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Felújítások a zalalövői iskolában
Sajtótájékoztató keretében
adott tájékoztatást a Zalalövői
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában folyó felújítási munkálatokról Vigh László országgyűlési képviselő, Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Igazgatója,
Pintér Antal polgármester és
Gyarmati Antal intézményvezető 2018. március 26-án.
Kajári Attila három beruházást emelt ki, az egyik a régi
épület tetőfelújítása, amely nem-

rég készült el, a másik pedig a
vizesblokkok felújítása, amely
jelenleg van folyamatban, a
harmadik pedig az udvar aszfaltozása, mely a közeljövőben
fog megvalósulni. A három
beruházás értéke közel 67,5
millió forintból valósul meg.
Vigh László szerint a Tankerület jó fenntartója az iskoláknak, igyekeznek megteremteni a 21. századi körülményeket. Az említett beruházás még
csak a kezdet, szeretnék foly-

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
Csirke farhát......................259 Ft/kg
Sertés fehércsont.......................5 Ft/kg Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Sertés láb hátsó........................99 Ft/kg Csirke egészben................669 Ft/kg
Sertés máj...............................319 Ft/kg Csirke comb.......................669 Ft/kg
Apróhús 70%...........................899 Ft/kg
Tarja csont nélkül.................1279 Ft/kg
EXTRATOP ÁR
Hosszú Karaj csontos.........1099 Ft/kg
Zsír 1 kg....................................699 Ft/kg
Cserkészkolbász.................949 Ft/kg Lecsókolbász...........................799 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig..........899 Ft/kg
Virsli műbeles.....................999 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs.....999 Ft/kg
Parasztmájas.....................1039 Ft/kg Tepertő krém
Soproni-Olasz-Löncs........1049 Ft/kg 250 g/dob........429,-/db...........1716 Ft/kg
TOP ÁR
Sajtos virsli........................1199 Ft/kg
Parasztkolbász..................1599 Ft/kg Főtt comb vcs.........................1699 Ft/kg
Füstölt darabolt comb...........1699 Ft/kg
Körmendi extra Sonka.....1799 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna..1699 Ft/kg
Érvényes: 2018. április 03 - április 15-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 sajtótájékoztató résztvevői (jobbról) Vigh László, Kajári Attila, Pintér Antal és Gyarmati Antal.

tatni a fejlesztéseket Zalalövőn is.
Pintér Antal szerint a mai
korban az ország fejlődése a
gyermekeken múlik. Nem mindegy, hogy milyen környezetben
fejlődnek, tanulnak a gyerekek.
Az elmúlt évben sok fejlesztés
történt az intézményben: nyílászárók cseréje, tetőszigetelés,
jelenleg a régi épület tetőhéjazat, a vizesblokk, az udvar
felújítását, valamint a napelemes rendszer kiépítését, köszöni meg a tankerület vezetőjének. Az önkormányzat a műfüves pálya építésével járult

hozzá az iskola fejlesztéséhez,
illetve a futópálya elkészítése
folyamatban van.
Gyarmati Antal intézményvezető megköszönte az országgyűlési képviselő, a fenntartó
és az önkormányzat támogatását, az intézményért való tenni
akarást. Örömmel tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy az előzőekben említett fejlesztések
mellett még folyamatban van a
pedagógusok számára laptopok
beszerzése, valamint a szélessávú wifi hálózat kiépítése
központi pályázati projekt keretében.

2

Zalalövő és Környéke

Népből nemzetté lett a magyarság

Pintér Antal mondott ünnepi
beszédet.

