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Gulag-emlékmûvet avattak Zalaszentgyörgyön
Február 24-én, pénteken délután Gulag-emlékmûvet avattak Zalaszentgyörgyön. A megemlékezésen részt vettek a falu
nyugdíjasai is, akiket az avatás
után köszöntöttek a falu mûvelõdési házában, de képviseltette magát a legifjabb generáció is az óvodások jóvoltából.
A Testvértelepülési Parkban tartott ünnepségen Kovács Dezsõ polgármester beszédében kiemelte, hogy nem

csak a Szovjetunióba elhurcolt
több százezer magyar áldozatra emlékezünk, hanem a kommunista diktatúrák elszenvedõire is.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje megemlékezésében kiemelte, hogy
sokáig tabutémának számított
hazánkban az elhurcoltak sanyarú sorsa. A több éves –
embertelen körülmények között végzett – kényszermunka

Zalaszentgyörgy új emlékmûvel lett gazdagabb.

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

után hazatértek sokáig nem
mertek beszélni a szovjet
munkatáborokban átélt borzalmakról. Pontos adataink
nincsenek, a történészek,
kutatók 200-300 ezer közé
teszik azok számát, aki meghaltak a Gulagokban, így
nem térhettek vissza Magyarországra.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke részletes képet adott a szovjet
munkatáborok szörnyûségeirõl. Mint mondta, a mintegy
40 ezer táborban több, mint
12 millió ember raboskodott.
A beszédek elhangzása után
került sor a Gulag-emlékmû leleplezésére.

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Dagadó........................1069 Ft/kg
Karaj csont nélkül...... 1199 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR!
Lapocka........................ 899 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR! (03.06-03.12)
---------------------------------------------

--------------------------------------------Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Soproni-Olasz.............. 999 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna. 1249 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna vcs... 1249 Ft/kg
Nyári Turista............... 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg

--------------------------------------------Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Tepertõ krém 250 g/dob...399/db 1596 Ft/kg Füst.csülök................. 1149 Ft/kg
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg --------------------------------------------Párizsi........................... 599 Ft/kg
Lecsókolbász............... 699 Ft/kg Csirke farhát.................169 Ft/kg
Véres hurka.................. 699 Ft/kg Csirke szárny................519 Ft/kg
Májas hurka.................. 699 Ft/kg Csirke comb................. 599 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1599 Ft/kg Csirke egészben.......... 599 Ft/kg

TOP ÁR!

Érvényes: 2017. március 06 - március 19-ig

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Zalaszentgyörgyi nyugdíjasok köszöntése

szavakat intézett a szép számmal megjelent idõsekhez.
Ezt követõen együtt köszöntötték a rendezvényen
megjelent legidõsebbeket: Vaski Lajosnét és Hári Jánost.
Utána minden vendéget egy
szál virággal üdvözöltek. Néhány mondatban Kovács De-

2017. február
zsõ polgármester elmondta az
elõzõ évi eredményeket és Zalaszentgyörgy jövõbeni terveit.
A késõ délutáni programon
a jó hangulatról a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda növendékei és Csordás István harmonikás gondoskodott.
Zs.E.

Ingyenes számítástechnika
tanfolyam!
Mit szólna, ha pár hónap múlva
sokkal ügyesebben használná a számítástechnikai eszközeit?
2017. február 24-én egy
hangulatos vacsora keretében
köszöntöttük a település nyugdíjasait. Kovács Dezsõ polgármester köszöntõje után az ün-

nepségen résztvevõ Vigh László országgyûlési képviselõ és
Pácsonyi Imre, a megyegyûlés
alelnöke, a Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke is kedves

Télûzõ farsangolás

Húshagyó kedden Zalaszentgyörgyön elûztük a telet. Hagyományt felelevenítõ macskurás farsangolásra hívtuk a falubelieket. A
gyermekek a kultúrházban Borka
bohóccal Farsangóciába utazhattak.
A nagymamák helyben sütött fenséges farsangi fánkkal kínálták az
egybegyûlteket. A bátrabbak elindultak a házakhoz macskurázni. A
fiataloknak megtetszett ez a szokás,
és ezen felbuzdulva a következõ
évre még inkább hagyományt követõ módon szeretnének készülni. Az
est zárásaként kiszebábot égettünk.
„Kisze, kisze szalmából, perzselõdj a lángoktól, vörös táncban
hamvadj el, nekünk most már tavasz
kell!”
(zs)

