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Õsszel már használhatják
Május másodikán a 86-os út
elkerülõ szakaszának építési
ütemének állásáról tartott sajtótájékoztatót Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje,
Pintér Antal, Zalalövõ polgármestere és Loppert Dániel, a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója. Elhangzott, hogy

helyére került a 600 méteres
híd, ami a Zala folyót, a vasútvonalat és a Zalalövõ és Zalaegerszeg közötti közútat íveli át.
A 13,7 milliárd forintos beruházás készültségi foka mintegy 70 százalékos. Az új nyomvonalon 10,7 km hosszan épülõ
útszakaszt 2016 õszétõl használhatják majd a közlekedõk.

Balról Pintér Antal, Loppert Dániel és Vigh László.

Ez a beruházás jelenleg Zala megye legnagyobb építkezése.
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Megalakult az Zalaháshágyi Nyugdíjas Baráti Kör

Elsõ kirándulásukon a körmendi EGIS gyógyszergyárban
néztek körbe.
Az idõsek köszöntésén már
felmerült ötletként egy új közösség megalakítása, február
24-én pedig 13 fõ részvétele
mellett alakították meg a Zalaháshágyi Nyugdíjas Baráti
Kört, melynek vezetõjévé Horváth Gyulát választották.
– Azért jöttünk össze, hogy
(fõként a téli idõszakban)
értelmes elfoglaltságot találjunk, és kicsit kilépjünk az otthoni környezetbõl. Száznál
több nyugdíjas van Zalaháshágyon. Elsõ alkalommal megbeszéltük a mûködési szabályzatunkat, de egyelõre nem jegyeztetjük be civil szervezetként a csoportot. Péntekenként fogunk találkozni és havonta legalább egy nagyobb

Horváth Gyula: – Célunk,
hogy programjainkkal kicsit
kilépjünk az otthoni környezetbõl.

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

rendezvényt szeretnénk – taglalta Horváth Gyula, akinek elképzelései szerint a tagság havonta megkapja majd a tervezett programokat.
A nyugdíjasok elsõ rendezvényüket március 18-án a
könyvtárban tartották, ahol
Busáné Kolnhofer Katalin
hittantanár a nagyböjt és a
húsvét misztériumáról beszélt
a hallgatóságnak. Április elsején a körmendi EGIS gyógyszergyárba látogattak el, ahol a
munkavédelmi oktatást követõen megnézték a tablettagyártó és csomagoló üzemeket, megismerkedtek hatóanyag-vizsgálat folyamatával. A
látogatók meglepõdve fogadták az ott látott szigorú higiéniai körülményeket, s a Halászcsárdában zárták a programot.
– A gyárlátogatáson tizennyolcan vettünk részt, bánhatják, akik nem jöttek el. Május

6-án Iváncra megyünk, ahol a
Sigray kastélyt nézzük meg,
aminek az udvarán egy több
száz éves tulipánfa díszeleg.
Ezt követõen meglátogatjuk az
Ivánci Pálinkafõzdét, ahol a
fõzés folyamata mellett kóstolón is részt veszünk. Hamarosan szeretnénk két elõadást
szervezni, egyiken a pünkösdi
ünneprõl beszélgetnénk, a másikon háziorvosunk az idõskori betegségekrõl tartana útmutatást. Kaptunk birkahúst, amibõl valamikor pörköltet készítünk. Ugyancsak terveink között szerepel, hogy közös kirándulást szervezünk a Rába
partjára, szeretnénk majd csoportosan színházba menni,
bûnmegelõzésrõl, kertészkedésrõl elõadást hallgatni –
mondta az újdonsült vezetõ,
aki hozzátette, hogy a falu önkormányzata is támogatja a
programokat.
Pataki Balázs
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16 produkciót állítottak színpadra
Az elsõ Ki mit tud? Zalacsében
Mozduljunk ki kicsit a digitális világból, élvezzük egymás
társaságát, mutassuk meg ki
miben jeleskedik! Ezen gondolatok jegyében tartottak elsõ
alkalommal helyi tehetségkutató rendezvényt április 9-én
Zalacsében.
– Úgy gondoltuk, hogy a
mai, számítógépekkel behálózott világunkban az emberi
kapcsolatok háttérbe szorultak. Ezért is szerveztük meg a
helyi Ki mit tud? rendezvényünket, aminek ötlete már
évekkel korábban is felvetõdött. Tavaly a falunapkor is
gondolkoztunk rajta, de most
áprilisban sikerült megszervezni a programot. 15-16 fellépõ jelezte a részvételi szándékát és reméljük sokan hallgatják meg õket. A település lélekszámából adódóan nem vettük
szigorúan a mûfajbéli korlátokat, inkább korosztályok szerint osztottuk három részre a
szereplõket – foglalta össze a
program létrejöttét Erdei Csaba polgármester.
A mûsorszámok elõtt egy 7
fõs csapat az általuk elõadott

