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Már 1 900 évvel ezelőtt városi rangot kapott
Újévköszöntő ünnepség Zalalövőn
Január 14-én került sor Zalalövőn az újévköszöntő ünnepségre. Ezen múltbéli visszatekintéssel kezdte beszédét Pintér Antal polgármester.
– 1900 évvel ezelőtt, 118ban Hadrianus császár municipiumi, azaz városi rangot adományozott településünknek. Az
évforduló számos eseményt és

programot tartogat számunkra.
Kérem, hogy az 1900-as jubileum éve legyen valóban a lokálpatrióta összefogás esztendeje.
Ezt követően a 2017-es esztendőre tekintett vissza, s az
idei év is szóba került:
– A dicső régmúlt mellett az
elmúlt évek eseményeire és fejlesztéseire is méltán lehet büsz-

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

TOP ÁR
Sertés fehércsont...........5 Ft/kg
Sertés láb hátsó..........299 Ft/kg
Sertés máj...................319 Ft/kg
Tarja csontos...............999 Ft/kg
Tarja csont nélkül......1209 Ft/kg
Karaj csontos..............959 Ft/kg
Karaj csont nélkül....1299 Ft/kg

Füstölt csülök.........1149 Ft/kg
Füstölt comb..........1769 Ft/kg
-----------------------------------------Csirke farhát............ 209 Ft/kg
Csirke szárny........... 529 Ft/kg
Csirke egészben...... 619 Ft/kg
Csirke comb.............619 Ft/kg

EXTRATOP ÁR

Zsír 1 kg................................699 Ft/kg
Lecsókolbász.......................799 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig......899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs.999 Ft/kg
Nyári turista.........................1499 Ft/kg
Tepertő krém
Körmendi extra Sonka..1799 Ft/kg 250 g/dob........429,-/db.......1716 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt kolozsvári..1769 Ft/kg
Parasztmájas......... 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz........ 1049 Ft/kg
Löncs......................1049 Ft/kg
Sajtos virsli............ 1199 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1599 Ft/kg

Érvényes: 2018. február 05 - február 18-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 értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

A székely zászló kitűzése a közös önkormányzati hivatalra.
Elől Pintér Antal, Vigh László, Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke. Hátul Ostrom János, Szabó Sándor és
Herczeg Imre képviselő-testületi tagok.

ke Zalalövő. A Szalai Kft. két
új üzemcsarnokának és faipari
technológiai berendezéseinek
átadására került sor 1 milliárd
forintos értékben. Idén a Gép

és Ferrotech Kft. is jelentős
kapacitásbővítő beruházásba
kezd. A Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalom
(Folytatás a 2. oldalon)

A múlt újjászületése Bagodban
A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló
2022/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján a Kossuthdíjas építész legkiemelkedőbb
munkái központi támogatásban
részesültek. Azon megtiszteltetés érte Bagod Község Önkormányzatát, hogy kiválasztásra
került a több, mint 320 négyzetméter alapterületű bagodi faluház (korábban nemesi kúria)
is, mint felújítandó épület, melyet Makovecz Imre tervei
alapján alakítottak át a '80-as
évek derekán. A már elkezdődött rekonstrukció gondolatjelek mentén az alábbiakat tartalmazza:

– a kb. 80 négyzetméter
alapterületű, nagy belmagasságú, boltíves pince teljes szigetelése a 75 cm-es falak átvágásával, világításának teljes
cseréje,
– a pince nyílászáróinak cseréje, a földszinti, ki nem cserélendők felújítása,
– részleges belső felújítás,
– födémszigetelés,
– padlófűtés kiváltása radiátoros fűtésre kazáncserével,
– csaknem teljes külső felújítás,
– a 3 db 4-4,5 m magas, az
1990-es évek közepére teljesen
megsemmisült fa emlékmű
(Folytatás a 2. oldalon)
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Már 1 900 évvel ezelőtt városi rangot kapott
Újévköszöntő ünnepség Zalalövőn
ve a tervek között szerepel a
meglévő bicikliút kiépítése is.
Az idősebb korosztályra
gondolva – a Kuffler-kastély
helyén – idősotthon megépítése
szerepel a tervezetben 2020-ig.
Pintér Antal hálás köszönetét fejezte ki elsősorban a magyar kormánynak és Vigh László országgyűlési képviselőnek,
aki mindig támogatta elképzeléseiket, pályázataikat.
Vigh László ünnepi beszédében kitért az erdélyi helyzetre, és a székelyekkel való
szolidaritásra kérte fel a jelen-

Pintér Antal mondott ünnepi beszédet.