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

Megtanulná
ü a szövegszerkesztõk alap funkcióit?
ü hogy kell írni egy egyszerû hivatalos levelet?
ü hogyan kell üdvözlõlapot szerkeszteni barátainak és
szeretteinek?
ü hogyan használja az okostelefont, a tabletet?
ü hogyan mentsen le a telefonról képeket?
ü hogyan állítson be egy Facebook fiókot?
ü hogyan beszéljen ingyen külföldön élõ rokonával,
barátjával?
Kik vehetnek részt a képzésen?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év)
betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Északmagyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli,
nyugat-dunántúli, dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel
rendelkezõ személyeknek a képzése támogatható, akik
• jelenleg nem állnak középiskolával, felsõoktatási
intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban
• e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek
részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális
kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben
Részletes információ és jelentkezés
Név: Gyarmati Antal
Intézmény: Zalalövõi Általános Iskola és AMI
Telefon: 30/3864472
Email: gyarmati@zalalovo-iskola.hu
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Asszony a fronton Akire mindig számíthatnak Káváson

Czegõ Teréz
„A háború nem könnyû.
A házasság sem. Megpróbálom elmondani neked, hogyan volt, mert egyszer már
el kell mondanom.” (Részlet
Polcz Alaine, Asszony a fronton címû monodráma regényébõl.)

Az Asszony a fronton címû
regény színházi változatát hozta el Zalalövõre a Hevesi Sándor Színház.
A színházi elõadást a „Salla”
Mûvelõdési Központ igazgatója, Lukács Andrea szervezte.
Mint mondta, jó kapcsolatot
ápolnak a Hevesi Sándor
Színházzal, a jövõben is tervezik az együttmûködést. A szlovéniai Egy&Más Vándorszínházzal is felvették már a kapcsolatot, õket is szeretnék
meginvitálni egy-egy vendégelõadásra.
Zalalövõ lakosainak a színházi elõadásra való igényét
nagyon jól mutatja Czegõ
Teréz mûvésznõ, az Asszony a
fronton címû elõadása után
mondott szavai. A Hevesi Sándor Színház mûvésze megdícsérte a zalalövõi közönséget.
Mint mondta, a közönség nagyon együtt volt a darabbal, figyelmük egy percig sem lankadt.
M.F.

Az akció a megjelenéstõl március 20-ig érvényes!

Filipovits Antal a testvértelepülési kapcsolat kiépítésén
fáradozik.
A Vas megyei Szentpéterfán született 65 évvel ezelõtt a
Káváson élõ Filipovits Antal.
Sorkatonai szolgálatát Zalaegerszegen töltötte, itt ismerkedett meg késõbbi feleségével. A házasságkötés után

telepedett le a zalai faluban.
Szakmáját tekintve géplakatos,
1997-ig a bagodi tsz-ben, majd
az abból alakult kft.-ben dolgozott. Ezt követõen több munkahelye is volt, ahol többnyire
gépkocsivezetõként dolgozott.
Filipovits Antal és felesége
aktív résztvevõje Kávás közéletének.
– Egy ideig tagja voltam a
képviselõ-testületnek is – mondja a házigazda kávási beszélgetésünk alkalmával, aki 2014tõl immár nyugdíjasként tevékenykedik a falu érdekében. –
Ha szabadságon van a falugondnok, én helyettesítem társadalmi munkában. Az ebéd
kiszállítása és az óvodások
utaztatása jelenti ilyenkor a
legfontosabb feladatot. A nejem szívesen fõz a falu közösségi rendezvényein, ebben lelkes társa Molnár Józsefné. Káváson van egy lelkes mag,
amelynek tagjaira minden megmozduláson lehet számítani.
Filipovits Antal szoros kapcsolatot ápol szülõfalujával, a
Vas megyében található, horvát nemzetiségû Szentpéterfával. Egyre szorosabb a kapcsolat a két település között, a
vasiak részt vettek a kávásiak
szüreti mulatságán, a zalaiak
pedig képviseltették magukat
az 1956-os szobor avatásán
Szentpéterfán. Érdekesség, hogy
a szobrot az amerikai magyarok küldték ajándékba a szülõföldre. Filipovits Antal azon
fáradozik, hogy mihamarabb
testvértelepülési kapcsolat alakuljon ki Kávás és Szentpéterfa között.
e.e.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Emlékmûvet emelnek, játszóteret építenek
Mozgalmas év vár a zalaboldogfai önkormányzatra

Júniusban újabb emlékmûvel bõvül a szoborpark.
A február több helyen is az
év tervezésével, a pénzügyi
helyzet elemzésével telik. Zalaboldogfa Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta, majd elfogadta a 2017-es
év költségvetését.
– Az elõzõ évek takarékos
gazdálkodásának
köszönhetõen jelentõs pénzmaradványnyal számolhatunk, aminek
köszönhetõen több beruházás,
fejlesztés megvalósítására is
lehetõség lesz. Sajnos még így
sem jut minden területre forrás, mivel a bevételek összegét
kimeríti a kötelezõ feladatok
ellátása, a közös hivatal mûködési hozzájárulása, a település karbantartása és mûködtetésének költségei. A központi