A Zalalövőn rendezett ünnepségen a helyi általános iskola 6. évfolyamos tanulói felidézték 1848. március 15. eseményeit és a reformkor szellemóriásait, majd Pintér Antal
polgármester mondott ünnepi
beszédet.
– 1848 március idusán hideg volt Pesten. De ki törődött
akkor ezzel? Zala népe is felkelt ezen a tavaszon. A kor viszonyai között a hírek pár nap
késést szenvedtek. A március
20-án Kanizsán megfogalmazódott körlevél hamar eljutott a
megye összes mezővárosába,
így Lövőre is. Az áprilisi törvények kihirdetését mind az
országban, mind a zalai településeken ováció fogadta. A hazai
megyegyűléseken, országgyűléseken a belpolitikai csatákban
megedződött politikusaink voltak. De a külpolitikára legfeljebb csak néhány Bécsben tevékenykedő arisztokratánknak
volt rálátása, és ők sajnos nem
a forradalom oldalán álltak.
Így, amikor a bécsi udvar ismét
erősnek érezte magát és augusztus végén hatályon kívül
helyezte az áprilisi törvényeket,
megszüntette a magyar önállóság lényeges elemeit, szembe
kellett nézni az új helyzettel.

Kossuth vállalta az ellenállást. Az önvédelmi harcot mindenképpen vállalni kellett. A
támadás a mi megyénk déli
határán indult a győztes forradalom ellen. Az udvar által
felbiztatott horvát bán, Jellasics
csapatai a Dráva-vonalon álltak. Velük szemben sorakozott
fel a zalai-vasi nemzetőrség
gyengén felfegyverzett, tapasztalatlan serege. A közadakozás
segítette a honvédelmet. Zala
hat járásában 16717 ezüst forintot adtak össze, ebből egyedül a lövői járás 2980-at. A
mozgósított nemzetőrség július
1. és 8.-a között foglalta el helyét. Lövő térségéből a Lendvamenti Mura-vonalra vonultak a
fegyveresek. A Gyika Jenő
földbirtokos vezette lövői járásbeliek Alsólendvától Letenyéig
a Mura partját őrizték. Csány,
Ottinger és Gasparics Márk
lelkész többször felkereste táborukat, lelkesítő szavakat intéztek a katonákhoz. Csány
július 15-i beszéde, így kezdődött: „Magyarok! Nemzetőrök!
A Haza veszélyben, ezért fegyverbe hazánk védelmére!” Jellasics szeptemberi támadásakor
Gyika Jenő – akkor már őrnagy
– parancsára a nemzetőrök és a
huszárok felgyújtották a muraszerdahelyi hidat, ezzel egy
időre megakadályozták Lendva
elfoglalását.
Zalalövő 1848 szeptembere
és októbere során többször lett
a hadak útja. Szeptember második felében a Borostyán úton

vonultak Körmendről a Vidos
József, volt alispán vezette
nemzetőr és népfelkelő csapatok Nagykanizsa felszabadítására. Utoljára komolyabb honvéderők akkor haladtak át Zalalövőn, amikor Perczel Mór
tábornok októberi sikeres hadműveleteit és a Muraköz viszszafoglalását követően decemberben megindult az ellenséges
támadás. Perczel decemberben
megkísérelte megállítani a támadókat, de Windischgrätz betörését követően parancsot kapott Kossuthtól az északra vonulásra, és a Görgeyvel való
egyesülésre. December 19-én
nagy hóban és hidegben értek a honvédek Csesztregre, és
20-án Zalalövőn át Körmendre vonulva kiürítették a megyét. A sereggel vonult el
annak a 330 lövői járásbelinek

2018. március
a zöme, akik Perczel seregében
voltak.
A tavaszi hadjárat sikerei
nyomán 1849 májusában ismét
magyar zászló loboghatott a
zalai falvakban. Aztán július
közepén újra hadi események
színtere volt a térség. Az osztrák hadsereg Körmend felől
Lövőn keresztül támadt a
megyére.
A szabadságharcot – orosz
segítséggel – leverték. A magyar nép harca nemcsak csodálatra méltóan hősies, hanem
eredményes is volt. Igaz, hogy
nem azonnal, és nem katonai
értelemben. Hanem oly módon,
hogy felértékelt bennünket a
külföld, sőt Bécs rádöbbent
arra, hogy a jövőben komolyan
kell számolnia Magyarországgal – mondta többek között a
polgármester.

