csavart.

Fanni tavaly a hetedik he-
lyezést érte el. Idén négyet lé-
pett elõre. Harmadik helye-
zettként zárta a megmérette-
tést. A maga szolid, csendes
módján örült a sikernek. Jövõ-
re is készül ide, újra szeretné
megmérettetni önmagát. Az iz-
galma, félelme még nem múlt
el, de már kezelni tudja a hely-
zetet. Nem könnyû ilyen nyo-
más alatt jól teljesíteni. Jövõre
talán még ennél is jobban si-
kerül.

HGB

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

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

Meghívó
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Összesen 16 települést érint
az a közel 4 milliárd forintos
beruházás, melynek részeként

is korszerûsítik
az ivóvízhálózatot – tájékoztat-
ta lapunkat polgár-
mester. A megvalósítást KEOP-
os pályázati pénzbõl az

támogatja.
A kivitelezésben résztvevõ

munkások a külterületi felada-
tok elvégzése után a falu köz-

Zalaboldogfán

Luter Péter

Euró-
pai Unió

Elkezdõdtek az ivóvíz beruházás munkálatai Zalaboldogfán

pontjában dolgoznak a követ-
kezõ hetekben. Ottjártunkkor
éppen a utcában végez-
ték a szükséges munkálatokat.

A helyben élõktõl fokozott
türelmet és megértést kérnek
a beruházás végrehajtói, hi-
szen a vezetékek az útpadka mel-
lett vannak kiépítve jelenleg és
azok kiásása, majd lefektetése
bizonyos forgalmi akadályokat
okoz a következõ hónapokban

Jókai

a településen – folytatta a pol-
gármester. Luter Péter kihang-
súlyozta: ezeknek a munkafo-
lyamatoknak szükségessége
mára elengedhetetlenné vált,
hiszen Zalaboldogfán 1974. óta
– amióta bevezették a vezeté-
kes vizet – nem történt hason-
ló jellegû fejlesztés, ami hosz-
szú évtizedekre biztosítja majd
a lakosság minõségi és meny-
nyiségi vízellátását. Természe-
tesen a beruházás része az
unió arzén mentesítésére vo-
natkozó ivóvíz fejlesztési és el-
látási törekvéseinek – fogalma-
zott Luter Péter.

Az egészségre ártalmas anya-
gok teljes kiszûrése mellett az
egész rendszer megújul a 16
településen, ugyanis kicserélik
az összes vezetéket és a hozzá-
tartozó berendezéseket is.

Zalaboldogfán összesen 160
fogyasztói bekötésrõl beszél-
hetünk – veszi át a szót

munkahelyi mérnök a
a kivitelezõ

képviseletében. A kivitelezési
munkálatok elõre láthatón szep-
tember végére, október elejére
fejezõdnek be. Az utak helyre-
állítása várhatóan jövõ tavasz-

Király
Péter
Szabadics Zrt.,

szal lesz kész – tette hozzá a
Király Péter. Szintén a beruhá-
zás részét képezi Zalaboldog-
fán egy új tározó építése is,
melyben már mechanikai tisz-
tító is helyet kap. Ennek kö-
szönhetõen lehetõség lesz a
rendszer évenkénti vagy két-
évenkénti folyamatos tisztítá-
sára is.

Zalaboldogfa településnek
a rekonstrukciós munkálatok
kapcsán külön igénye is volt.
Nyomásfokozót is létesítenek a
falu központjában, melynek
létrehozását követõen a maga-
sabb helyeken fekvõ ingatla-
nok tulajdonosai is ugyan-
olyan mennyiségben juthatnak
ivóvízhez, mint az alacsonyab-
ban fekvõ házakban élõk.

Óriási jelentõséggel bír a
település szempontjából, hogy
a helyi szin-
tén rácsatlakozhatnak az ott
élõk az új rendszerre. Ennek
feltétele, hogy állandó zalabol-
dogfai lakcímmel kell rendel-
kezniük – hangsúlyozta Luter
Péter. Ezen kritérium alapfel-
tétele volt a beruházásba való
bekerülésnek.

Marton - hegyen

Zsuppán Beáta

A kivitelezõi munkálatok szeptember végéig, október elejéig
tartanak.

Május 3-án, szombaton dél-
után tartották a községi Anyák
napi ünnepséget a

kultúrotthonban. A
rendezõ – a tavalyihoz hason-
lóan – ezúttal is
volt. zenész
rövid beszédben köszöntötte a
megjelent közönséget, elsõsor-
ban az anyukákat és nagyma-
mákat, majd az õ „kommentá-
lásával” kezdetét vette a helyi
óvodások és kisiskolások ün-
nepi mûsora: szívmelengetõ
versek és dalok hangzottak el,
melyek könnyet csaltak a né-
zõk szemébe.

a Mama,
kérlek c. Bródy János-dalt adta
elõ, Lõrincz Kálmán fantasz-
tikus gitárkíséretével.