támogatásból, állami normatívából, helyi adókból származó
bevételeket a szabályozott célterületekre kell felhasználni –
magyarázta Luter Péter polgármester.
A zalaboldogfai önkormányzat – ismerve a családok
nehéz körülményeit – az idén
sem szándékozik adót emelni,
tehát ezek által nem keletkezik
plusz bevétel. Megtakarításból
tervezik a bel- és külterületi
utak felújítását megvalósítani.
A 2016-ból áthozott 6,5 milliós
adósságkonszolidációs támogatásból a Jókai utca teljes
hosszában a temetõig új térköves járda készül. A régi járda
tönkrement, használhatatlanná vált, az utat kellett használni

a gyalogosoknak, ami a gépkocsiforgalom miatt is veszélyessé vált.
A faluközpontban korábban már sikerült megvásárolni
egy 1200 négyzetméteres területet, ahol a szülõk és gyerekek
nagy örömére játszóteret alakítanak ki. Itt a talajmunkálatok már el is kezdõdtek, az
eszközbeszerzésre
pályázati
úton is keresik a forrást.
Amennyiben nem sikerül támogatást nyerni, úgy önerõbõl
vásárolják meg az eszközöket,
melyet a gyerekek már a nyáron birtokba is vehetnek.
Bõvül az ugyancsak a faluközpontban lévõ szoborkert, ahova Magyarország történelmét
meghatározó trianoni döntés
97. évfordulójára állítanak
emlékmûvet. Jelenleg már áll a
talapzat, az avatási ünnepséget
az évforduló elõtti napon,
június 3-án a falunappal együtt
tartják.
Folyamatban van és még
ebben az évben elkészül a
templom
szomszédságában
egy parkoló és pihenõpark. Az
önkormányzat továbbra is
nagy hangsúlyt fektet a templom megmentésére. Félreértés
keltett nagy vitát a Kisboldog-

asszony templomra beadott
pályázatnál, melynél a kételyek
továbbra is fennmaradtak, eltelt két év, de érdemi válasz
nem érkezett. Az önkormányzat úgy döntött, hogy amenynyiben rövid idõn belül nem
történik változás, akkor új pályázati utat keres, ahol támogatást nyerhet. Szeretnék a
püspökség állásfoglalását kérni, mivel az új beadványnak
akadálya lehet a régi fenntartása.
Pályázatot adtak be a külterületi utak fejlesztése érdekében a Zalaboldogfához tartozó Martonhegy településrész
útjaira. Az elmúlt években itt a
teljes villamosítással komoly
infrastruktúra fejlesztés történt, tavaly pedig 44 ingatlan
kapott lehetõséget a vezetékes
ivóvízhálózatra való rákötésre.
Ezen a településrészen már
több lakott ingatlan is van, a
hegyi hajlékok, pincék, konyhakertek, mezõgazdasági területek nagy része a zalaboldogfai tulajdonosoké. Az utak
fejlesztésével, könnyebben elérhetõ lenne az ingatlanok
gondozása és emelkedne a területek gazdasági értéke is.
Pataki Balázs

Tollat fosztottak, kosarat kötöttek

Zalalövõi programajánló
Március:
8.: irodalmi szalon, nõnapi köszöntõ, kiállítás
Szervezõ: mûvelõdési központ
15.: Március 15-i ünnepi mûsor
Szervezõ: Zalalövõi Általános Iskola
18.: LövõTalent Show
Szervezõ: mûvelõdési központ
25.: Borverseny és borász bál
Szervezõ: Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület
Április:
4.: Tûtáncoltatók - Csácsi foltvarrók kiállítása
Szervezõ: mûvelõdési központ
4.: Húsvéti játszóház
Szervezõ: mûvelõdési központ
3-8.: Egészséghét
Szervezõ: napköziotthonos óvoda
8.: Irodalmi szalon - Költészet napi megemlékezés
Szervezõ: mûvelõdési központ
11.: Költészet napja, óvodás versmondó verseny
Szervezõ: mûvelõdési központ
Részletekért keresse a kihelyezett plakátokat vagy
érdeklõdjön a szervezõnél!

A fiatalok is kipróbálták a kosárfonást.
November 19-án elsõ alkalommal rendeztek hagyományokat felelevenítõ foglalkozásokat Zalacsében. Akkor tollat
fosztottak, rétest sütöttek és kosarat kötöttek. Annak az estének olyan sikere volt, hogy február 17-én ismét többen összegyûltek a kultúrházban. Ismét
elõkerültek a kosárfonó anyagok Jancsi bácsival és maradt
még toll, amit át lehetett válogatni Magdus néni útmutatásával.