Nyusziváró Zalaszentgyörgyön
Március 24-én délután a
Zalaszentgyörgyi Kultúrházban
nyuszi-váró kézműves foglalkozásra invitálták a szervezők a
családokat. A foglalkozás elején KönyvtárMozi keretében
„A nyúlpásztor” című magyar
népmesét nézhették meg a látogatók.
Mozizás után kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre való alkotó elfoglaltságot. A
gyerekek önállóan rajzoltak,
vágtak, ragasztottak és nagyon
találékonyan egyedi díszeket
alkottak. A szülők egy kis segítséggel a maguk igénye és

kreativitása szerint tetszetős
húsvéti dekorációkat készítettek. Ötletes asztali díszek, ajtóra koszorúk, tojásfa- és ablakdíszítő apróságok jöttek létre.
Ennyi szépség láttán a nyuszi jövőre is biztosan szívesen
jön Zalaszentgyörgyre!
Zs.E.

2018. március
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A teendők „nem kicsinyek”
Szerencsére!
A 2017-es esztendő is feladatokkal, munkával tele volt az
azt megelőző évekhez hasonlóan, nem is szólva 2018-ról, melynek jelentősebb, jelenlegi állapot szerinti fejlesztéseit, beruházásait röviden az alábbiakban
foglaljuk össze.
– A több, mint 300 négyzetméter alapterületű, Makovecz
Imre Kossuth-díjas építész tervei által 1984-1986-ban átépített faluház (korábbi nemesi kúria) felújítása, körülötte parkoló
és sétány kialakítása – Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló kormányhatározat

alapján. Az előző számban elérhető egy témával kapcsolatos,
főbb elemeket tartalmazó beszámoló.
Várható befejezés: 2018. július 31.,
– A csaknem nettó 600 négyzetméteres egészségház rekonstrukciója belső átalakításokkal,
egészségügyi eszközök beszerzésével
(pl.:
defibrillátor)
(TOP-4.1.1 pályázat).
Várható befejezés: 2018.
szeptember 30.,
Itt kell megjegyeznünk: 2017.
decemberében sajnos nyilvánvalóvá vált, a tavalyi 3 nagy vihar olyan mértékű károkat oko-

Vár a könyvtár
Az újság 2017. októberi számában már
beszámoltunk a bagodi könyvtár teljes
(külső-belső és tartalmi felújításáról), ami
a szolgáltató Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, illetve
a fenntartó Bagod Község Önkormányzata
közös pályázati összefogásának köszönhető.
A minden 21. századi kívánalomnak megfelelő, kettős funkciójú – települési és iskolai –
könyvtárunk, az alábbi szolgáltatásokkal és nyitva tartással várja a – nem csak bagodi – érdeklődőket, ingyenes beiratkozási lehetőséggel:
– könyvtárkölcsönzés (kb.
6.000 kötet),
– folyamatosan frissülő folyóiratok,
– internetezési lehetőség,
egyéb programok is színesítik a
„kínálatot”, mint író-olvasó találkozó, ringató, egyéb előadá-

sok (pl. reformtáplálkozás), programok.
Információval készséggel állunk rendelkezésükre: 30/4395311,
30/4825950.
Nyitva tartás:
– Kedd: 12.45-14.15,
– Szerda:15.00-18.00,
– Csütörtök: 10.45-11.30 és
13.30-14.15.
A könyvtár a korábbi helyén, az iskola főépületének keleti, önkormányzat felöli épületszárnyában található. A bejáratról az iskola kerítésére kihelyezett tábla ad tájékoztatást.
Bagod Község Önkormányzata

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2018.04.14.-én,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

zott a palázott tetőben, ami
miatt önkormányzatunknak tetőrekonstrukciót kell megvalósítania. Ám köszönhetően annak, hogy az idei elmúlt évek
fejlesztései elsősorban pályázati támogatásból valósulhatnak
meg, a beruházást a település
saját forrásból tudja finanszírozni, igaz szinte minden „mozdítható” pénzeszközünket ezen
célunk alá kell rendelnünk. El
kell mondanunk, e nem várt kihívás meglehetősen szűk mozgásteret biztosít önkormányzatunk számára, továbbá pénzügyi átcsoportosításokat tesz
szükségessé.
Várható befejezés: 2018. június 30.,
– Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához új
erő- és munkagépek beszerzése
történt:
MTZ traktor és nagyteljesítményű hidraulikus rézsűzúzó a
már korábban vásárolt (3.8 méterre kinyúló) rézsűkasza mellé,
– Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott, nyertes
pályázat. Cél: a Bagodi Közös
Önkormányzati Hivatal belső
felújítása:
– villamoshálózat felújítása,
– teljes fűtéskorszerűsítés kazáncserével,