és Lõrincz Kálmán
késõbb arról énekeltek, hogy
„a lelkek összeérnek” egy gyö-
nyörû tûz fényénél. Befejezés-
ként a szeretetrõl, a boldogság-
ról szólt egy közös dal, mely
ugyancsak Lõrincz Kálmán
egyik feldolgozása volt: Légy te

hagyáros-
böröndi

Tompa Ágnes
Lõrincz Kálmán

Horváth Eszter

Horváth
Zsuzsanna, Kozák Beáta, Hor-
váth Eszter

az, ki vagy! Ennek elõadásába
az elsõ sorból felálló anyukák
is bekapcsolódtak a színpad
szélén ülve. A mûsor után a
gyermekek egy saját fényké-
pükkel díszített piros papírszí-
vet és virágokat adtak át az
anyukáknak és nagymamák-
nak, akik meghatottan ölelték
magukhoz õket.

Bensõséges ünnepségre került sor Hagyárosböröndön.

„Anyukámat meglepem”

Ezúton fejezzük ki köszö-
netünket pol-
gármesternek és a községi

, amiért anya-
gilag is támogatták mind a hús-
véti, mind a mostani rendez-
vényt. A kultúrház díszítésé-
ben és a virágok megvásárlásá-
ban és

jeleskedett, a terem el-

Zsigray József
ön-

kormányzatnak

Nárai Tünde Nárai
Erika

rendezésében és a szórólapok
kihordásában pedig az önkor-
mányzati dolgozók. Horváth
Hajnalka és Horváth Eszter vi-
rágokat hoztak,

óvónõ pedig az
óvodás szereplõk felkészítésé-
ben vállalt szerepet.

Hagyárosbörönd

Paksáné Sza-
bó Erzsébet

Ács László
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)

A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMA-
FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl. 29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Aug. 22-24. 41.500 Ft/fõ

Szept. 16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

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
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Elõzõ számunkban beszá-
moltunk már a megyei önkor-
mányzat ÁROP pályázata kere-
tében zajló tervezési munkála-
tokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is ké-
szülnek a fejlesztési tervek és
programok?

A 2013. novemberében
elfogadott területfejlesztési
koncepció része volt egy szé-
leskörû helyzetelemzés a me-
gye társadalmi, gazdasági hely-
zetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a me-
gye népességének területi el-
oszlását, az elvándorlás mérté-
két, a megye gazdaságának szer-
kezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adott-
ságainkat.

A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

Elnök úr, mi volt a kiin-
dulópont a tervek készítésé-
nél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?

–

– A helyzetelemzés alap-
ján milyen célok fogalmazód-
tak meg a társadalmi egyez-
tetések és a koncepció kiala-
kítása során?

–

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

LA” szlogenünkben is megfo-
galmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, von-
zó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakí-
tása szükséges, korszerû inf-
rastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfe-
lelõen rugalmas képzési rend-
szeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcent-
rikus, piacképes gazdasági te-
vékenységek fejlesztésén át
vezet az út.

– A területfejlesztési prog-
ram stratégiai és operatív rész-
bõl áll majd, melynek készí-
tésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdoku-
mentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesz-
tési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési prog-
ram elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?

ramokhoz kapcsolódó rész-
programok tervezése. A me-
gye gazdaságfejlesztési irá-
nyainak kimunkálását a gaz-
daságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartal-
mazni.

– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vo-
natkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok ter-
vezetei: a zalai integrált gaz-
daságfejlesztési, a zalai turiz-
musfejlesztési, a zalai alterna-
tív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együtt-
mûködési, és a zalai közösség-
erõsítõ projektcsomag. A gaz-
daságfejlesztés területén ki-
emelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fej-
lesztése, valamint a zalai mun-
kaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesz-
tések. A turizmus területén a
megye gazdaságának megha-
tározó elemére fókuszálva ki-
emelt fontosságúak az új mun-
kahelyteremtést célzó KKV be-
ruházások, ezen kívül támoga-
tást élveznek majd az alterna-
tív gazdaságfejlesztési kezde-
ményezések és együttmûködé-
sek komplex beruházásai, va-
lamint egy helyi gazdaságfej-
lesztéssel foglalkozó menedzs-

– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megálla-
podás tartalmazza az egyes
operatív programok közel vég-
leges változatát, s ezek foglal-
ják magukba azokat a prio-
ritásokat, amelyekre vonatko-
zóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Za-
la megyében milyen projekt-
csomagokat határoztak meg?

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejleszté-
sekhez kapcsolódó munkaerõ-
piaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkozta-
tási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ projektcso-
mag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobi-
litását elõsegítõ programot fog-
lal magában.

–

– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési forrá-
sok tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vo-
natkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei ön-
kormányzat a Zalában talál-
ható további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projekt-
csomagokat, továbbá körvona-
lazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség ál-
tal irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú vá-
rosok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alap-
ján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.

–

– A megyei TOP progra-
mok indikatív forráskerete ösz-
szesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP for-
ráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsá-
nak pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP for-
ráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járá-
sok összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.

–

– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Prog-
ram keretében nyert támoga-
tást a tervezési feladatok elvég-
zésére, s a pályázatban (ÁROP-
1.2.11/A-2013 „Területfejleszté-
si tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok szá-
mára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének ha-
tárideje is, amely 2014. decem-
ber 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat
weblapján.

Hogyan történik a for-
rások tervezése a TOP-ban?

Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?

Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?

www.zala.hu

Manninger Jenõ
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Sorozatban negyedik alka-
lommal szervezte meg a

a
„Gyertyafény” levelezõs játé-
kot, amelyen 3-4. és 5-6. osztá-
lyos diákok csapatai három for-
dulóban mérhették össze tudá-
sukat a zene különbözõ terüle-
tein. A vetélkedõn több csa-
pattal képviseltette magát az

, így a 2014. május
17-én délelõtt tartott díjkiosz-
tó gálarendezvény egyben test-
vértelepülési találkozóra is al-
kalmat adott.

Minden korábbinál maga-
sabb számú résztvevõvel (34
csapat) indult el a levelezõs já-
ték negyedik sorozata 2013
õszén. A versenyzõknek a játék
három fordulója során elõbb
komolyzenei, majd a népzene

Gyer-
tyafény Kórus Alapítvány

oromhegyesi Kis Ferenc Álta-
lános Iskola

Díjkiosztó gála és a „Gyertyafény” levelezõs játék zárása

és a néphagyomány téma-
körébe tartozó feladatokat, vé-
gül pedig könnyûzenei felad-
ványokat kellett megoldaniuk.
Az elsõ és a második forduló-
ban kreatív feladat is szerepelt
a tesztsorban: a komolyzenei
forduló feladatai között Bartók
Béla életét és zenei munkássá-
gát bemutató tablót állítottak
össze a csapatok, a második
forduló keretében pedig népi
építészeti maketteket készítet-
tek. Az elkészült munkákból a
2014. május 17-án 9 órakor
megtartott díjkiosztó gálán ki-
állítást szerveztünk a

kultúrházban. Er-
re az eseményre – a korábbi évek-
hez hasonlóan – idén is érkez-
tek vendégek Zalaszentgyörgy
testvértelepülésérõl, a délvidé-
ki Oromhegyesrõl.

zala-
szentgyörgyi

A díjkiosztó gálán elõbb
polgármester

köszöntötte a testvértelepülési
vendégeket, valamint a díjki-
osztó gálára érkezett verseny-
zõket és kísérõiket, majd

kuratóriumi
elnök foglalta össze és értékel-
te az ez évi sorozatot. A 2013-
2014. tanévben rövidültek a
feladatlapok, és ennek ered-
ményeképpen sikerült elérni
azt, hogy majdnem minden be-
nevezett csapat beadta mind-
három forduló megoldásait. A
bevezetést követõen a ,
oromhegyesi és
csapatok elõadó-mûvészeti be-
mutatóját tekinthettük meg,
akik modern tánc, könnyûze-
nei, néptánc és népzenei pro-
dukciókkal készültek. Az elõ-
adó-mûvészeti bemutató után
a Gyertyafény Kórus Alapít-
vány mutatta be a levelezõs já-
ték elmúlt négy szezonjának
fényképeibõl, pályamunkáiból,
statisztikáiból összeállított vi-
deoklipjét.

Nagy örömünkre a diákok
nagyon komolyan vették a ve-
télkedõt, így nagyon szoros
volt ebben az évben is a leg-
jobb csapatok élmezõnye:
mindkét korcsoportban 90%
feletti összteljesítményre volt
szükség a dobogóra kerülés-
hez. A 3-4. évfolyamosok kö-
zött III. helyezést ért el az

(Andráshida),
II. helyezettek lettek – holtver-
senyben – a
és a (mindkettõ Ba-
god), és I. helyezettek az and-
ráshidai . Az 5-6. év-
folyamon III. helyezést ért el a

Kovács Dezsõ

dr.
Császár Zoltán

bagodi
andráshidai

Énekkar csapat

Dallamszörfösök
Szinkópa

Pillangók

Violinkulcs
Popgirls

Csertán Sándor Ál-
talános Iskola Triola-Viola

Éneklõ Lajhá-
rok

Cukik Hangocskák
Szmájlik

Pacsirták

Dalvarázslók

(Bagod), II. lett a
(Zrínyi Miklós Gimná-

zium), I. pedig az újonc ne-
mesapáti

ne-
vû csapata. Az egyes fordulók-
ban kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó csapatokat különdíjjal
jutalmaztuk: a legszebb tabló-
ért járó különdíjat a Pillangók
(3-4. évfolyam, Andráshida) il-
letve a Violinkulcs (5-6. évfo-
lyam, Bagod) vihették haza; a
legkreatívabb népi építészeti
maketteket az

(3-4. évfolyam, Dózsa) il-
letve az 5-6. évfolyamon meg-
osztva az oromhegyesi csapa-
tok, a , a és
a készítették; a köny-
nyûzenei forduló különdíja-
zottjai pedig a (3-4.
évfolyam, Oromhegyes) illetve
a (5-6. évfolyam,
Zrínyi) lettek.

Ebben az évben is voltak
határon túli résztvevõi leve-
lezõs játékunknak: az orom-
hegyesi Kiss Ferenc Általá-
nos Iskola 5 csapata is vé-
gigjátszotta a három fordulót a
zalaegerszegi, bagodi, nemes-
apáti, gellénházi diákokkal
együtt. Az oromhegyesi utazó
csoport már pénteken meg-
érkezett Zalaszentgyörgyre. A
16 diákot és két kísérõ ta-
nárukat a kultúrházban szál-
lásoltuk el. A szombat délelõtti
rendezvény után rövid, de tar-
talmas zalaszentgyörgyi fa-
lujárást, majd koradélután za-
laegerszegi városnézést szer-
veztünk nekik, az Egerszeg
Fesztivál programjainak meg-
tekintésével.