kabaré elõadással a hatvanas
évek vállalati hangulatába kalauzolta el a közönséget. A produkciók között a legfiatalabbak versekkel, mesékkel, furulyával kísért énekkel és akrobatikus tánccal készültek, a nagyobbak pedig néptánccal, szájharmonika elõadással, novellával, blues muzsikával, énekkel
és nótával egyaránt színpadra
léptek. A zsûri tagjainak a településhez kötõdõ személyeket kértek fel: Gergely Andrásné Rácz Éva salomvári iskolaigazgató, Buday Mihály zalaszentgyörgyi festõmûvész, valamint Bánfalvi Péter teskándi
iskolaigazgató értékelte a produkciókat.
– Olyan lelkesen jöttem haza a versenyrõl, hogy azóta
mindenkinek azt mesélem.
Alapvetõen igényes produkciókat láthattunk, és nagyon tetszett, hogy egy kulturális kezdeményezés kapcsán ennyire
megmozdult a falu. A nyolcvanas évek közepétõl nyolc évig
iskolaigazgató voltam itt, így
érzelmileg is kötõdöm az itteni emberekhez. Pozitív él-

A felnõttek között Cséberné Varga Zsuzsanna (középen), az ifjúság közül Cséber Fanni kapott elismerést.

CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és az
„EGYÜTT CSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY”
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
2016. május 14-15-én
(szombat, vasárnap)
XVII. alkalommal tartandó

FALUNAPRA
Program:
Május 14-én (szombat)
21.00 órától bál a közösségi tér épületében.
Játszik: Éder Gábor és Herczeg Zsófia
Május 15-én (vasárnap)
14.00 óra A II. világháborús emlékmû koszorúzása.
Beszédet mond: Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke
Közremûködik: Herczeg Zsófia
14.45 óra Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör mûsora
15.30 óra Töltsön egy órát a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház mûvészeivel.
16.30 óra Lovay László magyar nóta énekes mûsora
17.15 óra Herczeg Zsófia mûsora
20.00 órától András bál!

Ha én egyszer kinyitom a számat! - a zalacsébi színpadon.
ménnyel gazdagodtam és szerintem jövõre másfélszer enynyi fellépõ, valamint teltházas
nézõtér lesz. Nem szívesen
emelnék ki senkit sem, viszont
a Cséber-család teljes létszámban vett részt a rendezvényen,
mindenki szerepelt a színpadon – emelte ki a rendezvény
kapcsán Bánfalvi Péter zsûritag.
A kiváló szombat esti programon végül a 10 év alatti kategóriában a mesemondó Horváth Luca, a 10 és 18 évesek
között az éneklésben fellépõ
Cséber Fanni, a felnõttek között a szintén éneklõ Cséberné
Varga Zsuzsanna jeleskedett.
A Cséber-családban így két el-

ismerésnek is örülhettek az elsõ Ki mit tud?-ot követõen.
– Nagyon jól éreztük magunkat! Nem éppen a helyezések miatt, hanem sok munkánk volt benne és sikerült
úgy elõadni a produkciókat,
ahogy szerettük volna. Úgy érzem egy hullámhosszon voltunk a közönséggel. Tulajdonképpen a zene hozott össze a
feleségemmel, annak idején
egy zenekarban játszottunk. A
gyerekek is muzikálisak lettek,
aminek nagyon örülünk –
árulta el Cséber József, az énekes család feje, aki a produkciók zenei aláfestésében is segédekezett.
Pataki Balázs

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Közel ötven mintával debütált a rendezvény
Pálinkamustra és elõadás Zalaszentgyörgyön
A kávási borverseny évek
óta nagy népszerûségnek örvend, ehhez hasonló rendezvényt elindításán gondolkodtak Zalaszentgyörgyön. Így a
kávási gazdákkal összefogva,
hagyományteremtõ szándékkal
hirdetették meg április másodikára az I. Zalaszentgyörgyi
Pálinkamustrát. A kezdeményezést, mely Dóczi Károly és
Császár Lajos nevéhez fûzõdik, a két polgármester – Kovács Dezsõ (Zalaszentgyörgy)
és Eke László (Kávás) – is szívesen fogadta.
– Hogy a részrehajlást kizárjuk, külsõ segítséghez folyamodtunk: Nagykanizsáról Gazdag Attilát kértük fel a zsûri elnökének, aki szakértõ társával,
Völgyi Zoltánnal együttesen
vállalta a 48 minta elbírálását.
A hivatásos „pálinkászoktól“ megtudtuk, a versenyzõk sokkal inkább bátrabbak voltak, mintsem felkészültek, így nagyrészt
oklevél minõsítésû bizonyítványok osztottak ki, de szeren-

csére akadt néhány bronz,
ezüst és arany minõsítésû párlat is a nevezettek között. A bírálat után Gazdag Attila egy
minden részletre, apró mesterfogásra kiterjedõ érdekes elõadást tartott, a cefrekészítéstõl
kezdve egészen a pálinka kifõzéséig, kiemelve a fontos tudnivalókat, esetleges buktatókat
– összegezte a tapasztalatokat
Dóczi Károly.
Sajnos a résztvevõk kevesebben voltak a leadott minták
számánál, remélhetõleg a jövõben egyre több érdeklõdõ fog
megjelenni, így a most még
elegendõ kóstoló is kevésnek
bizonyulhat majd. A gazdák elégedettek voltak a rendezvény
lebonyolításával: sokan már a
jövõ évi megmérettetésre készülnek, igyekezvén javítani a
hibásnak vélt folyamatokon, illetve bíztatják a rokonokat, ismerõsöket, hogy legközelebb
õk is vegyenek részt a versengésben. A díjak kiosztása után
vacsorával egybekötött, kötet-