A településen március 5ére borkóstolóval egybekötött
színházi estet szerveztek. A
színpadon 17 órától a helyi
színjátszók mutatják be meglepetésnek szánt darabjukat,
mellette Keszler Viktor zalaszentgróti borvidéken termelt
borait lehet megízlelni. Áprilisban várhatóan folytatódik a
tavaly elindult zalacsébi Ki
mit tud!
-pb-
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Elûzték a telet!
Keménfa község elsõ idei
rendezvénye a „Téltemetõ farsangi mulatság” volt. Mivel volt
esküvõ a faluban, így a szokásos rönkhúzást nem tartották
meg. Helyette egy régi hagyományt, a kiszebáb égetést elevenítették fel. A régi népi hagyomány lényege, hogy a szalmabáb elégetésével a telet és
vele együtt mindent, ami rossz
dolog jelképesen elûztek. Ehhez azt kellett csupán tenni,
hogy mindenki, aki szeretett
volna megszabadulni az õt
üldözõ lidérctõl, egy papírlapra leírja azt, és a bábbal együtt
a tûzre vetették.
A rendezvény kettõ órakor
kezdõdött, bár egy kis csúszás
közbejött, hiszen az elmaradhatatlan harmonikaszóra várni
kellett. De ezt az idõt arra
használták, hogy az összegyûlt
embereknek kiosztották a
papírlapokat, amire felírhatták
azokat a dolgokat, amiktõl
meg kívánnak szabadulni.
A szép, új konyha sem maradt kihasználatlanul, hiszen a

farsang elmaradhatatlan kellékét, a fánkot itt készítette Tornyos Sándorné a vendégeknek. A konyhában készült még
vendégváró lekváros és mákos
kifli, amit Farkas Lajosné
sütött.
Végül elindult a felvonulás
hogy a faluban körbehordozzák a kiszebábot, amit a község
polgármestere, Cser Gábor
vitt a menet elején. Az összegyûltek csatlakoztak, és harmonikával kísért vidám nótaszóval vitték utolsó útjára az
áldozatnak szánt szalmabábot.
A falu közepén már elõkészítve várta a máglya, s az emberek bújával bánatával együtt
elégettek a kiszét a Salla
Néptánccsoport csujjogatása
kíséretében.
A mûvelõdési házban forralt borral és zsíros kenyérrel
várták az embereket. A háziasszony szerepét ismét Hajdu
Mihályné (a község falugondnoka) látta el. A program a
zalalövõi
Salla Néptánccsoport mûsorával folytatódott,

Tûzifát osztottak a lakosságnak

Viszik a kiszét a máglyához.
tagjai fergeteges elõadással
szórakoztatták az összegyûlteket.

A farsangi mulatságot végül hajnalig tartó mulatsággal
zárták.

Kolbászfesztivál Hagyárosböröndön
Február 4-én, szombaton
délután Hagyárosböröndön
kolbászfesztivált tartottak a
kultúrháznál, a községi önkormányzat szervezésében. A saját készítésû kolbásszal versenyzõ hat csapat közül választhatta ki a háromtagú zsûri
(Boncz József, Filinger Dénes,
Preisz Péter) a legjobbakat.
Elsõ helyezett lett a dobronakiak csapata Szlovéniából,
második a Tompa Ágnes-féle
csapat, harmadik pedig a helyi
polgárõrség alakulata.
Amint a zsûri tagjai kifejtették, nagyon nehéz volt a

döntés, igazából mindenkinek szívük szerint elsõ helyet
adtak volna, hiszen bármelyik
kolbászból szívesen látnának
néhány rõfnyit a kamrájukban. A kolbász mellett a
szervezõk zsíros kenyérrel,
teával és forralt borral is
kínálták a megjelenteket. Este
a kultúrházban a Dobronaki
Nótázók férfikara adott mûsort, karöltve a dalos kedvû
helyiekkel.
A rendezvény akkora sikert
aratott, hogy reméljük, hagyomány válik majd belõle.
Ács László

24 m3 fát osztottak ki.
Keménfa Község Önkormányzata szociális tûzifa támogatást pályázott meg, amit sikeresen meg is nyertek. Az igényelhetõ legnagyobb, 24 köbméteres támogatást kapták. A lakosságnak kellett benyújtani az
igénykérelmet, és ezen kérelmek
alapján lett elosztva a tûzifa. Az
idei hideg és hosszú télen bizony elkelt ez a segítség.

A fa kihordásának a költségét már nem fedezte a támogatás, amit Keménfa polgármestere, Cser Gábor vállalt
magára. A fa rakódásában a
falu alkalmazottja, Orsós Csaba volt a segítségére. Így amilyen tempóban az idõjárás lehetõvé tette, eljuttatták a lakosságnak ezt a nem várt segítséget.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Fotó: Török Zoltán
A fotón a polgárõrök csapata látható.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central
Europe Program keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.
A jövõbeli terveket illetõen korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttmûködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt jelentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.
A lengyelországi Wroclaw- kifejtett lobbi tevékenység az
ban tartotta soros ülését a európai intézmények és kornapokban a Baltikumot és az mányzati, illetve regionális
Adriai-tengert összekötõ euró- döntéshozók irányába, melyet
pai tranzitút fejlesztése érde- a Zalaegerszegen mûködõ
kében alakult Közép-Európai Stratégiai Központ által kidolKözlekedési Folyosó Korlátolt gozott tanulmányok, SWOT
Felelõsségû Európai Területi elemzések támasztanak alá.
Társulás (KEKF ETT) közgyûlése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.
A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelõként
résztvevõ Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerzõdésének aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjából is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetõség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.
A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fejlõdésének elõmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában mûködõ Stratégiai Központra. A szervezeti egység
fenntartásához a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mûködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