A kiállítás egy részlete.

2014. május elsején kiemel-
kedõen szép eseményre került
sor a szombathelyi püspökség
életében. Idén a közös egyház-
megyei zarándoklat Zala õsi
búcsújáró helyére,

vezetett.
Több falu hívõközösségé-

hez hasonlóan mi, a
tag-

jai is úgy gondoltuk, gyalog
tesszük meg a másfél órás utat
a püspöki szentmisére (képün-
kön). Az ösvény nem ismeret-
len, a Szent István Emléktúrák
során már többször megjártuk!
A zarándokúttal egy kiveszõ-
ben lévõ régi szép hagyo-
mányt szerettünk volna felé-
leszteni. Felhívásunkra a kör-
nyezõ településekrõl is érkez-
tek vándorok. Elsõ szent ki-
rályunkat ábrázoló zarándok-

Pusztacsa-
tárba

zalaszent-
györgyi Örömzene Kórus

Zarándokúton Pusztacsatárba
zászlónk mögött mintegy 50-
en vágtunk neki az útnak. A zé-
li tavak, s az erdõ csendjét
szent énekek hangja verte fel…
Csatlakozott hozzánk Zala-
szentgyörgy polgármestere,

is, a hazafelé utat
pedig – ígéretéhez híven –

zalaegerszegi
kerületi esperes úrral gyalogol-
tuk, s énekeltük végig!

Köszönet a kikaszált ösvé-
nyért a zalaszentgyörgyi ön-
kormányzatnak, a falugond-
noknak és segítõjének! Köszö-
net a Zél patakra épített for-
más hídért a szintén falubeli
ácsmesternek!

A Pusztacsatárban egész
nap szolgálatot teljesítõ falu-
gondnoki kisbusz utolsóként
hagyta el a kegyhelyet. Már
csak egy Vándor ballagott az

Ko-
vács Dezsõ

Stróbel László

úton, kezében bottal, utolsó-
ként… A sofõr megállt, de a
Vándor maga is gyalogosan
szerette volna befejezni a zarán-
doklatot. A sofõr kérdezett, ilyen-
nek képzelte-e el a mai napot.
– Minden úgy történt, ahogy le

volt írva! Az idõjárás, a szertar-
tások, a szervezés…– válaszolt a
Vándor. Aztán megköszönve a
szolgálatot kezet ráztak.

A sofõr, és , a
Szombathelyi Egyházmegye
püspöke.

Veres András



2014 májusában készül el
az

közösségi célú
, amely a község

önkormányzatával együttmû-
ködésben valósul meg a te-
lepülésen.

Nagypáliban Intelligent
Energy Community (Intelli-
gens Energia Közösség) Non-
profit Kft. Nap-
elem Parkja

Közösségi célú Napelem Park Nagypáliban
A közösségi célú Napelem

Park az önkormányzat által
biztosított beépítetlen belte-
rületi telken kerül kialakítás-
ra. Célja, hogy részben ki-
szolgálja a helyi önkormány-
zati, vállalkozói és civil, illetve
magánszemélyek villamos ener-
gia igényét, hozzájárulva az

energia függetlenségre törek-
vési terveikhez.

A beruházás során – amely
a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák Leader fejezetének vég-
rehajtásához 2013-ban nyúj-
tandó támogatások jogcímé-
nek támogatásával valósul
meg – egy korszerû, csúcsmi-

nõséget képviselõ rendszer
kerül kialakításra. Az elektro-
mos áram termelõ rendszer
60 db Inno Tech Eco Plus 250
típusú napelembõl épül fel,
hidraulikus napkövetõ forga-
tó rendszerrel felszerelve.

A hidraulikus forgatók ön-
álló fénymérõvel ellátott szen-
zorral lesznek ellátva, amely
követi a Nap mozgását, várha-
tóan éves szinten 21.000 kWh
elektromos áramot termelve.

A létrejövõ infrastruktúra
alapját képezi a további fej-
lesztéseknek, amely vállalko-
zói, civil, vagy akár magánsze-
mélyek beruházásaival, part-
nerségi együttmûködésbe tör-
ténõ bevonásával, további nap-
elemes rendszerbõvítést fog
eredményezni. A további fej-
lesztésekhez, bõvítéshez, a le-
hetséges együttmûködési le-
hetõségek iránt már most je-
lentkeztek érdeklõdõk és a
menedzsment tervei szerint
az elõkészítések már nyáron
elkezdõdnek.

A település polgármestere,
elmondta, hogy

Nagypáli továbbra is elköte-
lezett az energia független-
ségre törekvés terén. Az el-
múlt években a régi jó gyakor-
latot folytatva több, a meg-
újuló energiák közösségi hasz-
nosítását megvalósító fejlesz-
tés történt és a további, már a
mikrotérséget is érintõ fej-
lesztési tervek vannak elõké-
szítés alatt.

Köcse Tibor

Pályázati forrásból valósul meg.

Az önkormányzat által biztosított belterületi telken épül.

Csúcsminõséget képvisel a rendszer.