Focibarátság
Hagyárosbörönd és a Szentgotthárdhoz közeli Rábagyarmat község között már korábban is több kapcsolatfelvétel
volt: a zalaiak tánccsoportja fellépett a vasi falu kultúrházában, az ottani színjátszók és az
asszonytánckar pedig Böröndön.
Április 16-án szombaton a
hagyárosböröndi kispályás serdülõ focicsapat Török Zoltán
és Ács László vezetésével utazott el Rábagyarmatra, hogy
összemérje erejét a Tóth Bernadett által irányított helybeliekkel az iskolapályán. A Molnár Máté - Budai Richárd, Budai Bálint, Filinger Domon-

kos, Nárai Dominik, Cserkúti
Máté összeállításban felálló vendégek végül vereséget szenvedtek, de nem az eredmény,
hanem a barátkozás, a játék
öröme volt a fontos.
A mérkõzés után megtekintették az országban egyedülállóan Szent Lambertrõl elnevezett plébániatemplomot, a Kocsis László-emlékkiállítást, id.
Ács László volt iskolaigazgató
kalauzolásával az 1850-ben
épült tájházat, végül pedig a
Fenyvesalja- cukrászda vendégszeretetét élvezhették.
Ács László
Hagyárosbörönd

Pirosban a hazai, zöld mezben a vendégcsapat.

Munkában a szakértõ zsûri.

Buday Mihály, Gazdag Attila, Vaski Zsolt, Dóczi Károly, Császár Lajos és Kovács Dezsõ a rendezvényen.
len beszélgetés vette kezdetét,
a hosszú asztalon felsorakoztatott minták kóstolgatása egészen késõ estig tartott.
– A bírák is annyira jól érezték magukat, hogy ígéretet kaptunk két további közös programon való részvételükre. Az egyik
egy pálinkafõzõ nap lenne, ahol
a megjelentek gyakorlatban elsajátíthatnák, nyomon követhetnék a pálinkakészítés folyamatát a cefre kifõzésétõl egészen a kész párlat helyes elválasztásáig. A másik egy rédicsi
fõzdelátogatásra való meghívás, ahol a nagyüzemi fõzõberendezéseket, folyamatokat mutatnák be. A gyakori mintavételezés lényege, hogy a kedves
megjelentek is érezzék a különbséget a „kerítésszaggató”
és a minõségi párlat között! Az
elõzetes felmérések szerint mindkét program nagy érdeklõdésre tartana számot – vázolta fel
a szervezõ és ötletgazda.
Az év pálinkája elismerést a
bagodi Kovács Gyula arany
minõsítésû cseresznye pálinkája kapta. Az év legkülönlegesebb pálinkája id. Kovács
Dezsõ arany minõsítésû csipkebogyó pálinkája lett. Az év
legjobb helyi pálinkájának pedig ifj. Dóczi Károly ezüst minõsítésû muskotályos szõlõpá-

linkáját választották. Minden
nevezõ még a helyszínen kézbe vehette névre szóló tanúsítványát egy szép oklevél formájában, mely dokumentumok
tervezõje és kivitelezõje a szintén helyi Gyulai László volt. A
szervezõk ezúton is szeretnék
megköszönni minden támogatónak, segítõnek a közremûködést, külön kiemelve Takács
Tibort és családját.
– A kávási borverseny mintájára szerveztük meg a pálinkamustrát, amit nem versenynek szántunk, hanem az a célunk, hogy egyre jobb minõségû párlatok készüljenek. A
pálinkaminõsítõk vegyes pálinkákat, cseresznye, alma, körte, szilva, birs, törköly illetve
csipkebogyó párlatokat kóstoltak. A konzultáció során elhangzott, hogy sokszor a cefrézésnél követnek el hibákat az
emberek, illetve figyelni kell,
hogy idõben fõzessük ki a
pálinkát. A hibák ecetes ízt,
büdös szagot okozhatnak, amik
elnyomják a pálinka gyümölcsös jellegét. Az emberek hasznosítani tudják az itteni tapasztalatokat és biztos vagyok benne, hogy jövõre még jobb párlatok készülnek – jegyezte meg
Kovács Dezsõ polgármester.
Pataki Balázs
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Javult a rendõri munka megítélése
A Zala Megyei Közgyûlés
április 28.-iki ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Zalában a regisztrált bûncselekmények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt feladatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a horvát-magyar határszakaszon
jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közlekedési útvonalak kiemelt ellenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõsen nõtt a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök száma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tevékenységérõl, kiemelve a zalai feladatellátást, Lendvay Miklós me-

gyei igazgató adott tájékoztatást. Kiemelte az elmúlt év elején esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialakulását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült terméskiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõvített létszámmal mûködõ falugazdász hálózat lehetõvé teszi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, melynek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelõs helyettes államtitkára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen bemutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek találhatók egyebek mellett.