2017. február
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Farsang idején
A Kultúrházak éjjel-nappal
program keretén belül családi
farsangolót szervezett a „Salla”
Mûvelõdési Központ.
A játékos délutánon a gyerekeket álarckészítés, jelmezverseny és bohóc várta.
Az apróságok nagy örömmel várják a februárban tartandó farsangot, ami mára már
egyet jelent a jelmezzel. A kicsik idõt és kreativitást nem
spórolva nagyon ötletes jelmezekben érkeztek. A katicák,
farkasok, hercegnõk és bohócok közül a zsûri csupán egy
nyertest hirdethetett ki. Választásuk Gyõrfi Mátyásra
esett, aki a Titanic kapitányaként természetesen a hajó
fedélzetén érkezett. A jelmezversenyre minden jelentkezõt
oklevéllel és édességgel jutalmaztak a szervezõk.
A programok között frissen
sütött farsangi fánkkal, teával
és szörppel kínálták a családokat.
A jó hangulat egy percig
sem lankadt, Borka bohóc interaktív játékkal várta a gyerekeket, akik Farsangóciába
utaztak el. Az út során különféle elemekkel kellett meg-

küzdeniük, hol ágyúdörgés,
hol rágógumi-esõ nehezítette a
cél elérését.
*
A Zalalövõi Általános Iskolában február utolsó péntekjén a farsangtól voltak hangosak a falak.
A délelõtti vetélkedõt a
már hagyományosan a mûvelõdési központ színháztermében
elõadott produkciók követték.
A tanulók idõt és energiát áldozva az elõkészületekre színvonalas mûsorokat mutattak
be.
A farsangi mulatságban –
az elsõsöktõl kezdve a nyolcadikosok – mindenki kivette a
részét. Természetesen az iskola
együttmûködõ közösségét kialakító tanári kar sem volt rest
beöltözni, a tanulókkal együtt
léptek fel a színpadon.
A legkülönfélébb tematikájú produkciók közül megjelent
egy aktuális esemény ihlette
mûsor is. Az 5.a osztály katonának beöltözve ballagott a
nem éppen kecsegtetõ jövõ
felé. Tanárnõjük fehér zászlóján egy üzenet volt olvasható: BÉKE.
Molnár Fanni

A felvétel a családi farsangon készült.

Fotó: Dobos Gábor
Tanárok és diákok egy jól koreografált fellépés közben.

Áll a bál, a maszkabál!

Fotó: Török Zoltán
A képen a jelmezesek csoportja látható.
Február 25-én, szombaton
tartották a gyermekek farsangi
jelmezbálját a hagyárosböröndi kultúrházban. Délután 4
órakor Varga Katalin és segítõi vezényletével kezdõdött a
program a léggömbökkel és
álarcokkal díszített teremben,
melyen csaknem 30 gyermek
és hozzátartozóik vettek részt.
Nagy részük jelmezbe is
öltözött: volt köztük egér,
királylány, szuperhõsök, doktornõ, sárkány, Vasember, denevér, cica, hercegnõ, meny-

asszony, táncosnõ, pillangó,
katica, kommandós, öregasszony,
csontváz, „csavarhúzó”, boszorkány. A jelmezes felvonulás
után játékos vetélkedõk következtek, eközben süteményeket
és üdítõitalt is lehetett fogyasztani. Ezenkívül volt még zsákbamacska, álarckészítés, tetoválás, asztali foci is.
Mindenki remekül szórakozott, vígan búcsúztatva a
farsangot.
Ács László
Hagyárosbörönd
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Nem történt bûncselekmény a faluban
Polgárõr évzáró Zalaháshágyon