Újabb fejlesztési tervek vannak elõkészítés alatt.
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2014. április 26.-án, szom-
baton rendezték meg a buda-
pesti Néprajzi Múzeumban a
„Tiszán innen-Dunán túl” X.
Országos Népdaléneklési Mi-
nõsítõ versenyt. Nagy öröm,
hogy a területi és megyei for-
dulón nyújtott sikeres produk-
ciója alapján térségünkbõl több
tehetséges énekes képviselhet-
te Zala megyét. Az országos
döntõn 19 megye 500 énekese
mérte össze tudását a 7-8. osz-
tályos és középiskolás korosz-
tályból. A dalosok szóló, kis-
együttes és énekegyüttes kate-
góriákban versenyeztek. Büsz-
kék lehetünk fiataljainkra, akik
kiemelkedõ eredményeket ér-
tek el. Általános iskolások szó-
ló kategóriájában a bagodi

(Dó-
zsa iskola) ezüst, a zalaszent-
Szakály Vanda Mirabella

Országos népdalos sikerek

györgyi (Öveges
iskola) arany minõsítést ka-
pott. A zenei szakiskolásokat is
felvonultató, erõs mezõnyben
a középiskolások között szer-
zett ezüst minõsítést a zala-
szentgyörgyi
(Mindszenty Gimnázium). A
hagyárosböröndi

, a zalaszentgyörgyi
és pedig a

(Öve-
ges) ért el országos kiemelt
arany minõsítést.

Tehetséges fiataljainknak
nagy a felelõssége magyar-
ságunk megõrzésében hatá-
ron innen és túl: „Mondják a
hagyományokat meg kell tar-
tanunk. Valójában fordítva
van: a hagyományok tarta-
nak meg minket.” (Andrásfalvy
Bertalan)

Kovács Adél

Standi Szilvia

Zsigray Lu-
ca Takács
Evelin Kovács Adél
Violák Éneklõ Csoporttal

Befejezõdött a
tekebajnokság.

A csapatverseny eredmé-
nye: 1. Lauf-B TK 52, 2. Kon-
dorfa 50, 3. Irsa 42, 4. Andi
Üzlet 40, 5. Borostyán 38, 6.
Soproni Ászok 32, 7. Zalahás-
hágy 32, 8. Kruczler Vagyon-
védelem 32, 9. Zalacséb 24, 10.
Kõdobálók 22, 11. Õrima-
gyarósd 22, 12. Szõce 11, 13. J.
és a töketlenek 8, 14. Sör Ba-

Zalalövõn
Romantik

Romantik tekebajnokság

rát Se Pankasz 6, 15. Péposz
2 pont.

Egyéni eredmények: 1. Járfás
Szilárd (Andi Üzlet), 2. Csurgai
Anita (LAUF-B TK), 3. Farkas Im-
re (LAUF-B TK), 4. Agg Richárd
(Kõdobálók), 5. Fischer Attila
(Borostyán), 6. Györke Tamás
(Kondorfa), 7. Takács Ádám (Ir-
sa), 8. Bálint László (Andi Üz-
let), 9. Becze Ferenc (Zalacséb),
10. Tóth Zoltán (Borostyán).

A LAUF-B TK gyõztes csapata

2014. május 10-én a

ének-
kara a zalai kisvárosok XX. kó-
rustalálkozóján vett részt

. A zalalövõieken
és a házigazdákon kívül a

érke-
zett általános iskolai kórusok mu-
tatták be élvezetes mûsorukat.

Zala-
lövõi Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola

Zala-
szentgróton

Hé-
vízrõl, Lentibõl, Letenyérõl

Kórustalálkozón a zalalövõiek
A hangverseny után há-

zigazdáink gondoskodtak a
vendéglátásunkról.

A jó hangulatban lehetõ-
ség nyílt ismerkedésre, baráti
beszélgetésekre, a tapaszta-
latok és a kották kicseré-
lésére.

kórusvezetõ
Hideg Zoltánné

A zalalövõi iskola kórusa a találkozón.

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

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, számítástechnikai eszközök!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház
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

67.900 Ft

122.990 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Pl.: LENOVO G500 59-390509 15,6"/Intel Celeron 1005M
1,9GHz/4GB/500GB/DVD író/ fekete notebook

DELL Inspiron 3537 15,6"/Intel Core i5-4200U 1,6 GHz
/4GB/500GB/HD 8670M 1GB/DVD író notebook

94.900 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB/DVD író notebook 123.000 Ft

153.000 Ft
LG 32" FullHD 32LN5400 100Hz LED TV 87.000 Ft
LG 42" FullHD 155.999 Ft42LN575S 100Hz SMART LED TV



112014. május Zalalövõ és Környéke

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Cégünknél folyamato-
san figyeljük, hogy beszállí-
tóinknál milyen újdonságok
jelennek meg, és ezeket mi-
ért lenne érdemes ügyfele-
inknek ajánlani.

A bútoriparban a legna-
gyobb áttörést az új generá-
ciós fiókvasalatok jelentik.
Ezeknek mi is örülünk, mert
a fiókok méretét növelni
tudjuk, és így még áttekint-
hetõbb a tárolás. Az új ge-
nerációs fiókvasalatok na-
gyobb teherbírással rendel-
keznek, mint a hagyomá-
nyos rendszerûek. Így ki-
sebb a meghibásodás esé-
lye, nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.

A hagyományos fiókok-
nál, kellemetlen probléma-
ként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%-
ban élvezni. Ezt is megol-
dották, így könnyedén meg-
találhatunk mindent, nincs
holttér.