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatást
adott a megye területén mûködõ ellátórendszerrõl.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a közgyûlés tájékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munká-

ról, valamint rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosította 2016. évi költségvetését.
A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

A Magyar Nyelv Hete a zalalövõi iskolában

Élõ társasjáték…
Iskolánkban hosszú évek
óta hagyomány, hogy egész
hetes
rendezvénysorozattal
tisztelgünk anyanyelvünk elõtt.
A humán munkaközösség
szervezésében, Nagyné Bakler
Hajnalka tanárnõ vezetésével
a hét minden napján tartalmas
program került megrendezésre.
A hetet hétfõn délelõtt egy
zenés irodalmi mûsorral nyitottuk meg Molnár Alexa,

Németh Alexandra és Szakály
Hanna 5. osztályos tanulók
közremûködésével.
Kedden került sor a játékos
nyelvtani vetélkedõre. A gyõztes csapat tagjai: Bárdosi Boglárka, Tóth Szabina Tifani,
Kovács Kristóf, Kulcsár Benjamin.
Szerdán „élõ” társasjátékot
szerveztünk az aulában. Az 5-6.
évfolyamon a gyõztes a 6. a
osztály csapata lett: Boncz

Eszter, Domján Klaudia, Pásztor Donatella, Tornyos Adél,
Kovács Kristóf és Pataki Kevin összetételben. A 7-8. évfolyamon a 8. b csapata nyert:
Hada Eszter, Pásztor Dszesszika, Radics Xénia, Marton
Zoltán, Fehér Lázár, Gombás
Áron.
Csütörtökön délután József
Attila életével, verseivel foglalkoztunk. A foglalkozáson a
legügyesebb tanulók: Varga
Gréta Janka a 8.a-ból, Fitos
Áron a 7.a-ból, Szakály Luca a
6.b osztályból.
Pénteken az iskola közössége együtt zárta a rendezvénysorozatot. Elõbb az alsósok
szavalták el a versüket, majd a
héten zajlott versenyek eredményhirdetése és jutalmazása
következett, végül a felsõsök
közösen mondták el Balogh

József: Mit kívánok? címû
versét.
A héten rajzpályázat is zajlott, aminek keretében a diákok versillusztrációkat készíthettetek a már tanult versekhez. A legjobbak jutalomban
részesültek: Bárdosi Boglárka, Gombás Áron, Dobos
Alexandra, Nagy Liza, Hajdú
Mirella, Molnár Alexa.
A hét folyamán az alsósok
is rajzoltak illusztrációkat a
megzenésített versekhez, szorgalmasan tanulták közös versüket. Egyénileg 57 gyerek tanult meg egy verset, 72 tanuló
pedig nyelvi rejtvényt fejtett.
A Magyar Nyelv Hetének
megrendezését a város önkormányzatának népjóléti és kulturális bizottsága anyagilag támogatta.
-gy-

www.zalatajkiado.hu
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Fiatalok hete a megyeszékhelyen
Április 11-15., hétfõ és péntek között került sor Zalaegerszegen a Fiatalok Hetére, amely
az általános iskolás, a középiskolás és az egyetemista generációt mozgatta meg.
A részletekrõl elõtte sajtótájékoztatón számolt be Balaicz
Zoltán polgármester, a rendezvény fõvédnöke, valamint a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete, a Hallgatói Önkormányzatok, valamint a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat vezetõi.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: mivel szeretnék,
hogy Zalaegerszeg ne csak a
múlt és a jelen, hanem egyben
a jövõ városa is legyen, ezért
kiemelten kell támogatni a város jövõjét jelentõ fiatalokat,
az utánunk következõ nemzedékeket. A fiataloknak érezniük kell, hogy számítanak rájuk,
megbecsülik õket. Elmondhatják a véleményüket, megfogalmazhatják a kritikáikat és javaslatokat tehetnek. A felnõtteknek az a feladatuk, hogy vegyék õket komolyan, hallgassák meg az ötleteiket, és próbálják is megvalósítani azokat,

hiszen így váltható valóra a
nemzedékek összefogása Zalaegerszeg érdekében!
A Fiatalok Hetének elsõ
napjai az egyetemistákról szóltak. A korábbi Fõiskolás Fesztivál új nevet kapott, hiszen
2016. január 1-tõl mindhárom
Zalaegerszegen jelen lévõ felsõoktatási anyaintézmény egyetemi rangot kapott (Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara, Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központja, Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és
Kutatási Intézete). Így most elsõ alkalommal szervezték meg
a Zalaegerszegi Egyetemi Napokat (ZEN). Ezen szakmai
elõadásokkal, sportversenyekkel, start-up és közgazdasági
délutánnal, fõzõversennyel, könynyûzenei koncertekkel, valamint egy jótékonysági futással
várták az érdeklõdõket. Utóbbi
nevezési díjaiból az egyetemisták a Zala Megyei Kórház onkológiai osztályának „Akarattal
és Hittel” Alapítványát támogatják.

Balaicz Zoltán polgármester a diákok képviselõivel.