(Folytatás az 1. oldalról)
Kutatásáért Közalapítvány támogatásával a vasút mellett található emlékezet parkban lévő
1956-os kopjafa és a második
világháborús emlékmű környezete került felújításra. Az iskola
udvarán az MLSZ Országos
Pályaépítési Program keretén
belül 70%-os támogatással műfüves focipálya épült, amihez
az önkormányzat 7,5 millió
forintnyi önerőt biztosított. A
focipálya mellé az idei évben
saját forrásból egy 70 méteres
rekortán borítású futópálya építésére kerül sor. Várépítő pályázati pénzből lett felújítva a
Civil Ház tetőhéjazata és homlokzata. Az általános iskola régi
épületének tetőhéjazat cseréje
is megtörtént, melyhez a forrást
a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ biztosította.
A 2018-as évben elkezdődhet a szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója és hálózatkor-

szerűsítést szolgáló fejlesztése,
a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése, a Salla
Könyvtár infrastrukturális fejlesztése, a Borostyán-tó körüli
erdei tornapálya megújítása, a
rendőrség épülete mögötti területen egy műanyagborítású,
többfunkciós 22x40 méteres
pálya kialakítása.
Az idei tervek között szerepel még a rendőrségi épület
nyílászáróinak és homlokzatának cseréje, a zalamindszenti
ravatalozó bővítése, a Borostyán-tóhoz vezető út, a Bartók
Béla út, a Rákóczi út és a zártkerti utak felújítása és járdák
térkövezése, aszfaltozása. Ezen
kívül a sportöltöző munkálatainak folytatása, a vasút melletti emlékpark bővítése, valamint a budafai városrészben
buszváró építése. A Borostyántóhoz, az Eurovelo14 kerékpárút nyomvonalát figyelembe vé-

lévőket. Utóbbihoz két gesztus
is társult. A közös önkormányzati hivatalra Pintér Antal polgármesterrel együtt tűzték ki a
székely zászlót, majd az ünnepségen a megjelent vendégekkel együtt énekelték el a
székely himnuszt.
Vigh László ünnepi beszédét egy örömteli bejelentéssel
zárta: Zalalövő újból sikeres
pályázatot nyújtott be, ezáltal
78 millió forintból újulhat meg
a Borostyán-tóhoz vezető külkerületi út.
M.F.

A múlt újjászületése Bagodban
(Folytatás az 1. oldalról)
(térplasztika) újbóli elkészítése,
– az épület nyugati oldalán
sétány kialakítása, a keleti és
északi oldalakon zúzottköves
parkoló létesítése,
– a bejárati előtér mészkővel történő burkolása, illetve
külső mészkő lábazat készítése,
– az 1986-ban készített asztalok, székek rekonstruálása,
felújítása, újbóli elkészítése.

A központi támogatás öszszege 40.000.000 forint, a munkálatok várhatóan 2018. nyarán
fejeződnek be.
Köszönjük, hogy korábban
Bagod és Zala megye híres szülöttjeinek – többek közt Farkas
Imrének és Farkas Tibornak –
tulajdonát képező nemesi kúria
építészeti értékeit a beruházás
által megőrizhetjük, továbbadhatjuk a jövő számára.
Bagod Község Önkormányzata

2018. január
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Síeltek a zalacsébi óvodások A nyugdíjas férfiak csapata
Az idei tél nagyon megtréfált bennünket, se hó, se hideg. Egészen Weinebeneig kellett a zalacsébi óvodásoknak
utazni, hogy havat lássanak.
2018. január 26-án reggel
6-kor indult a busz. Óvodások,
szülők, óvó nénik, kicsik és
nagyobbak egyaránt egy izgalmas nap elé néztek.
A nehéz síbakancsot hamar
megszokták a gyerekek, így érkezés után nem sokkal már a
pályán próbálták elsajátítani a
síelés alapjait. A szervező és
oktató szerepét idén is Erdei
Csaba vállalta magára. A hely
nem mindenki számára volt ismeretlen, hiszen tavaly is egy
kellemes napot tölthettünk el
itt. Néhány gyereknek csak fel

kellett eleveníteni az akkor
tanultakat, a többiek viszont
csak most ismerkedtek ezzel a
téli sporttal. A szülők végig segítették gyermekeiket, akik közül az ügyesebbek délutánra
már a nehezebb pályákon is ki
tudták magukat próbálni. A
gyerekek számára a síelés egy
játékos időtöltés, hamar sikerélményekhez tudnak jutni. Délutánra kellemesen elfáradtak, a
hazaúton viszont ennek nyoma
sem látszott rajtuk.
Mindenki hatalmas, nem
mindennapi élményekkel gazdagodott, és a nagy érdeklődés miatt biztos, hogy ezt a
hagyományt jövőre is folytatjuk.
Cs.V.Zs.

A felvétel egy korábbi kiránduláson készült.

Összetartó csapatot alkotnak a nyugdíjas férfiak Zalacsében. Rendszeresek az összejöveteleik, január 13-án pedig
megtartották első idei találkozójukat, amelyre hivatalosak
voltak a feleségek is.
– A jóízű vacsora elfogyasztása után az idei év programját
tervezgettük – mondja Horváth
József, a csapat képviselője.
– Hagyomány, hogy évente

kirándulunk, az idei helyszínről azonban még nem döntöttünk. Legutóbbi utunk
nagyon jól sikerült, akkor
Veszprém környékét vettük
célba.
– Hányan alkotják a csapatot, s milyen rendszerességgel
jönnek össze?
– Tízen vagyunk, s havonta
találkozunk. Reméljük, hogy
még sokáig.

Molnár Optika
Zalalövő, Kossuth L. U. 18. • Telefonszám: 92/953-782
Jövőre folytatják.