Az igazi változás a fiókok
záródásánál következett be.
A hagyományosaknál gyako-
ri jelenség az erõteljes
hanggal járó becsapódás,
ami rendkívül kellemetlen
lehet. Ezt úgy oldották meg,
hogy ha a fiókot nagyobb
erõvel próbálják becsapni,
az utolsó 5 cm-en megáll,
majd egy halk szisszenéssel
a fiókvasalat csukja be a fió-
kot. Mindenki mosolyog,
amikor ezt látja, mert döb-
benetes. Így vége a családi
veszekedéseknek, jegyezte
meg egyik ügyfelünk, mert
nem lehet becsapni a fió-
kot. Ha valaki mégis meg-
próbálja a többiek csak mo-
solyogni fognak azon, hogy
a fiók erre ezt mondja:

– Psszt! És halkan be-
csukja magát.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A jó házasság titka…

Történt éppen 20 évvel ez-
elõtt, hogy egy volt NDK-beli
városka,
frissen megválasztott polgár-
mestere Bernd Beck fiatal ko-
rának balatoni emlékeit dédel-
getve elhatározta, hogy ma-
gyarországi testvértelepülést
keres. A hirdetésre egy Bagod
nevû zalai falu polgármestere,
illetve képviselõ-testülete is vá-
laszolt. Megtörtént az elsõ hi-
vatalos, személyes találkozó és
bizony polgármesteri szimpá-
tia volt az elsõ látásra. A barát-
ság megköttetett.

A magyarok igazi vendég-
szeretettel fogadták a némete-
ket. Balaton-parti kirándulást,
hegyi bulit, komoly beszélgeté-
seket és magyaros evés-ivást
szerveztek vendégeiknek. Ed-
dig mondhatnánk szokványos
történetnek is. De jött a mese-

Heilbad-Heiligenstadt

Németországi testvérkapcsolat
– avagy egy kis zalai falu iskolásainak nagy esélye

Együtt a magyar és a német diákok.

szerû fordulat. A németek nem
csak a képviselõkkel, a polgár-
mesterrel, hanem Bagod óvo-
dásaival, iskolásaival a pedagó-
gusokon keresztül is kapcso-
latot kerestek. Évenkénti láto-
gatásaik alkalmával minden
gyermek, iskolás, óvodás aján-
dékot kapott, valamint az in-
tézmények szakmai mûkö-
dését támogatták. Játékok, ját-
szótér, sportszerek, nyomtató-
és dekorációs papírok, ollók,
ragasztók, kreatív ügyességi já-
tékok, tanulást segítõ eszkö-
zök és még sok más került elõ
évrõl évre a németországi
„Mikulás” varázszsákjából. Az
agilis németországi polgár-
mester német cégek támogatá-
sával elérte, hogy minden év-
ben 10 német diák és 10 ma-
gyar 8. osztályos tanuló 1-1
hetes magyarországi és német-

országi teljes ellátású utazásra
mehet azóta is.

A magyar családok többsé-
ge saját finanszírozással ezt
nem tudja csemetéjének meg-
adni, így nagyon sokat köszön-
hetünk ennek a kis német vá-
roskának és Bagod Község Ön-
kormányzatának. A 20 év alatt
minden évben eljöttek német-
országi támogatóink is kicsit
Magyarországot látni, kikap-
csolódni, jól érezni magukat
magyar-német baráti körben.

Azóta is a diákok minden
év májusában autóbuszra száll-
nak, és az Alpokon átbuszozva,
1100 km-t megtéve érkeznek
meg egy dombokkal ölelt takaros
kisvároska szívébe, a szállásukra.

A magyar diákokat és kí-
sérõiket a város polgármeste-
re, a program támogatói, vala-
mint a Heilbad-Heiligenstadt-i
Ti lman-Riemenschneider-
Regelschule iskola igazgatónõ-
je együtt fogadja, egy közös va-
csorával indítva az egyhetes
programot.

2012-ben Thomas Spiel-
mann került polgármesterként
Heilbad-Heiligenstadt élére,
aki folytatja a hagyományokat
és a bagodi polgármesterrel,

karöltve
biztosítja eme határokon át-
nyúló kapcsolat töretlenségét.

Bagodi Fekete István
Általános Iskola

Mogyorósi Józseffel

h t t p : / / w w w . h e i l b a d -
heiligenstadt.de/

Péterné Fatér Edit,

A világ számos országában
tartanak gyermeknapot, ha-
zánkban 1931-ben ünnepelték
elõször, 1950-tõl kezdve pedig
minden évben május utolsó
hétvégéje a gyermekeké.

évrõl évre megren-
dezik a programot, melynek
idén május 31-én a szabad-
idõközpont adott helyet.

– A rendezvénynek már ha-
gyománya van nálunk, melyet
a szokásosnál egy héttel ké-
sõbb tartunk, de talán az idõ-
járás is kedvezõbb most. A
gyermekek minden progra-
mon ingyenesen vehetnek
részt, a trambulin, az óriás lég-
vár, lovagoltatás, célba rúgás és
sorversenyek mellett palacsin-
tával, gofrival vártuk a gyereke-
ket - mondta gyerekzsivaj köze-
pette polgár-
mester.