– belső nyílászárók cseréje,
– díszterem kialakítása.
Várható befejezés: 2018.
december 31.
– Adósságkonszolidáció:
Önkormányzatunk 2016-ban
ismételten vissza nem térítendő
állami támogatást kapott annak
elismeréséül, hogy az azt megelőző csaknem 25 évben nem
halmozott fel semmiféle adósságot, azaz adósságkonszolidációban nem vett részt. Ebből
hátralévő, megvalósítandó munkálatok:
3 járdaszakasz építése, térkő burkolattal történő ellátása.
Várható befejezés: 2018. december 31.
– 5 db buszmegálló felújítása:
2017-ben elkezdődött, 2018ban tovább folytatódik.
Várható befejezés: 2018. szeptember 30.
Fentiek sikeres megvalósításához elengedhetetlen a hivatal és az önkormányzat dolgozóinak áldozatos, mindennapi
feladataik melletti, már-már erőn
felüli munkája, legyen szó jegyzőről, aljegyzőről vagy bármely
kollégáról.
Példamutató hozzáállásukat,
segítségüket ezúton is köszönjük.
Bagod Község
Önkormányzata

A nevelő munka értékelése
2015 februárjában a Bagodi Napsugár Óvoda pályázat útján
elnyerte az akkor még Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógia Karának Bázisóvodája címet. A cím három
évre szólt, tartalmában pedig a képzési színvonalnak megfelelő, de a helyi sajátosságok megismerése mellett a kar hallgatóinak területi gyakorlati képzésének biztosítása volt.
A bázisóvodai kapcsolat nagyon fontos eleme, hogy a címmel rendelkező intézmények nevelőtestületének tagjai térintésmentesen részt vehettek a kar szakmai előadásain, rendezvényein.
Óvodánk eredményesen teljesített az elmúlt három évben,
olyannyira, hogy 2018. február 28-án, a további konstruktív
együttműködés céljából – az időközben Soproni Egyetem elnevezés alá tartozó – Benedek Elek Pedagógia Kar Bázisóvodája
címet adományozta a Bagodi Napsugár Óvodának.
Büszkeséggel tölt el szakmai munkánk elismerése, akárcsak
az a tény, hogy 2015-től a teljes területi szakmai gyakorlatát
intézményünkben végző bagodi hallgatót a 2017/2018-as nevelési évtől – már végzett óvodapedagógusként – kollégánknak
tudhatjuk.
Kungli Józsefné
óvodavezető óvodapedagógus
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„Győzelemre született nép vagyunk”
Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön
építésre, a gyermeknevelésre,
idős szüleinkkel való foglalatosságra.
Számunkra március 15-e üzenete: „Megharcolunk a mindennapokban, leküzdjük az akadályokat a csatamezőn és felsúroljuk a szívünket, hogy Zalaszentgyörgy egy szabad, fejlődő, szép falu legyen. Egy
olyan falu, ahol tudunk és jó
élni!”
A polgármester ünnepi beszédét követően a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda növendékei adtak az alkalomhoz méltó műsort. Az ünAz óvodások alkalomhoz méltó műsort adtak.