Szemvizsgálati időpontok:
Február
08.(csütörtök): 9-12-ig
15.(csütörtök): 13-17-ig
22.(csütörtök): 9-12-ig
Március
01.(csütörtök): 13-17-ig
08.(csütörtök): 9-12-ig
15.(csütörtök): 13-17-ig
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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„Különböző ellentétes érdekek között kell egyensúlyozni”
2017 november végétől Zalalövő aljegyzője Horváth Attila. Vele beszélgettünk.
– Miért döntött úgy, hogy
Zalalövőn folytatja a pályafutását?
– Ez egy sorsszerű dolog az
életemben, tervezettségről nem
beszélhetek. 1992-től kezdődő
jegyzői pályafutás áll mögöttem, amely 2012-ig tartott. Akkor áthelyezésemet kértem a
Zala Megyei Kormányhivatalhoz, ahol először fő tevékenységként szabálysértési elsőfokú, majd a törzshivatalban adóigazgatási másodfokú feladatokat és az önkormányzati adóhatósági munka szakmai ellenőrzését bízták rám, továbbá az
adóügyek alperesi képviseletét.
Több olyan egyéb hatósági
munkában is részt vettem, melyek vagy tömegesen jelentkeztek, vagy a kormányhivatal
valamelyik szervezeténél átmenetileg segítségre volt szükség.
Így belekóstolhattam a földhivatali tevékenységbe, a vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésbe is. Míg
jegyzőként az önkormányzati
működésre volt rálátásom, a
kormányhivatal szakmai műhelyében a hatósági ügyintézés
volt a fő feladat. Jól felkészült
és tapasztalt kollégákkal találkoztam, folyamatosan tanulhattam tőlük. A munkánk színvonalát a bírósági ítéletek minősítették. Nem kellett szégyenkeznünk.
Anyagi motiváltság volt, ami
kilendített onnan. Amit keres-

tem, azt a közigazgatáson
kívüli szférában alkalmazottként reméltem megtalálni, de
ez rossz döntés volt. A közigazgatási szaktudás és tapasztalatok annyira speciálisak, hogy
nagyon szerteágazó érdeklődés
és affinitás kell hozzá, hogy az
itt szocializálódott személy a
közigazgatáson kívül meggyökerezhessen. Rosszul mértem
fel a személyes lehetőségeimet,
érdeklődésemet. Ekkor láttam
egy hirdetést a zalalövői aljegyzői állásra, melyet megpályáztam, a munkáltató pedig alkalmasnak talált a betöltésére.
– Pontosan mióta Zalalövő
aljegyzője?
– 2017. november 28-tól
dolgozok Zalalövőn és nagyon
örülök, hogy bizalmat szavaztak nekem. Mindenképpen huzamosabb ideig szeretnék itt
maradni, viszont ilyen kérdésben óvatosan fogalmazok, hiszen a kormányhivatal esetében
is így gondoltam. Egyrészt folyamatos változásban van a
közigazgatás, az a típusú kiszámíthatóság, amely a '90-es éveket jellemezte, már rég a múlté.
Másrészt a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak és az
uniós munkavállalásnak köszönhetően idehaza munkaerő vákuum alakult ki. A megyénkben
is szakemberhiány lett. Az elszívó hatás nem hagyja érintetlenül a közigazgatást sem. A
vállalkozói szféra a sajátos kényszerei miatt hamarabb felveszi
a kesztyűt, a közigazgatási esetében viszont a bérezés köz-

Horváth Attila

ponti, állami akaraton múlik.
Az államnak pedig más a logikája és a kényszere. Tízéves
lett az illetményalap... Pedig a
képlet egyszerű: a munkáltatónak anyagi perspektívát kell
nyújtani szakemberei számára,
ha hosszú távú alkalmazásban
gondolkodik.
– Milyen csapat a zalalövői?
– Ennyi idő után még nem
tudok megalapozott véleményt
alkotni kollégáimról. A tapasztalataim pozitívak, korrekt volt
a fogadtatásom, emberségesen
álltak hozzám. Igyekszem viszonozni. Az emberi természet
igazi vonásait azonban a bajban
mutatja meg. Amikor a másik
kiszolgáltatott.
– Eddig jegyzőként tevékenykedett. Aljegyzőként megtalálta azt a kihívást, amit
keresett?

2018. január
– A jegyzőnek a különböző
ellentétes érdekek között kell
egyensúlyoznia. A helyi érdekek, a hatályos jogszabályok és
az állami érdekek között sokszor feszültség van, melyet a
jegyzőnek kell megpróbálnia
feloldani. Az aljegyző viszont
nem frontember, a háttérből támogatja a vezetőket a szervezet
minél sikeresebb és eredményesebb működése érdekében.
A kihívás annak a szerepnek a
megtalálása, mellyel illeszkedni lehet a gépezethez, amely
befogad. És egyúttal valami
pluszt adni, amelytől egy kicsit
több lesz. A szerteágazó szakmai tapasztalataim ilyen kapcsolódási pontok. Mindezek töredékével rendelkeznék, ha folyamatosan jegyzőként dolgoztam volna. Egy lépés hátrafelé
nem jelent lelki törést, a kormányhivatalban nem vezető
voltam.
– Zalaegerszegről jár dolgozni. Szabadidejében mire marad ideje?
– A hétvégék szerencsére
zömmel szabadok. Boldog házasságban élek, három gyermeket nevelünk, úgyhogy a család
osztja be a szabadidőmet, amelyet gyakran sporttevékenységre fordítunk. Magunk is aktívan sportolunk, leányunk a
Zalaszám ZAC futóatlétája és
két fiunk is lejár az edzésekre.
Versenyszezonban a hétvégi
programot gyakran a bel- és
külföldi utcai futóversenyek jelentik. A gyerekek teljes létszámban rajthoz szoktak állni,
amelyből olykor-olykor a szülők is bátorságot merítenek…
Sűrű a program, de amire kell,
szakítunk időt. Legfeljebb mellőzzük a tévét.