A Zalaegerszegi Egyetemi Napok ünnepélyes megnyitója Vadvári Tibor alpolgármesterrel.
A Fiatalok Hetének utolsó
napjai az általános és középiskolás diákokról szóltak, hiszen
már ötödik alkalommal került
sor a Zalaegerszegi Városi Diáknapokra. A szerdai nap a hagyományos hatalomátvétellel
indult a Városházán, amikor az
adott napra a diákpolgármester átvette Zalaegerszeg irányítását a felnõtt polgármestertõl.
A jelképes gesztus után a felnõtt vezetés közgyûlésen hallgatta meg a fiatalok felvetéseit.
A zalaegerszegi diákönkormányzat tagjai másnap látványos villámcsõdületre és játé-

kos vetélkedõre invitálták diákokat.
A programok részben az
Emberi Erõforrások Minisztériumának, valamint a Család,
Ifjúsági és Népesedéspolitikai
Intézet támogatásával valósultak meg. A pályázati háttérmunkát a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület segítette. Köszönet a szervezõ fiatalok mellett Fentõsné Belléncs
Andrea ifjúsági szakreferensnek, valamint a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központnak, Flaisz Gergõ igazgatónak és Farkas Szabinának!

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Anya, lánya és az unoka bemutatta hímzését

mxm lakberendezés rovata

Sikeresen zárták a kávási hímzõ szakkört

Az asszonyok utoljára egy kép erejéig összeálltak és bemutatták munkáikat.
Tavaly még az Újra öltünk
és örökítünk program jegyében gyûltek össze hímezgetni
a kávási asszonyok, aztán a nyáron úgy gondolták, hogy szeretnének tovább együtt öltögetni. Vágyuk a kávási önkormányzatnál is meghallgatásra
talált, így a térségben egyedülálló módon teljes önkormányzati támogatással folytatták a
programot. Az egyenként négy
órás foglalkozásokra kéthetente 9-10 fõ járt, a hölgyek futókat, párnákat is hímeztek,
mellette a falu jövõbeni vendégeinek zalai kenyérkosár
kendõt készítettek.
– Összesen tíz foglalkozásunk volt, most zömében azt

INDULÓ
KÉPZÉSEK

csináltuk, amit az asszonyok
szerettek volna. A dunántúli
népmûvészeti egyesületeknek
volt egy olyan kezdeményezése, hogy mesterek és tanítványok mutassák be az elkészült
produktumaikat. Tõlünk Edit
néni, a lánya és unokája is bemutatta a tanultak továbbadását. Szeretnénk egy összesítést
készíteni, hogy ki hány párnát,
terítõt, futót, táskát készített az
összejövetelek alatt – mesélte
április utolsó hétfõjén Domján Zsuzsa (képünk jobb szélén) népi iparmûvész, a foglalkozások mentora.
A program résztvevõi még
az utolsó alkalommal is számos tapasztalattal gazdagod-

tak: hasznos tanácsként felmerült, hogy nem kell sajnálni a
pénzt a színfogó kendõre, inkább több anyagot kell együtt
mosni.
– Ezekkel a foglalkozásokkal mindenki kimozdul egy
kicsit otthonról. Dologidõ van,
de most is szívesen jövünk,
mert olyan a csapat, valahogy
annyira jól tudjuk egymást
ösztönözni. Ez most a második
párnám, varrtam futót, táskát,
három ötvenszer ötvenes terítõt, apró képeslapokat. A Zsuzsa kinyomtatta nekünk a mintákat, nekünk „csak” varrnunk
kell rá. Nehéz összeszámolni,
hogy mivel mennyit dolgoztunk. Szerintem az egészben
az a lényeg, hogy nem szabad
abbahagyni. Elõfordult olyan
is, hogy valamit vissza kellett
bontani, de most azért már
rájövünk, hogy miért nem jó. A
családból a rajtam kívül a
lányom és az unokám is tanult
varrni. Örömmel jártam a kosárfonásra is, most már a kenyeres kosárba terítõt is tudok
hímezni – örvendezett Karakai Dezsõné.
Az asszonyok jól érezték
magukat az összejöveteleken,
melyek során egy igazi baráti
közösség alakult ki köztük. Az
utolsó napon is többen emlegették, hogy mi lesz ezután.
Lehet, hogy nem utoljára öltöttek együtt?
Pataki Balázs

Pethõhenyén bontott tetõcserép
kb. 1700 db, kúpcserép kb. 60 db eladó

E-00803/2014/A002

Ár megtekintés után, megegyezés alapján. Májusban kerül bontásra.

E-00803/2014/A001

Érdeklõdni: 20/9530 842 • 30/378 4465

TARGONCAVEZETÕ
EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

www.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!
Azok az évek…
Izabell együtt él szüleivel, korábban nem érdekelte a fõzés, de az utóbbi hónapokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg ennek az is az oka, hogy édesanyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és árgus szemekkel figyeli a fõzés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges eszközöket már nyújtja is. Izabell a profi séfek útmutatása alapján a fõzéshez használt eszközök használatának
megtanulását tartja fontosnak. Nap, mint nap gyakorol. Az ehhez szükséges edényeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy teherbírású, extra méretû fiókokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a következõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bármit megtalál, amire szüksége lehet. Azért nem mindenki örül Izabell konyhahasználatának. Ez akkor derült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemekkel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõle a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.
Eközben apa majd szívrohamot kapott, mert észrevette, hogy a 18 hónapos
Izabell kezét most bizony
keményen be fogja csípni a
fiók.
Mert apa elfejtette, hogy
ez a fiók az utolsó 5 cm-en
megáll, és szépen lassan
hangtalanul bezárja magát.
Így Izabellnek bõven maradt ideje, hogy elvegye a kezét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A férfiak májusfát állítottak, az asszonyok nótáztak
baglyokkal együtt éjszaka barangolókat. Idén ünnepli 15.
születésnapját a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány, a
jubileumot május 14-én alapítványi bál keretében ünneplik
meg, melynek bevételébõl a
játszótér megújítását szeret-