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc eseményeiről
Zalaszentgyörgyön március 15én 15.00 órai kezdettel tartottunk ünnepi megemlékezést a
kultúrházban.
Kovács Dezső polgármester
ünnepi köszöntőjében kiemelte,
hogy március 15-e 170 éve
ugyanazt jelenti számunkra:
„Nemzetünk hősei megtették,
amit a nemzet sorsa megkövetelt tőlük, a vérüket áldozták
azért, hogy ma, mi itt Magyarországon és itt Zalaszentgyörgyön magyarként, szabadon éljünk.” Hiába a történelem zivataros és sötét időszakai, hiába a

külső és belső ellenszél, március 15.-e minden évben újra és
újra emlékeztet bennünket arra,
hogy mi magyarok győzelemre
született nép vagyunk. Ez az
erő terel bennünket össze minden év tavaszán, ha esik, ha
fúj… Nem egymással küzdöttek a szabadságharc hősei, hanem egymásért és a hazáért!
Együtt a zalai szegénylegények, a nemes, a költő és minden hazafi. Ugyanazért a célért.
Fontos, hogy meg tudjuk
őrizni képességünket a fennmaradásra falun, képességünket
a magvetésre, a gyümölcsoltásra, a szüretre, az ünneplésre, az

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

nepség befejezéseként az óvodások előadásában felcsendült
a „Magyar vagyok” című szerzemény, melynek a refrénjét
meghatódva hallgattuk a csilingelő gyermeki hangoktól:
„Együtt dobban a szív, vele
dobban a szó, magyarnak lenni
igenis jó.”
A megemlékezés zárásaként
közös koszorúzásra és az óvodások által készített nemzeti
színű zászlók elhelyezésére került sor a Testvértelepülési
Parkban, a Csány László és
Deák Ferenc szobroknál.
Zs.E.

FELHÍVÁS
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ
fenntartásában működő
Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába
történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óráig
Tanköteles gyermekét – abban az évben, amelyben gyermeke augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti –, a szülő
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi
dokumentumok szükségesek:
· a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
· a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
· állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely,
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási
kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.
· az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás (óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértői
vélemény, Szakértői Bizottság szakértői véleménye),
· nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Gyarmati Antal s.k.
intézményvezető
Iskolánk beiskolázási körzetébe tartozó települések
nevét az alábbiakban közöljük:
ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA, 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.:
Kötelező felvételt biztosító intézmény az alábbi települések vonatkozásában:
Csöde, Zalaháshágy, Zalalövő, Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa, Őrimagyarósd
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Március Káváson
Kis falukban a március nem
csak a tavasz beköszönése a kerti munkák elkezdésével, hanem
egyúttal a téli foglalkozások, tanfolyamok zárása is.
Elsőként zártuk a 10 alkalomból álló Zalai Dalház negyedik
évadát, mely igencsak változatosra sikeredett és számos újdonságot is hozott, hiszen aktívan résztvevő vendégek is érkeztek. Így Kövesi Ferenc Pethőhenyéről, aki két alkalommal is
hegedült nekünk, petőhenyei barátaink, akik többször is megtáncoltattak bennünket (köszönet érte Nagy Annamáriának),
Mogyoró Hédi, aki a moldvai
zenét és táncot hozta közelebb
számunkra, és Hóbor József ta-

nár úr, aki számos érdekes
adalékkal szolgált az amúgy is
izgalmas előadásokhoz. A felsorolásból kihagyhatatlan Vajda László, hiszen az ő édesapjának, Vajda Józsefnek a gyűjtéseivel ismerkedtünk ebben az
évben. Jövőre folytatjuk, előreláthatólag még évtizedekig(!) a
közös éneklést, népdaltanulást.
Köszönet Horváth Károlynak,
aki érdekes, jó hangulatú anyagot állított össze erre az évre is!
Zárult a hímzőkör és a kosárfonó tanfolyam is. Gyönyörű, igényes alkotások születtek
mindkét helyen. Köszönet érte
a tanfolyam vezetőinek: Domján Zsuzsának és Dulics Margitnak! Jövőre velük is folytat-

Nőnapi ünnepség Csödén
Jó hangulatú rendezvény volt

Március tizenötödikéről is megemlékeztek.