A Magyar Kultúra Napján
Zalalövőn január 22-én a
Magyar Kultúra Napja alkalmából a „Salla” Művelődési
Központ kínált programokat a
helyieknek. A művelődési központ galériáján Illés Judit festőművész munkáiból nyílt kiállítás „Ágak között a végtelen”
címmel, majd a Zalalövői Általános Iskola és AMI diákjainak műsora után a zalaegerszegi Énekmondó együttes zenélt a vendégeknek.
Az együttes több mint harminc éves fennállása alatt számos verset zenésített meg, többek között József Attila, Kányádi Sándor, valamint Nagy
Bandó András művei közül is.
A mostani koncertjük repertoárját a magyarsághoz kötődő
versekből, valamint Zalalövő
1900 éves várossá avatásának
jubileumának figyelembe vételével állították össze.

A Zalalövői Általános Iskola és AMI Lövői Pacsirták
Dalköre az ünnepi beszédet
mondó Bischofné Hesinger Katalin művelődésszervező által
megírt Zalalövő himnuszát
adták elő.
Az ünnepi beszédben értékeink szépségeiről és azok
megóvásáról beszélt:
– Ebben az időszakban több
kiállítás hangverseny, koncert,
irodalmi összeállítás, beszélgetések, díjátadások, és egyéb
művészeti ágak megnyilvánulásai gondoskodnak arról, hogy
megerősítsék bennünk: van hova tartoznunk. Mint a kultúra
szolgálója, minden egyes napon ünneplem a magyar kultúrát. Kívánom, hogy járjunk
nyitott szemmel és vegyük
észre, fogadjuk be a magyar
értékeket, hiszen mi lehet természetesebb annál, hogy büsz-

A zalaegerszegi Énekmondó együttes.

kék vagyunk magyarságunkra.
Ebben az országban is lehet
élni és boldogulni. Legyünk
hálásak, hogy vagyunk, hogy
tovább tudjuk adni mindazt,
amit mi is megörököltünk. De
nem elég megörökölni. Tegyük
hozzá a mi munkánkat, törekvéseinket. A lánc nem szakadhat meg. Igenis különleges helyet foglalunk el itt Európa
közepén, kell velünk számolni.

A történelem során sokszor
rezgett a léc, de mindig volt erő
ebben a kis országban, hogy
életben maradjon. Kölcsey alcímnek ezt írta a Himnusz alá:
„A magyar nép zivataros századaiból.” Ezek a zivatarok akkor is és most is jelen vannak,
így még nagyobb figyelemmel, becsülettel és szeretettel
kell óvni magyarságunkat.
Molnár Fanni
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Immár a negyedik évad indult
Zalai Dalház Káváson
2015-ben hívta életre Káváson a Zalai Dalházat Eke Lászlóné, vezetésére ifj. Horváth
Károlyt kérve fel. Az új esztendőt ezzel a 10 alkalmas programsorozattal indítjuk azóta is
minden évben. Idén már a negyedik évadot köszönthettük.
– A népdal szeretete, a közös éneklésben rejlő közösségformáló erő megtapasztalása és megtapasztaltatása voltak azok a hajtóerők, amelyek
segítségével életre álmodtam
ezt a rendezvénysorozatot. Mindent szeretek és pártolok, ami
népi: hímezek a helyi asszonyokkal évek óta, néptáncolok
és örömmel üdvözlöm a helyi
kosárfonó tanfolyamot is –
mondja Eke Lászlóné, aki a
helyi énekkar életben tartásáért
is hosszan küzdött.
Az elmúlt évek során a zalai népdalkincsbe kaphatott betekintést az alkalmanként átlagosan 30 főnyi közönség. A
népdalok mellett a népdalgyűjtőkről is szó esik, az adott idő-

szak jeles napjaihoz kapcsolódó szokásokról sem feledkezünk meg, más vidékek népdalaiból is kapunk ízelítőt, a gyermekek is bevonhatóak néha
egy-egy körjáték vagy néptánc
erejéig és az aktuális népzenei
hírekről is mindig értesülünk.
Ahogy számolom, már közelebb járunk a megtanult népdalok számát tekintve a 200hoz mint a 150-hez, ami nem
kis teljesítmény.
– A népdal és ez a közösség
vonz ide évről-évre. Először én
hoztam ide a népdalokat, de
azóta újra meg újra „visszaszippant” ez a közösség. Ma
sem a tévé előtt ültünk ez alatt
az idő alatt, hanem együtt voltunk, énekeltünk. Ez nagy szó a
mai világban, amikor beszélgetésre sem jut idő, mert a világ
nem ilyen irányba halad. Így
még örömtelibb megtapasztalni
a népdalok közösségformáló
erejét – vallja ifj. Horváth
Károly, a Zalai Dalház vezetője.