nénk elõsegíteni. Aki még nem
döntötte el, hogy hova szánja
adója 1 százalékát, annak lehetõségként ajánlják, hogy támogassa a Kávási Ifjúságért
Kulturális Alapítványt, melynek adószáma: 18964020-1-20.
pébé

A férfiak idén is kitettek magukért.
A májusfát hajdanán csoportba szervezõdve legtöbbször az udvarló fiú vezetésével
állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. A magas, sudár
fákat általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették.
Gyakran a közösségeknek is
volt közös fája, aminek a kidöntését táncmulatság kísérte.
Az éjszakai, kora hajnali népszokás már kevés helyen él, de
Káváson a férfiak igyekeznek
évrõl évre megélni a hagyományt.
Tavaly két fát is állítottak,
idén a Dombi pincénél díszeleg a falu közös májusfája. A
férfiak április utolsó estéjén
hat órakor mentek el a felajánlásként kapott fáért, a gödör kiásása után pedig magasba került a 15-16 méteres fa
feldíszített lombja. Mindenki
hozott magával finomságokat,
ugyan az erõs szél miatt a
szalonnasütés elmaradt, de a
zsíros kenyérrel is jól laktak a
dolgos emberek. Az összejövetelen a közösen tanult nóták

is elõkerültek, így amit ígértek, azt teljesítették, tovább
éltetik a különbözõ gyûjtésbõl
fennmaradt énekeket.
– A kissé hûvös, szeles idõjárásra tekintettel a Dombi
pincében befûtöttünk, a faállítást követõen ott lehetett melegedni. A szalonnasütés elmaradt, helyette zsíros kenyér
parti volt, illetve az asszonyok
sütöttek pogácsát, süteményt.
Ezt a helyszínt azért is választottuk, hogy a nótaszóval ne
zavarjuk a falu lakóit. A didergõs este miatt sajnos nem tudtuk végigvenni a Dalház sorozat dalait, de azért nem hagytuk magunkat, jó néhányat
énekeltünk belõle. A májusfaállítás idén is jó alkalom volt
arra, hogy beszélgessünk a következõ eseményekrõl, ötletezhessünk, jól érezzük magunkat
egymás társaságában – mondta a program egyik résztvevõje
Eke Lászlóné.
Káváson már májusban elkezdik az elõkészületeket a június 11-én tartandó éjszakai
túrára, ahová idén is várják a

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

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 F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: Acer Aspire E5-573-C4H1 15,6"/Intel Celeron 3215U
1,7GHz/4GB/500GB/DVD író/fekete-fehér notebook
78.999 Ft
Acer Aspire E5-571-36XG 15,6"/Intel Core i3-5005U
2,0GHz/4GB/1000GB/DVD író/fekete notebook
114.999 Ft
LENOVO G50-45 80E301W8HV 15,6"/AMD Quad Core
A8-6410/4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook 109.999 Ft
ZOPO 350 4G LTE - DUAL SIM fekete okostelefon
44.999 Ft
Samsung 40" FullHD UE40J5000AWXXH LED TV
109.999 Ft
Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

www.zalatajkiado.hu

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu
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Alakulóban a játszótér Zalaboldogfán
Idén az utak felújítása, a
vízelvezetõ árkok tisztítása és a
játszótér alapjainak megteremtése a fõ feladat Zalaboldogfán. Utóbbit a faluközpontba tervezték, hogy a gyerekek
a játék közben is szem elõtt
legyenek.
– Korábban annak érdekében alakítottuk így a faluközpontot, hogy az embereknek
kellemes érzése legyen, ha

erre járnak. Az új buszmegálló
és a kiállított tûzoltókocsi mellett jövõre a szoborkert trianoni emlékmûvel gyarapodik.
Szerencsére fiatalodik a település, így igény van a játszótérre, aminek létrehozása már
régi vágyunk. Helyileg a központba terveztünk, innen indulnak a gyerekek iskolába, itt
találkoznak a falubeliek egymással. A kiszemelt területet új

Költészet-napi ünnepség Zalalövõn
A majdani játszótér helye a falu központjában.