juk, hiszen ezek a tanfolyamok
évek óta szerves részei a falu
téli életének.
Mindezek a búcsúzások,
zárások március idusát ölelték
körbe, amikor is a 170 évvel
ezelőtti nevezetes kezdetet, lelkes indulást idéztük. Tavaly óta
fáklyás, énekes felvonulással
tisztelgünk e nagy nap, 1848
március 15-e előtt. Idén az énekeket Hóbor tanár úr 12 pontról
szóló kiegészítései színesítették, és a Haranglábnál további
érdekes és elgondolkodtató tör-

téneteket is hallhattunk a szabadságharc eseményeiről. A tanár úr gondolatait követően kávásiak rövid zenés-verses műsora zárta az ünnepi megemlékezést.
Emlékeztünk, fejet hajtottunk, zártunk és kezdünk. Indulhat a tavaszi élet a faluban a
közös húsvéthétfői locsolkodással-reggelivel, a borversenynyel, a társadalmi munkákkal,
túrázásokkal, a civil szervezetek báljával!
B.M.

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

A hölgyeket köszöntötték.

Csöde településen 2018. március 10-én került sor a nőnapi
rendezvény megtartására.
A település önkormányzata
részéről virággal köszöntötték a

lakosság női tagjait, majd Mérei János csödei lakos tartott a
vendéglátás közben zenés műsort, ami jó hangulatot teremtett az ünnepségen.

Szemvizsgálati időpontok:

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

n
e
s
s
e
Hird k !
nálun

Április
05.: 13-17-ig
12.: 9-12-ig
19.: 13-17-ig
26.: 9-12-ig

Május
03.: 13-17-ig
10.: 9-12-ig
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• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Őrzik a hagyományokat

n
Hu

Gergely-járás az óvodában

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

Gergely-járáson a művészeti iskolások.

Szent Gergely az iskolák
pártfogója. Napjához, március
12-éhez kapcsolódik a Gergelyjárás, amelyet iskolás gyermekek végeznek. A hagyomány
szerint falut végigjárva adományokat gyűjtenek az iskola
és a tanító számára, valamint
gyermekeket toboroznak az
iskolába. Amikor még nem volt

kötelező az iskolába járás,
ilyenféle toborzással igyekeztek megkedveltetni a diákéletet.
A jelenben a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti iskolás
diákjai köszöntővel, énekkel és
tánccal invitálták iskolába a
leendő elsősöket, meglátogatván őket a helyi óvodában.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12
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Kossuth-napok a zalalövői iskolában
zetünk talán legnagyobb ünnepe előtt, melyre osztályfőnökük, Deák István Györgyné
vezetésével készültek fel. A
diákok színvonalas előadása
magával ragadta az iskolai
közönséget és méltó színfoltja
volt Zalalövő Város Önkormányzata által rendezett megemlékezésnek is. A Kossuth-

Pillanatkép a Petőfi szavalódélutánról.

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a hagyományokhoz híven
idén is a Kossuth-napok programsorozatával próbálta közelebb hozni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit a tanulók számára. A
program fő helyszíne az iskola
aulájában berendezett Pilvax
kávéház volt. A dekoráció, a
nemzeti ünnepet idéző halk
zene, a gőzölgő tea illata, a
korhű ruhában öltözött nyolcadikos lányok kellő alaphangulatot teremtettek a sokszínű
programsorozatnak. Minden nap
új és érdekes tevékenységekben
próbálhatták ki magukat a
diákok. Reformkori viselet bemutatása, Petőfi szavalódélután, toborzótánc, filmvetítés
színesítette a hétköznapokat.

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

Izgalomra adott okot a történelmi vetélkedő, a magasugró házibajnokság, valamint az alsósok ügyességi és sportvetélkedője.
Az idei tanévben is a hatodik évfolyamos tanulók műsorával tisztelegtünk nem-

Reformkori viselet bemutatása.

Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

napokat a diákparlament zárta,
ahol Szakály Luca, az iskolai
diákönkormányzat vezetője tartott részletes beszámolót a
tanév történéseivel kapcsolatban, valamint iskolánk intézményvezetője, Gyarmati Antal
tájékoztatta a tanulókat az őket
érintő információkról.
-z-
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A valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program

Fotó: Zalatáj
Kósa Lajos (középen) Vigh László és Balaicz Zoltán társaságában a zalaegerszegi megbeszélésen.