latot is cserélünk. Összegzésül
a polgárõrség munkája 2016ban is jónak mondható, mindenkinek megköszönöm az elvégzett munkát – szólt Németh Károly a megjelentekhez.
A 2017-es év fõ feladata,
hogy a bûncselekmények száma maradjon így, a lakossággal
még jobb kapcsolatot szeretnének kiépíteni, hogy az idõsek és egyedül élõk még inA polgárõrség és a rendõrség közösen értékelte a mögöttük
hagyott évet.
Február 25-én évadzáró
összejövetelen számoltak be a
Zalaháshágyért Polgárõr Egyesület 2016 évi munkájáról. A
megjelenteket Németh Károly
elnök köszöntötte, aki rövid
tájékoztatást adott a múlt évrõl. Az egyesület tagságát 26 fõ
alkotta, akik közül tizenegyen
hölgyek, hárman nyugdíjasként, tizenketten 25 év felettiként végzik munkájukat. Heti
két alkalommal látnak el bûnmegelõzési céllal szolgálatot,
2016-ban összesen 1649 órát
teljesítettek. Egyéb településeken 167 órát segítettek és 7
órában mûködtek együtt a
rendõrséggel. Fõ feladatuknak
tartották, a lakosság biztonságának megõrzését és a bûncselekmények számának csökkentését. Zalaháshágy közbiztonsági helyzete jónak mondható, munkájuk sikerét jelzi,
hogy tavaly nem történt bûncselekmény a faluban. Részt
vettek a faluban történt események biztosításán, így például
falunapon, lakodalmak, teme-

tések alkalmával és Mindenszentekkor is szolgálatban
voltak.
– Jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, minden támogatást megkapunk. Évente 150
ezer forinttal segítik a munkánkat, amit ezúton is köszönünk. A Zala Megyei Polgárõr
Szövetséggel szintén jó az
együttmûködés, tavaly 390 ezer
forintot kaptunk, így összesen
540 ezer forint bevételünk
volt. Szeretnénk köszönetet
mondani a megyei vezetésnek
a 2016 decemberében kapott
16 darab csomagért, amit az
idõs, egyedül élõknek tudtunk
karácsonyra adni. A kapott
pénzbõl nyomtatót, távcsövet,
ruházatot, cipõket, jelzõtárcsákat, autós kamerát vásároltunk.
Ezeket a szolgálati helyiségben
és szolgálatba járáskor tudjuk
használni. Jó az együttmûködés a rendõrséggel és szoros
kapcsolatot ápolunk az egyházzal is. A szomszédos települések egyesületeivel – ha a
helyzet úgy kívánja – szolgá-

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Zalalövõ és
Környéke csoportja minden hó utolsó péntekjén tartja
gyûlését. A következõ gyûlés idõpontja március 31., péntek.
Helyszín: „Salla” Mûvelõdési Központ.

kább érezzék, hogy odafigyelnek rájuk. Bíznak benne, hogy
az OPSZ által adott pénzbõl
ebben az évben is jut a településre és szeretnék családi
napra is összehívni a tagságot
és családjaikat.
A szombat esti rendezvényen a megyei polgárõr szövetség okleveleket adott át a jó
munkát végzõ tagoknak.
Pataki Balázs

Milyen a jó forralt bor?

Fotó: Molnár Fanni
A zsûri elnökének, Nyári Pálnak töltik a következõ mintát.
A Zalalövõi Borbarát Kör
Egyesület által szervezett forralt bor fõzõ versenyre hetedik éve nevezhettek be a
szõlõsgazdák. Januárban a Csütörtök-hegyi-, februárban pedig a Pacsa-hegyi pincék gazdái mérhették össze tudásukat.
Az elsõsorban baráti alapon
szervezett versenyre 12 Pacsahegyi pince nevezett be. A zsûrit alkotó Nyári Pál, Sebestyén
Lajos és Bekõ Sándor íz, illat,
zamat és összhatás alapján
pontozták a forralt borokat.
A gazdák és a zsûri tagjai is
a vörösbort preferálták in-

kább, szerintük az igazi forralt
bor vörösbõl készül. Egy másik
kijelentés is elhangzott, miszerint a kiváló forralt bor
titka a jó bor és természetesen az arányok helyes megválasztása.
Összességében a zsûri elégedett volt a kóstolt italokkal,
tizenegy arany, hat ezüst és
három bronz minõsítést osztott ki.
Az összesített pontszám
alapján a legjobb forralt bort
egy osztrák házaspár, Ingrid és
Franz Pucher készítette.
M.F.

www.zalatajkiado.hu

Egy éve indult útjára Bagod honlapja
Egy éve, 2016. márciusában
indult útjára Bagod község újjászületett honlapja (www.
bagod.hu), ennek kapcsán kérdeztük Tóth Norbert képzõmûvészt, aki a grafikai terv és a
koncepció kidolgozója és koordinátora volt.
– Bagod megyei szinten
nagy, ám országos viszonylatban a kisebb települések közé
tartozik a maga 1.300 lakosával, ennek megfelelõ anyagi- és
humánerõforrással. Emiatt rendkívül alacsony költségvetésû fejlesztéssel igyekeztünk egy kedves, élvezhetõ, praktikusan használható, napjaink egyhangú vizuális trendjeitõl eltérõ, egyedi hangvételû honlapot fejleszteni. A hangsúly azon volt, hogy
a lakosságot kicsit elmozdítsuk
az e-ügyintézés felé, emellett
megfeleljünk az önkormányzat
jogszabályokban elõírt információközlési kötelezettségeinek, de semmiképpen nem akar-