Nyugdíjas találkozó Csödében

Nagy sikere van a dalháznak.

Eddig minden évben valami
különleges meglepetéssel zárultak
az évadok: vendégünk lehetett
a Zala Zenekar, és ifj. Horváth
Károly tanítványai is bemutatkoztak, sőt: táncházzal is zárult egyszer a program. Az idei zárásig
még több alkalom van előttünk
mint mögöttünk, szerencsére.
Mivel a rendezvény fő
mozgatórugói minden lényegeset elmondtak a Dalház eszmei-

ségéről, a magam részéről –
mint mindezek élményszintű
megtapasztalója – csak annyit
tennék hozzá, hogy ez valami
olyan egyszerűen és tisztán JÓ,
amit mindenkinek csak ajánlani
tudok. Mert ez „használ még a
csontok között is”, ahogy Herczku
Ágnes kívánta a Fölszállott a
páva adásainak végén.
Bakos Márta
könyvtáros

Böröndi kolbászfesztivál
Január 27-én, szombaton
délután a községi önkormányzat támogatásával újra kolbászfesztivált rendeztek a hagyárosböröndi kultúrház udvarán.
A fődíj egy torta volt.
7 csapat 8 féle kolbásszal nevezett be a versenybe, melyhez
a szükséges húst a szervezők
biztosították, a hozzá való fűszerekről pedig a versenyző csapatok gondoskodtak. Zeneszó mellett készültek a finom ételek,
miközben a gyerekek a kultúrházban asztali focival és ping-

pongozással mulatták az időt.
Este fél 6 körül hirdetett eredményt a Boncz József - Filinger
Dénes - Paksa Imre összetételű
zsűri, mely anonim alapon hozta meg nehéz döntését. A vetélkedés 1. helyezettje Czigány Lászlóné (Ildi) és csapata lett, a 2.
helyen végeztek Brunflicker László és társai, a 3. helyet pedig
Török Istvánné alakulata érdemelte ki. Különdíjban részesült
Bödör Imréné (Kati) és segítői.
Ács László
helyi tudósító

Bensőséges találkozó volt.

Csöde községben 2018. január 20-án (szombaton) 14 órai
kezdettel nyugdíjas találkozót
tartottak az önkormányzat épületében.
Horváth József polgármester köszöntőjében külön kitért a
településen élő 2 fő 90 éven
felüli személyre, Biró Bélánéra és Laczó Gézánéra, valamint a 2017. évben nyugdíjba vonuló Kovács Jánosnéra,

Galambos Istvánra és Gréczi
Gyulára.
A köszöntés után Ivusza Virág verssel kedveskedett a jelenlévőknek. A műsor után az idősek
megvendégelésére került sor,
majd ezt követően Mérei János
helyi lakos szolgáltatta a zenét
a gondtalan szórakozáshoz.
A megjelentek jól érezték
magukat és bíznak abban, hogy
jövőre is gondolnak rájuk.

Immár hagyományos ez a rendezvény Hagyárosböröndön.
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Új mentőállomás épül a megyeszékhelyen
Az egész térség érdeke
közben talpalatnyi szabad hely
nem maradt a közösségi teremben.
Ez az aktus is rávilágított
arra, hogy Zalaegerszegnek, ennek a dinamikusan fejlődő városnak új mentőállomásra van
szüksége.
Mintha a Mentők című
egykori csehszlovák filmsorozat kockái peregtek volna le
előttem, amikor a sajtótájékoztatóra érkeztem. Elavult épület,
kopottas háttér, de Vincze Luca, a Zala Megyei Mentőszervezet vezető mentőtisztje – miközben megköszönte az odalá-

togatott vezetők ajándékát és
jókívánságait – szavaiból önmaga és bajtársai elkötelezett hivatástudata csendült ki.
S az optimizmus. A kormány
ugyanis egy új, a Zala megyei
mentésirányításnak is helyet
adó mentőállomás tervezésére 42 millió forintot hagyott
jóvá.
Még nem eldöntött, hogy
hol épül fel az új mentőállomás. Ám, hogy szükség van
rá, az egy pillanatig sem kérdéses. S nem csak Zalaegerszegnek, hanem a környező
településeknek is.

Az ajándék jelzésértékű… Balról dr. Sifter Rózsa, Vigh László,
Vincze Luca és Balaicz Zoltán.