A fotón Csider Sándor látható a rajzok készítõivel, a kiállítás
megnyitóján.
A hagyománynak megfelelõen idén is a magyar költészet
napján került sor a könyvtár
januárban meghirdetett pályázatainak eredményhirdetésére. Az Égi folyosó címû megyei
mondaíró pályázatra tizenhárman küldték el mûveiket, a
helyi és környékbeli iskolák
alsó tagozatosainak szóló, Tündérlak címû rajzversenyre pedig harmincan jelentkeztek. A
beérkezett alkotásokat az ünnepélyes díjkiosztón Csider
Sándor költõ értékelte.
A mondaíró pályázaton elsõ helyezést ért el Kutasi Vera
Az útmutató szivárvány címû
munkájával (Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola Deák
Ferenc Tagiskolája, Kehidakustány). Második lett Fehér Do-

nát a zalaapáti Gábor Áron
Általános Iskola tanulója, míg a
harmadik Czifra Máté a teskándi Csukás István Általános
Iskolából. Pais Janka, a Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Becsvölgyei Tagintézményének diákja különdíjat kapott.
A rajzpályázatra beérkezett
alkotásokból kiállítást rendeztek az intézmény galériájában,
közülük nyolcat díjaztak: a
pankaszi Korompai Regina,
Paál Zsanett, Varga Dorina,
Páti Linda, a zalalövõi Solymosi Anna és Horváth Edmond, a hegyhátszentjakabi Petrics Tünde és a szentpéterúri Orsós János Zoltán
munkáját.
K.M.

Ha elolvasta, adja tovább!

tulajdonosától vásároltuk meg,
aki itt vett házat, de nem tartott igényt a területéhez tartozó még egy házhelyre. A játszótér kialakításához szükséges
részt így leválasztották, amin a
földmunkákat már el is végeztettük. A parkhoz elengedhetetlen játékokat pályázati támogatással szeretnék beszerezni – vázolta fel Luter Péter
polgármester.
Az elképzelések szerint várat, mászókát, csúszdát szeretnének a játszótéren elhelyezni,
a parkosításhoz pedig várják a
helybeliek ötleteit is. Ide kapcsolódik, hogy az önkormányzat a faluközpontban szeretne
térfigyelõ kamerát felszerelni,
hogy megvédjék az elmúlt
évek rehabilitációjában megszépült teret és a létrejött értékeket. A településen figyel-

nek a vízelvezetésre, így önerõbõl munkagéppel tisztították meg a központi vízgyûjtõ árkot, amely egy nagyobb
esõ esetén el tudja vezetni a
környezõ dombról lezúduló
csapadékot. A közmunkaprogram öt dolgozója novemberig szintén az utak rendbetételén, árkok tisztításán
dolgozik.
Zalaboldogfán a falunapot
idén június 11-én tartják, ahol
a korábbi évekhez hasonlóan a
térség kulturális csoportjai találkoznak, várják kézmûvesek,
amatõr csoportok jelentkezését is. A program idén sztárvendéggel is gyarapodik, a
nyolcvanas évek végén több
slágerrel bíró Exotic együttes
frontembere, Sipos F. Tamás
lép színpadra.
Pataki Balázs

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Muravidék-Muraköz magyar gyökerei

A Zalalövõi Általános Iskola és AMI 7. osztályos tanulói az idei tanévben is részt
vettek az Emberi Erõforrások
Minisztériumának Határtalanul! programjában. A HAT-1505-620 azonosítószámú projekt keretében, 2016.04.06-08.
között a diákoknak tanulmányi
kirándulást szerveztek Szlovéniába, a Zalalövõhöz közeli
Muravidékre és Muraközbe. A

3 nap alatt lehetõségük nyílt,
hogy megismerjék a határon
túli magyar kulturális és történelmi emlékeket.
Tanulóink így emlékeznek:
Megnéztük Lendva nevezetességeit, többek között a
Bánffy Központot, ahol megismerkedtünk az intézmény mûködésével és egy rövid kis mûsorral kedveskedtünk a központba betérõ látogatóknak.

Megcsodáltuk a Makovecz Imre által tervezett kultúrházat,
Lendva várát és az aktuális kiállításokat. Kirándulást tettünk a
Lendva-hegyen lévõ Szentháromság kápolnához, ahol megtekintettük Hadik Mihály múmiáját.
Második nap a Dobronaki
Kéttannyelvû Általános Iskolába tettünk látogatást. A délelõtt a kultúra és a sport jegyében telt. Az igazgatónõ szívélyes fogadtatása után az iskolák bemutatkoztak egymásnak, tanulóink prezentációval,
néptánc bemutatóval és egy
népdalcsokorral készültek. A
program zárásaként a két iskola diákjai fociban mérték
össze erejüket. Ezután ellátogattunk Csáktornyára, ahol
megnéztük a várat és megemlékeztünk a Zrínyiekrõl. A diákoknak rajzversenyt hirdettünk,
melynek témája a vár volt.
A harmadik napra is jutott
bõven a látnivaló: Zsitkócon a