Zala-
háshágyon

Büki József

– pb –

Gyermeknap Zalaháshágyon

Gyerekek és szülõk egyaránt jól érezték magukat.
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A május 25-én tartott ma-
gyarországi EP-választás a

pártszövetség fölé-
nyes sikerével zárult: a huszon-
egy mandátumból tizenkettõt
szerzett.

A második helyen a
(3) végzett, megelõzve az -t
(2) és a

(2). Az -nek és az
-nek 1-1 mandátum jutott.

Jellemzõ a fölényes sikerre,
hogy valamennyi megyében –
így is – kormánypárti
gyõzelem született.

Fi-
desz-KDNP

Jobbik
MSZP

Demokratikus Koalí-
ciót Együtt-PM
LMP

Zalában

A Fidesz-KDNP nagy fölénye

Zalalövõn a jogosultak
23,56 %-a (574 fõ) vett részt a
szavazáson.

A Fidesz-KDNP nagy kü-
lönbséggel elõzte meg rivá-
lisait a szavazatok 61,78 szá-
zalékának (354) megszer-
zésével.

A további sorrend: Jobbik
19,72 % (113), MSZP 7,85 %
(45), Demokratikus Koalíció
3,84 % (22), Együtt-PM 3,66 %
(21), LMP 2,44 (14), SMS
0,52 % (3), A Haza Nem Eladó
0,17 % (1).

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke mondott köszö-
netet a támogató szavazatokért.

A

május 24-én tartotta
közgyûlését.

elnök közöl-
te, hogy a nehezedõ külsõ kö-
rülmények ellenére is sikerült
az egyesület mûködését és
pénzügyi stabilitását meg-
õrizni. Hangsúlyozta továbbá,
hogy az egyesület önfenntar-
tó ismeretterjesztõ tevékeny-
séget folytatva, közösségekben
tudja teendõit végezni, ott,
ahol tömegekre lehet építeni,
amelyhez szükséges a vezér-
egyéniségek megtalálása, pél-
daként említve egy-egy tele-
pülést.

ügyvezetõ
igazgató a gazdálkodásra rátér-
ve kiemelte, hogy a fenntar-
táshoz szükséges anyagi fel-
tételek biztosítása eredmé-
nyesnek bizonyult, hiszen a
bevétel 10 %-kal nõtt, mely
eredmény a mûködést érintõ
változások ellenére jött létre.
Az említett változások hatással
bírtak a felnõttképzésre is,
amelyben jó partneri viszonyt
ápolnak a

. Tavaly kö-
zel 500 fõ részesült OKJ szak-
képzésben, a 230 elõadáson
8000 fõ vett részt. Az elmúlt
év egyik meghatározó esemé-

TIT Öveges József Is-
meretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

Zala Megyei Mun-
kaügyi Központtal

Éves közgyûlés a TIT-nél

Bánfalvi Péter beszélt a tervekrõl is.

nye volt a 60 éves évforduló
megünneplése is.

Az ellenõrzõ és számvizs-
gáló bizottság részérõl

elnök méltatta az
egyesület stabil anyagi és szak-
mai háttérrel rendelkezõ te-
vékenységét. A beszámolókat a
tagság egyhangúlag fogadta el.

Az összejövetelen részt vett
, a Tudományos

Ismeretterjesztõ Társulat Szö-
vetségi Iroda igazgatója, aki
kiemelte, hogy az országos
hálózatban a zalai TIT isme-
retterjesztõ tevékenysége do-
bogós helyet foglal el. A köz-
hasznúsággal kapcsolatosan
említést tett az új jogszabályi
változásokról.

A zalai szervezet vezetõi ki-
tértek a jövõ évi költségvetési
és munkatervre, valamint lehe-
tõségekre. Rózsás Csaba jelez-
te, hogy a következõ évben 85
milliós bevételi forrást kell
biztosítaniuk az említett célok
teljesítéséhez, köztük a 200
elõadás lebonyolításához. Bán-
falvi Péter író-olvasó találko-
zók megszervezésének tervét
vetette fel a TIT sokrétû tevé-
kenységéhez köthetõ lapcso-
portok bevonásával, például az
Élet és Tudomány tudományos
ismeretterjesztõ hetilappal.

Hor-
váth Miklós

Piróth Eszter

Török Irén

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon 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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Molnár Jázmin
zalalövõi

Zalalövõi Ál-
talános Iskolában Novák Nó-
ra

Zalaszám-ZAC

Gó-
czán István

4. osztá-
lyos diáklány csodá-
latos eredményeket ér el a kü-
lönbözõ hazai és ausztriai futó-
versenyeken.

Sportolói tevékenységét 9
évesen kezdte a

testnevelés tanárnõ szár-
nyai alatt, több versenyen is
szerepelt és mindig dobogóra
állhatott. Késõbb már szülei
vitték hazai, ausztriai, szlovéni-
ai futóversenyekre. 2012-2013-
ban 28 versenyen szerepelt
különbözõ távokon a rendkí-
vül tehetséges kislány, ebbõl
23 elsõ helyezést és 5 második
helyet szerzett.

Kiemelkedõ teljesítménye:
országos vidék bajnok lett kor-
csoportjában 800 méteren
2013.06.08-án Zalaegerszegen.
Nem kis teljesítmény tõle, hi-
szen õ inkább hosszabb távo-
kon jeleskedik. 2013 õszétõl a

igazolt ver-
senyzõje lett, ahol minden hé-
ten edzéseken, versenyre való
felkészítésen vesz részt

edzõ irányításával.
Ez nem kis erõfeszítést igényel
tõle, hiszen a sportban és a
tanulásban is helyt kell állnia.