tunk hírportál jelleget ölteni.
Mintául az angol települési önkormányzatok honlapjai szolgáltak, amelyek erõssége elsõsorban a lakosság felé nyújtott
szolgáltatások egyszerû, átlátható, könnyû elérhetõsége. Az
egyedi dizájn (pl. az idõjárás és
napszak – nappal vagy éjszaka
– szerint változó települési látkép a fejlécben, stb.) és színvilág, illetve a tájékozódást segítõ lenyitható kis szövegek

hangvétele a települési arculatépítés egyik fontos elemévé teszik a honlapot – mondta
el kérdésünkre Tóth Norbert,
akit alig egy nappal milánói
tanulmányútját követõen értünk el.
Hozzátette: további fejlesztésekben gondolkodnak, amihez szívesen vesznek további ötletet, javaslatot, amit a
bagod@bagod.hu email-címre
várnak.

2017. február 11-én a Bagodi Napsugár Óvoda Szülõi Szervezete jótékonysági bált tartott
a Vénusz Vendéglõben.
A rendezvényt megnyitó mûsorban Horváth Anna, a Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézményének tanulója, aki a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!

Jótékonysági bál a Bagodi Napsugár Óvoda javára

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
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Jól sikerült a bál.

Intézmény növendéke is, népdalcsokorral, majd a Press Dance csoport 2 párja társastáncokkal, illetve a Nassreen Hastánc Stúdió két táncosa alapozta meg a báli hangulatot.
Az exkluzív helyszínrõl, a vacsoráról a Vénusz étterem gondoskodott, a vígassághoz a zenét a Horizont együttes szolgáltatta. Az igényes és ízléses

dekorációt a White Dream Decor készítette.
Az intézmény köszönetet
mond a minden várakozást felülmúló, kiváló hangulatú bál sikerességéért bárkinek, aki valamilyen
módon hozzájárult az estéhez.
a Bagodi Napsugár Óvoda
Szülõi Szervezete és Nevelõtestülete, továbbá az intézmény
„lakói”

Éva titka…

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák álmaik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeretnék. Azonban a megvalósítás módjában már nem értenek egyet.
Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasztalatai vannak. Eddig, ha megbízott egy szakembert, utólag mindig kiderült, mit kellett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett elrontva. A szakember a munka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és ettõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:
– Csak én tudom a legjobban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy milyen anyagból, milyen megoldásokkal, milyen méretekkel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.
Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megoldani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megoldást, az ötletet és a kreativitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:
– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nyílt napok a zalalövõi iskolában
szerûségnek örvendõ esemény az iskolában.
Tornyosné Jakabfi Andrea
tanítónõ óráján vettünk részt,
aki mint mondta, az elsõsök
szülei szinte mindig el szoktak
jönni, kíváncsiak, hogy gyermekük hogyan teljesít. Ezt támasztotta alá Pungorné Németh Mária is, aki a nagyobb
gyermekénél, és a most elsõs
Marcellnél is részt vett a nyílt
napokon.
Tornyosné Jakabfi Andrea
magyaróráját a rutin, a precízFotó: Molnár Fanni
Az elsõosztályosok magyarórája, háttérben a szülõk.
Jelenleg 269 diák végzi tanulmányait a Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában, ahol régi hagyományt õrizve, minden évben
nyílt napokra várják a szülõket.

A 2017 február 20-22. között a szülõk betekintést nyerhettek a pedagógusok munkájába, megnézhették gyermekeik aktivitását tanórai keretek
között. A nyílt nap nagy nép-

ség és az empátia jellemezte.
Bár a tanóra a megszokott
ütemterv szerint haladt, a kicsik egészen izgalomban voltak a hátsó sorban megbúvó
szüleik miatt.
A csupán fél éve iskolába
járó, és már majdnem folyékonyan olvasni tudó gyermekek tanítónõje a tantervvel
kapcsolatban elmondta, hogy
nagyon jól haladnak, tökéletesen követni tudják az elvárt
haladási ütemet.
M.F.

Zsuzsanna-bál

Hu
ng
ar
ik

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu
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