A Zala Megyei Közgyűlés
2017. június 22-i ülésén Vincze
Luca megyei vezető mentőtiszt
adott tájékoztatást a képviselőknek a Zala megyei mentőállomások működéséről. Ebben
elhangzott, hogy a 10 zalai
mentőállomásból 9 esetében új
építésével, felújítással és korszerűsítéssel megfelelő munkakörülményeket sikerült kialakítani. A zalaegerszegi állomás
épülete azonban annyira elavult, hogy helyette mindenképpen újat kellene építeni.
Valamivel több, mint fél év
elteltével, 2018. január 9-én

annyi megyei és városi vezető
volt jelen a zalaegerszegi mentőállomáson, mint soha korábban. Vigh László országgyűlési
képviselő, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere tartott vizitet a bázison.
Nagyszerű felismerés volt,
hogy az új esztendő első napjaiban látogassanak el a mentőállomásra. Egyrészt azért, hogy
köszönetet mondjanak azoknak, akik naponta (legyen az
ünnepnap) életeket mentenek.
Ezeknek az embereknek mondtak köszönetet a vezetők, mi-

Nem kétséges, új mentőállomásra van szükség.

Tűzifát osztottak a lakosságnak

14 kérelmező részesült támogatásban.

Zalaboldogfa Község Önkormányzata a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is pályázott a
szociális tűzifa támogatásra.
Sikeres pályázattal a település
31 köbméter tűzifához jutott.
A támogatásra jogosultaknak 2017. november 15-ig a
Közös Önkormányzati Hivatalhoz kérelmet kellett benyújtaniuk. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A jogosultságról és a
pályázat rendjéről az önkormányzat időben felhívással tájékoztatta a lakosságot.
A megadott határidőn belül
14 kérelem érkezett a hivatalhoz.
A kérelmek elbírálásakor – figyelembe véve az igénylők szociális helyzetét – mind a 14 kérelmező támogatásban részesült.

A fa kitermelése egy kicsit
megkésett, de szerencsére a gyenge tél miatt nem okozott problémát a rászorultaknak a fűtés
biztosítása. Ha a tél bekeményít
és hidegebbre fordul az idő,
már biztosított lesz a tüzelő az
igénylőknek.
A házhoz szállítást az önkormányzat közmunkásai segítségével a helyi mezőgazdasági
vállalkozó saját munkagépével
biztosítja.
A harmincegy köbméter tűzifát egyenlő arányban osztották el, 2,2 köbméter jutott egy
személynek.
Az önkormányzat reméli,
hogy ezzel a segítséggel is
hozzájárult a téli hideg enyhítésén.

2018. január
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„Irodalmi Teaház” Zalaszentgyörgyön
Zalaszentgyörgyön, a Magyar Kultúra Napján megrendezett ünnepségre érkezőket
rendhagyó módon Teaháznak
berendezett kultúrotthon fogadta, és ehhez híven forró tea és
teasütemény várta a vendégeket
az asztaloknál.
A művészet több területéről
is kaptak élményeket az egybegyűltek. Megcsodálhattak egy
hagyományőrző kiállítást, ahol
helyi lakosok kézimunkáit láthatták. A kiállítók: Baki Istvánné, Buday Ibolya, Császár
Béláné, Czafitné Horváth Andrea, Hári Lajosné, Horváth
Zsóka, Kovács Lászlóné, Pál
Attiláné, Skáfár József, Srágli
Gézáné, Takács Gyuláné, Takács Györgyné, Vidovics Lajos.
Az ünnepi műsor keretében
a színpadon megismerkedhettünk Kósa Panna ifjú tollforgatóval, aki egy hangulatos,
szeretni való összeállítást mutatott be műveiből. A folytatás-

ban egy igazán megkapó zenés
irodalmi összeállítást láthattunk
„Szilágyi Örzsébet E-mailjét
megírta” címmel, Lőrincz Nikol
és Bellus Attila, a Hevesi Sán-

dor Színház színművészeinek
előadásában. A színes ünnepi
műsor a szereplők színvonalas
tolmácsolásában betekintést engedett kultúránk mérhetetlen

gazdagságába, melyet méltán
lelkes tapssal jutalmazott a nézőközönség. Élvezetes, baráti
beszélgetésekkel teli délutánt
töltöttünk együtt!”

Bagod Község Önkormányzatának felhívása
Korábban
már tájékoztatást nyújtottunk
arról, hogy az új
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
által nyújtott lehetőségekhez igazodva
Bagod
Község Önkormányzata engedményes áron kínálja megvételre összközműves építési telkeit az alábbiak
szerint:
– 30% kedvezmény a legalább 3 gyermeket vállaló, nem
bagodi állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezőknek, valamint bármely bagodi lakosnak,
– 20% kedvezmény minden további, nem bagodi állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezőnek.
A fenti kedvezmények kiegészítéseként az alábbi MÓ-

– a sorsolásra nem kell
jelentkezni, azon minden, az
adott időszakban született baba
édesanyja vagy édesapja rész
vesz, aki a feltételnek megfelel,
– ha a jelzett időszakban
több gyermek is születik egy
családban, úgy a sorsoláskor
az többszöri részvételt jelent,
– az építési telkek településünk legújabb utcájában, a
Szent István utcában helyezkednek el, melyek közül 1 db a
sorsolásig kiválasztásra kerül,
– telkek nagysága: 9001344 m2,
– fekvésük: észak-dél, illetve kelet-nyugat,
– megyeszékhely központjától való távolság: 10 km (15
perc).
DOSÍTOTT, KIBŐVÍTETT
felhívást tesszük közzé!
Önkormányzatunk sorsolás
útján 90 %-os kedvezménynyel megvételre ajánl fel 1 db
összközműves építési telket a
2017. január 1. és 2018. december 31. között született
gyermekek szülei számára az
alábbi feltétel megléte esetén:

– legalább az egyik szülőnek a gyermek születése
napját megelőző naptól számított legkevesebb egy éven át
folyamatosan bagodi bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie.
Egyéb információk:
– a sorsolás időpontja:
2019. tavasza,

További információ:
Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal (8992 Bagod,
Kossuth utca 13.),
telefon: +36 92 560 008/19-es
mellék,
e-mail: bagod@bagod.hu.
Bagod Község
Önkormányzata
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25 éves a Bitbúvár Alapítvány

vére való elfoglaltságot. Többek között lehetőség volt xboksz játékok kipróbálására,
arcfestésre, íjászkodásra, agyagozásra, ügyességi játékok, valamint élő társasjáték kipróbálására is.
Az esti bálon felszólalt Kovács Krisztián, zalalövői lakos
is, aki egy nagyvonalú felajánlással készült: az iskolakupa
idei győztes osztálya a dicsőség
mellett 100 ezer forinttal gaz-

2018. január
dagodik, Kovács Krisztián jóvoltából.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak,
akik anyagilag, tombolatárggyal
vagy bármiféle segítséggel támogatták alapítványuk munkáját. Mindez további lehetőséget
ad ahhoz, hogy hozzájáruljanak
az iskola életének színesítéséhez
és a körülmények javításához.
M.F.

Felhívás!
Szülők és gyerekek együtt jól érezték magukat a programokon.

A 25 éves Bitbúvár Alapítvány január 20-án tartotta meg
az éves családi napját és a jótékonysági bálját Zalalövőn.
Az alapítvány elsődleges
célja egy korszerű számítógépekkel, audiovizuális perifériákkal és eszközökkel felszerelt
tanterem kialakítása, amiről bővebben Herman Esztert, az
alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük:
– A jótékonysági bálból befolyt összeget, valamint az adó
1%-át, amit felajánlásaként kapunk a szülőktől, az elmúlt
években leginkább a bútorzat
cseréjére fordítottuk. A délelőtti
programokra évről évre nagyobb az igény, illetve az esti
bálon is minden évben több
jegyet adunk el. Szeretnék
A Zalalövői
Napköziotthonos Óvoda
Szülői Munkaközössége

ZSUZSANNA
BÁLT

rendez
2018. február 17-én
19:30 órától
Helyszín: Zalalövői
Általános Iskola és AMI
aulája
ZENE: FREYA BAND
Asztalfoglalás: Személyesen
az óvodában,
vagy a 06 30/2981872-es
telefonszámon.
Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy az
asztalfoglalást
21:30-ig áll módunkban
fenntartani!
20:00 órától
MEGLEPETÉSMŰSOR
Belépő: elővételben,
vacsorával :2.500 Ft,
a helyszínen 22 óra után,
vacsora nélkül : 1.000 Ft
Szeretettel várjuk Kedves
Vendégeinket !

köszönetet mondani mindenkinek, hiszen ez a rendezvény
egy nagy összefogás eredménye, ami csak úgy jöhet létre,
hogy az iskola dolgozói és a
szülők is napokig készülődnek,
segítenek mindenben.
A délelőtti kézműves, játékos foglalkozásokon minden
korosztály megtalálhatta a ked-

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában működő Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 2017 évben 400.960 Ft, melyet
ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek felújítására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkező nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke
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Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Paktumról adott tájékoztatást. Kiemelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.
A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok vezetőinek és tagjainak személyeiről is.
Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munkatervét.

Vigh László sok sikert kívánt a munkához. Mellette Ercsei
Matild pályázati instruktor, Zimborás Béla, Györe Edina és
Pácsonyi Imre.

olyan fórumot szeretnének kialakítani, ami minden területen
segíti azt, hogy a hátrányos
helyzetűek esélyegyenlőségét
magasabb szintre emeljék.
Zimborás Béla, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese részletesen ismertette a résztvevőknek a programot. Ennek
keretében többek között szervezetfejlesztő, érzékenyítő programot szerveznek a Zala Megyei Önkormányzat munkatársainak. Megyei Felzárkóztatási Fórumot hoznak létre, a
közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozatra kerül sor.

2018. január 31-én Zalaegerszegen, a Megyeházán került sor a Zala Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésére. Az EFOP-1.6.3.-2017-00004
számú projekt – amelyet a Zala Megyei Önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság konzorciumban
valósít meg – elsődleges célja
a szegénységben, társadalmi
kirekesztettségben élők számának csökkentése, a szegénység
újratermelődésének megakadályozása, a közszolgáltatások,
társadalmi, gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének
javítása, valamint a társadalmi
összetartozás erősítése, egy
megyei szintű koordinációs

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

és konzultációs rendszer kialakítása.
Az alakuló ülés résztvevőit
köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos. Nyitó beszédében kiemelte: nagyszerű érzés együtt
látni azokat az embereket –
legyenek azok polgármesterek,
az egyházak képviselői, a kisebbséghez, a rendőrség kötelékéhez tartozók, vagy mások
–, akik tenni szeretnének, azoknak segíteni, akik valamilyen
okból nem kaptak kellő esélyt
az életben való boldoguláshoz.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója elmondta:
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

www.zalatajkiado.hu
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Zalalövő és Környéke