2013 októberében a jen-
nersdorfi városi futóversenyen
ámulatba ejtette nemcsak a
rendezõket, a nézõket, hanem
a sportolókat is, ahol az 1700
m-t (03-04 korcsoportban) és
az 5 km-t (felnõtt nõi korcso-
portban) egyaránt megnyerte.
Ezt a sikert idén megismételte
2014. májusában Angerben,
ahol 900 m-en (03-04) kor-

Jázmin, az utolérhetetlen
csoportjában indult, de nem
érte be ennyivel a késõbb in-
duló 3333 m-es Hobby (97-99)
futamra is benevezett és mind-
két számban a dobogó legfelsõ
fokára állhatott, így két trófe-
ával térhetett haza.

Ez évben versenyzett Bad
Waltersdorf-ban (02-03) 1600
m-en és Bad Blumau-ban 5250

m-en (99-04), s az elsõ helyett
szerezte meg. Hazai versenyen
ez évben a Sárvár-Fürdõ félma-
ratonon 5 km-en nõi abszolút
elsõ lett, így korcsoportját is
megnyerte 21,19 perces idõ-
eredménnyel.

2014. május 18-án rendez-
ték Budapesten 18. Coca-Cola
testébresztõ futógálát 5 km-es
távon. 1562 hölgy közül a 10.
helyre sikerült beérnie a mind-
össze 11. éves kislánynak.

Ez évben 8-9 külföldi, illet-
ve hazai futóversenyen való
részvétel van még tervezve,
ahol reméljük szintén jó ered-
ményeket ér el.

Jázmin a serleg- és éremtengerrel...

A dobogó legfelsõ fokán.

A tavaszi atlétika diákolim-
pián szép eredményeket értek
el a

diákjai. A versenysorozatban 3-
4. osztályos fiú- leány csapat, 5-
6 osztályos fiú-leány csapat
vett részt. A városkörnyéki meg-
mérettetés után mind a négy
csapat továbbjutott a megyei
döntõre. A csapatok becsülete-
sen helytálltak, az 5-6. osztá-
lyos fiú csapat kiváló teljesít-
ménnyel csak néhány ponttal
maradt le a dobogóról, így a
negyedik helyen végzett

II. korcsoport leányok: Szûcs
Inez, Srágli Emese, Kulcsár
Amanda, Gál Veronika, Pásztor
Donatella, Tornyos Adél. II. kor-
csoport fiú: Gyarmati Márk,
Halmosi Zoltán, Stankovics
Zoltán, Gáspár Martin, Csonka

Zalalövõi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Atlétikai sikerek
Csaba, Pataki Kevin. III. kor-
csoport leány: Németh Beat-
rix, Szekér Szabina, Lancsár
Bettina, Herczeg Sára, Keszte
Julianna, Fekete Edina. III. kor-
csoport fiú: Bíró Dominik,
Németh Bálint, Ligeti Kristóf,
Õr Máté, Horváth Zsombor, Fá-
bián László.

Az egyéni versenyszámban,
magasugrásban is képviseltet-
tük magunkat.

III. korcsoport leány: Né-
meth Beatrix (125cm) 2. hely.

III. korcsoport fiú: Bíró Do-
minik megyei 1. hely, Horváth
Zsombor 3. hely, Ligeti Kristóf
5.hely, Németh Bálint 6. hely.
Bíró Dominik (140cm) tovább-
jutott a budapesti országos
döntõbe.

Felkészítõk: Novák Nóra,
Szabó Józsefné, Gyenese István.

Németh Beatrix a dobogó második fokán.

Idõs, és nincs ereje a kert gondozására?
Távol lakik, és nem jut el Zalalövõre ingatlanja rendben

tartására?
Vagy csak elfoglalt, és megoldást keres a kertápolásra?

A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
segít megoldani gondját!

Fûnyírás (fûnyíróval, damilossal, traktorral),
sövénynyírás, permetezés, egyéb kerti munkák

magánszemélyek részére,
alkalmi vagy folyamatos megbízással!

Gazdasági társaságok részére egyedi megállapodással!

Br. 600 Ft/óra + anyagköltség (pl.: üzemanyag,
vegyszer, damil)

2014-ben rendkívül kedvezõ áron!

További információ, munkafelvétel:
tel.: 30/64-26-135

vagy személyesen: Zalalövõi Általános Iskola, 8999
Zalalövõ Rákóczi u. 1.

varosszepito@zalalovo.hu
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A szabadtéri csúszdás élménymedence

május 31-tõl nyitva!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft(3 - 14 éves korig)

Szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•

Kozmetika-bõrápolás
Fodrászat - haj és fejbõrápolás
Kézápolás - manikûr/pedikûr/mûkörömépítés
Benõtt köröm kezelése
Álló szolárium
Fülbelövés

Kinga Loreal SzépségszalonKinga Loreal Szépségszalon

Bejelentkezés: Tamás Kinga 06-30/507-2970
Bagod (Az üzlet az Avia benzinkút udvarán található)

Facebook oldal: Kinga Loreal Szépségszalon
Várok mindenkit szeretettel!