Fotó: Molnár Fanni
Az óvoda dolgozói elõadásuk közben.
A Zalalövõi Napköziott- dagógus, közoktatás vezetõ,
honos Óvoda és Szülõi Mun- népi játék és kismesterségek
kaközössége februárban tartot- oktatója.
Elhivatottságukat bizonyítta szokásos Zsuzsanna bálját.
Szabó Balázs alpolgármes- va színpadi elõadással készülter, az óvoda szülõi munkakö- tek a bálra. A Zalalövõi Áltazösségének elnöke köszöntõjé- lános Iskola végzõs diákjai
ben az óvodában dolgozó pe- táncbemutatója után következdagógusok munkájának szín- tek, nem kis meglepetést okozvonalát emelte ki. Mint mond- va a közönségnek. A Ludas Mata, az óvodában érzelmi biz- tyit koreografálták színpadra.
tonságban, empatikus óvóné- A színészi játék, a jelmezek és
nik körében vannak a kicsik. szereposztás is lenyûgözte a
Az oviban dolgozó pedagó- közönséget, fergeteges sikert
gusok mindegyike rendelkezik arattak.
A vacsora elfogyasztása után
néprajzi ismeretekkel, közel
állnak a hagyományokhoz. hajnalig tartó bálozás vette kezVégzettségük szerint van kö- detét. A jó hangulat megalazöttük gyermektáncoktató, ze- pozója a Freya Band volt.
(mf)
neóvoda vezetõ, fejlesztõ pe-

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot arról, hogy a
Hulladékudvar 2017. 03.01. napjától 2017. 03.16. napjáig technikai okok miatt - ZÁRVA TART.
A megjelölt idõszakban is kérjük, hogy az itt elhelyezendõ
hulladékot ne dobják ki arra alkalmatlan helyre, hanem
türelmüket kérve, tegyék félre az újranyitásig.
Megértésüket és környezettudatos hozzáállásukat elõre is
köszönjük!
Zalalövõ, 2017. február 28.
Tisztelettel:
Pintér Antal
polgármester
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Farsangi „Ki mit tud”? XI. Salla Kupa
Zalalövõn került megrendezésre a XI. Nyugat-Dunántúli Akrobatikus Rock 'n' Roll
Táncverseny.
A fõváros után a Nyugatdunántúl tekinthetõ az ország
legjelentõsebb
akrobatikus
rock and roll bázisának, így
nem meglepõ, hogy rengeteg
táncos jelent meg, hogy összemérje tudását.
A kicsik a minipáros, a nagyobbak a serdülõ, míg a legnagyobbak a masters kategó-

riában indulhattak. A kategóriák között helyet kapott a
tanítvány-mester páros is.
Mint már sokadik éve, úgy
idén is Molnár Nóra töltötte
be a fõszervezõ és házigazda
szerepét a nap folyamán.
A szervezõk fontosnak tartják ezeket az utánpótláskorúaknak rendezett versenyeket, hiszen ez készíti fel õket
majd a késõbbi, nagyobb viadalokra.
M.F.

A nyolcadik évfolyamosok nyitótánca.
A Zalalövõi Általános Iskola és AMI tanulói a farsangi
idõszakban a diákönkormányzat által felhasználható napra
való felkészüléssel töltötték a
februári szabadidejüket. Tanárdiák mérkõzéssel és tréfás
vetélkedõvel vette kezdetét az
idei karnevál. A focimérkõzésen
a diákok ezúttal nem tudták
megszorítani a tanárcsapatot,
a jó iramú, izgalmakat hozó
mérkõzésen a tanárok 5-1-re nyertek. Délelõtt játékos ügyességi
vetélkedõre került sor, ahol az
osztályok bizonyíthatták ügyességüket, szellemességüket.
Délutánra már szinte mindenki jelmezbe vagy a szere-

péhez öltözött. Szép számú
szülõi közönség elõtt mutathatták be a nyolcadik osztályosok a nyitótáncot és zárótáncot, melyet Gyõrfi Barbara, Lengyel Mária és Gyenese
István osztályfõnökök tanítottak be.
A felvonuláson ötletes jelmezzel és számos táncos produkcióval rukkoltak elõ a
gyerekek. Nagy sikert arattak
az osztályok közös produkciói.
A tombolasorsolást követõen sokan vehették át nyereményüket.
Délután diszkózene kíséretében zajlott a farsangi
karnevál.

INVITÁLÁS A BAGODI NAPSUGÁR ÓVODÁBA
– 2017. március 28-án 14.00-16.00 óra között
„OVIKÓSTOLÓ”.
Szeretettel várjuk szüleik kíséretében a 2.5 - 3. életévüket
betöltött gyermekeket az óvodánkat bemutató programra és
egy kis közös játékra.
– 2017. április 10-11-én 7.30-16.30 óra között ÓVODAI
BEÍRATÁS.
Szükséges dokumentumok:
o a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
o a gyermek és a szülõ lakcímkártyája,
o a gyermek TAJ kártyája.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.

Fotó: Molnár Fanni
A mester-tanítvány kategória fellépõi.

KISWIRE KFT. SZENTGOTTHÁRD
felvesz gépkezelõket, elektromos karbantartókat,
minõségellenõrt.
(mûszakpótlék, cafeteria, prémium, ingyenes busz)
Jelentkezés: eszter.szukics@kiswire.com
Telefon:06-70- 617 4792.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Herman - Autószervíz Kft.

FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA

• 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

• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

Személyszállítás

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

C AS

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.

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

00

00

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,
mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Lubics Szilvia
Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a
Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