Deák Ferenc emléktábla, a
Bakonaki-tó, a Szent Vid kápolna és a forrás, Muraszombaton a Szapáryak várkastélya és a kastélypark, Bántornyán Aquila János freskói.
Utolsó megállónk a radamosi
búcsújáróhely volt, ahol megnéztük az erdõben található
Mária-fát.
A buszban hazafelé átbeszéltük a 3 napos kirándulás
eseményeit, nagyon jó hangulatban és élményekkel gazdagodva tértünk vissza.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Bagod Község Önkormányzata pályázatot hirdet karbantartó kisegítõi munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: Bagod község közigazgatási
területe.
Munkaidõ: napi 6 vagy 8 órás munkaidõ, megegyezés
szerint.
Foglalkoztatás idõtartama: 2016. december 31. napjáig
tartó, határozott idejû jogviszony.
Munkaviszony fajtája: Munka törvénykönyve szerinti
foglalkoztatás.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: karbantartói, településrendezési feladatok ellátása Bagod község
közigazgatási területén.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– minimum 8 általános iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– minimum „B” kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság,
Elvárt kompetenciák:
– önállóság, megbízhatóság,
– mûszaki érzék.
A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– gépkezelõi gyakorlat,
– bagodi lakóhely.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör várhatóan 2016. június 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje (legvégsõ napja):
2015. május 23. (hétfõ).
A jelentkezést az alábbi címek valamelyikére kérjük
megküldeni, bérigény megjelölésével:
– postai úton vagy személyesen: Bagod Község Önkormányzata, 8992 Bagod, Kossuth u. 13.,
vagy
– bagod@bagod.hu.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
munkaidõben Sipos Ferenc polgármestertõl a 92/560-008-as
telefonszámon.
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Szegedi küzdelmek Lebics István sikere
A Bagodi Fekete István Általános Iskola tanulói a rendkívül sikeres pécsi területi tollaslabda diákolimpia után – 7bõl 6 tanuló jutott be az országos döntõbe –, megmérettették magukat az ország többi, közel 280 versenyzõjével
Szegeden.
A tanulók a nem igazolt
versenyzõk között léptek pályára, „B” kategóriában. Itt
minden indulónak 6 mérkõzést kellett játszania, erõsorrend szerint, a meccsek 11
pontig és két nyert játszmáig
tartottak.
A küzdelmek már péntek
délben elkezdõdtek, akadtak a
csapatban, akiknek ezen a
napon már 4 mérkõzésük
volt, de voltak olyanok is,
akiknek 3. A sok induló miatt
egészen 21 óráig elhúzódtak
a küzdelmek, pedig egyszerre 14 pályán zajlottak a
mérkõzések. Érthetõ, hogy a
csapat igen fáradtan tért
nyugovóra, hiszen a többségnek már reggel 5-kor volt ébresztõ.

Szombaton 9-kor folytatódott a verseny, óriási küzdelmek árán a gyõzelmekért. Sokszor mosollyal, de elõfordult,
hogy sírással jött le a pályáról a
versenyzõ. Jellemzõen nagyon
sok esetben nem dõlt el a
mérkõzés két szettben, még a
harmadikra is szükség volt. 16
órára kialakultak a helyezések,
vasárnapra már csak az 1-3.
helyek eldöntése maradt hátra.
Sajnos ebben már versenyzõink nem voltak érdekeltek,
így vasárnap délelõtt a szegedi
vadaspark megtekintése után a
küzdelmek következtében fáradtan, de sok tapasztalattal gazdagodva, vidáman indultak haza.
Helyezések: Tóth Flóra: 15.,
Bencze Éva: 23., Horváth Laura: 23., Kiss Réka: 24., Nárai
Dominik: 24., Kiss Emese: 26.
középiskolások között: Varga
Dzsenifer 17.
Gratulálunk a versenyzõknek és a felkészítõ testnevelõnek, Käsz Ferencnek, aki
országos szinten is kiemelkedõ tollaslabda életet alkotott
Bagodban.

Ez volt Lebics István elsõ gyõzelme országos viadalon.
Szép sikerrel zárult a Székesfehérváron megrendezett
országos kettes fogathajtó Cbajnokság fedeles döntõje.
Lebics István, a Zalalövõ és
Környéke Sport Egyesület
sportolója nagyszerû versenyzéssel megnyerte a viadalt. Segédhajtója Szabó Péter
volt.

– Országos akadályhajtó
versenyen már sikerült ötödik
helyezést elérnem, megyei bajnok is vagyok, de eddig ez volt
az elsõ gyõzelmem országos
viadalon – mondta lapunknak
Lebics István.
A következõ számban olvashatják a zalalövõi fogathajtóval
készített riportunkat.

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 331.000 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

www.zalatajkiado.hu
Helytálltak a bagodi iskolások.

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

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. 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
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Az akció a készlet erejéig tart!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

Gyermek belépõ: 1 000 Ft
(3-14 éves korig)

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

CASHBANK.HU
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen! Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakás, - kötelezõ gépjármû-, casco, - élet, - baleset, - nyugdíj, - vállalkozói, - mezõgazdasági,
- és egyéb egyedi biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kár ügyintézés.
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl, 78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
• Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása. pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• 30 % -os hozam lakáscélra takarékoskodóknak! Lakás takarékpénztári számlanyitási díj: 0 Ft-al!
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
C AS

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

G FB

,
Horváth József,
CO K
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

KISWIRE KFT., SZENTGOTTHÁRD
keres férfi és nõi munkaerõt
Zalaegerszeg és környékérõl.
(mûszakpótlék, cafetéria, prémium, ingyenes busz)
Jelentkezés: Ács László, Hagyárosbörönd
Telefon: 06-20-336 5202 (16 óra után) vagy
kocsishuszonhat@freemail.hu