Programdús január Zalaháshágyon

Zalaháshágy Község Önkormányzata részt vett a szociális
tűzifa pályázaton, melyen 27
m3 tűzifa vásárlásához kapott
támogatást a Belügyminisztériumtól. Ehhez, saját költségvetés terhére ugyanennyi tűzifát
vásárolt. A fát már januárban ki
is osztottuk a rászorulók között.
– Január 13.-án a Nyugdíjas
Baráti Körünk tartott évzáró,
évnyitó összejövetelt – mondja
Horváth Gyula elnök. – Visszatekintettünk az elmúlt év rendezvényeire, kirándulásaira. Jó
kis csapat alakult ki. Ezúton is
köszönjük a támogatásokat. A
hivatalos ceremónia után vendéglátás következett, s a menüről egy helyi 17 éves fiatalember, Gazdag Milán gondoskodott, aki kiváló szakácsnak bizonyult. A helyi asszonycsapat
is jó hangulatot teremtett.

Zalalövői
programajánló
Február 17.: Irodalmi
szalon- előadás dr. Lékai
László bíboros életéről. Előadó Kiss Gábor, a DFMK
igazgatója. Rendező: „Salla”
Művelődési Központ.
Február 17.: Zsuzsanna
Bál. Rendező: Zalalövői
Napköziotthonos Óvoda Szülői Munkaközössége.
Február 19-26.: Nyílt
napok (a leendő első évfolyamos gyermekek szülei
számára). Rendező: Zalalövői Általános Iskola és AMI.
A programokkal kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a
szervezőnél.

Január 14-én, vasárnap délután Büki József polgármester
vendégül látta azokat a gyermekeket és szüleiket, akik karácsonykor más zenés műsor
mellett betlehemi játékot adtak
elő. Levetítették a gyermekeknek és a szüleiknek az erről
készült videó felvételt. Ezután
egy jóízű beszélgetés kezdődött, melyen megfogalmazódott, hogy a gyermekeknek
rendszeresen játszóházi összejövetelt lenne célszerű szervezni, melyhez a feltételek adottak.

Aztán következett a disznóvágás. Helyi társadalmi szervezetek adták össze a pénzt a
disznó megvásárlásához. Vadász Csaba és Varga Attila
szakszerű hentesnek bizonyult,
de többen is kivették részüket a
munkából, mint a fénykép is
bizonyítja. A falu apraja és
nagyja összegyűlt az eseményre. Vacsorára szokásos disznóölési menü készült, amire vendégül látták Zalaháshágy lakosságát. A vacsorát követően egy
öt fős csapat átruccant Zalacsébre, a helyi amatőr sakkozók meghívására. A háshágyi
csapat 13:12-re nyert.
Január 21.-én ökumenikus
imanapra került sor. Mikolás
Attila salomvári plébános és
az őrimagyarósdi evangélikus
lelkész, Pethő Attila volt jelen. Nagyon sokan vettek
részt ezen, valamint az agapén is. A terem zsúfolásig
megtelt.
A február is gazdag lesz
programokban, már másodikán
a kosárfonás művészetével ismerkedhettek a helyiek.

Közlemény
A bagodi Micimackó Bölcsőde felvételt hirdet a 2017/2018as nevelési évre.
Elsősorban a bagodi 3 év alatti gyerekek jelentkezését
várjuk, szabad férőhely esetén a környező települések
gyermekeit is szívesen fogadjuk.
Jelentkezés ideje: 2018. március 27-28.
Jelentkezés helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441
E-mail: bolcsode.micimacko@gmail.com

Zalalövő és Környéke
Közéleti

havilap
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor társaságban kiderült, hogy lakberendezéssel foglalkozunk. Ezért nekem szegezték a kérdést:
miért is van szükség rátok?
Egy pillanatra meglepődtem
a kérdésen, majd eszembe
jutott Balázs.
– Van nekem egy barátom, Balázs. Az alkatának
köszönhetően sohasem volt
a nők ideálja. Minden ruha
úgy állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált. Járta az üzleteket, az
olcsótól a méreg drágáig
minden ruhát felpróbált –
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettől
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezőt. Aki azért jó, mert
nem csak tervezni tud, de el
is tudja készíteni.
Balázs hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egyből levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amiből könynyen tudott választani. Amint
elkészült a ruha, Balázs rezignált nyugalommal nézett
a tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni
rajta, mint tehénen a gatya.
A legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Balázsnak
megjött az életkedve, és
ezért a nők is észrevették…
Egy otthon is olyan, mint
egy ruha.
Aki nem érzi jól magát
benne, az felhív bennünket.
Mi megtervezzük, és legyártjuk. Így lesz olyan az otthona, amiben jól érzi magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

A Thermal Hotel Balance**** Lenti

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)

az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

19 év szakmai tapasztalattal

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 7700 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

n
e
s
s
e
Hird k !
nálun

• étteremvezetõ-helyettes
• felszolgáló
• barman

• éttermi kisegítõ
• konyhai kisegítõ
• szobalány

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:
hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

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.

www.zalatajkiado.hu

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

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