Március 7-én a zalai megyeszékhelyre látogatott Kósa Lajos, a
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter,
aki kollégáival részletesen áttekintette a Modern Városok Program zalaegerszegi elemeinek helyzetét. A megbeszélésen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság
elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila megyegyűlési elnök, dr. Kovács Gábor városi főjegyző, Tolvaj Márta,
Gecse Péter és dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, valamint Bali
Zoltán gazdasági bizottsági elnök.
A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Kósa Lajos miniszter
hangsúlyozta: a Modern Városok Program Magyarország 23 megyei jogú városát érinti, ez a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program, amely 2 millió városlakót, az agglomerációkban
élőkkel együtt pedig összesen 6,5 millió embert érint, és 2022-ig
valósul meg, országosan mintegy 3500 milliárd forintból.
Zalaegerszeghez kapcsolódóan 230 milliárd forint összegű beruházást terveznek a program keretében, mely összeg nem tartalmazza a járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos fejlesztési
összegét. A miniszter kiemelte: a 230 milliárdos összeg legnagyobb részét a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
kétszer kétsávos, M76-os gyorsforgalmi út megépítése teszi ki, de
ugyancsak fontos a Zalaegerszeg és az M8-as út közötti kétszer
kétsávos kapcsolat létrehozása is. A miniszter hozzátette: a szerződéskötés óta felmerült újabb terveket minden várossal megtárgyalják, ezért érkezett most Zalaegerszegre.
A Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében 15
milliárd forintot különítettek el egy intermodális közlekedési
csomópont (IMCS) létrehozására, azonban a tárgyalások során
világossá vált, hogy a közúti útkapcsolatok kiépítése és a belső
úthálózat bővítése fontosabb cél, így az eredeti összeget célszerű
átcsoportosítani. A belváros turisztikai megújítása (Mindszenty
program), az uszodaberuházás, valamint az alsóerdei sport- és
rekreációs központ létrehozása a terveknek megfelelően halad,
jegyezte meg Kósa Lajos.
Az iparfejlesztések között a logisztikai központ és konténerterminál létrehozását említette, kiemelve: a beruházás második
ütemeként az északi ipari parkhoz iparvágányt építenek. A miniszter elmondta: a kormány stratégiai elképzelése, hogy minden
színházat felújítanak Magyarországon, köztük a zalaegerszegit is,
a beruházási döntéshez azonban szükséges az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, melyre 200 millió forintot biztosít a
kormány.
Ennek kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arról
beszélt: a 35 éves épületben teljes nyílászárócserére lenne szükség, továbbá az elektromos hálózat és a fűtési rendszer rekonstrukciójára. Mindez a becslések szerint 1,5-2 milliárd forintos
ráfordítást igényel.

Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: ilyen léptékű fejlesztésre Zalaegerszeg történetében még nem volt példa. A szerződés egyes elemeiről részletesen is szólt:
– M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: a 170 milliárd
forintos beruházással megépülő új út Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával, a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével
(ahol 6,6 milliárdos fejlesztés indul). Az előkészítés, nyomvonal
kijelölés, környezetvédelmi engedélyeztetés, kiviteli tervkészítés
után lezajlott a közbeszerzés, a február 23-i ünnepélyes alapkőletétellel pedig elindult a 2022-ig tartó munka.
– M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: ez
elsősorban az Ausztriával való közvetlen kapcsolat kiépítése miatt
fontos, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a tervező céget,
jelenleg zajlik a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi
engedélyezés, a kiviteli terveknek 2019 nyarára kell elkészülni.
– Iparfejlesztés: sikerült az északi ipari parkban, a járműipari
tesztpálya mellett újabb befektetési területeket kialakítani, jelenleg is több üzemcsarnok épül. A logisztikai központ és konténerterminál kiépítésére az állami cég megalakult, a kormány 300
millió forintot biztosított az előkészítésre és a tervezésre. Az önkormányzat 1,1 milliárd forintot fordíthat a közművesítésre.
– Iparvágány: nagyon kevés olyan város van, amelynek iparterülete közvetlen iparvágány kapcsolattal rendelkezik. A cél az,
hogy mind az északi ipari park, mind a járműipari tesztpálya,
mind pedig a logisztikai központ és konténerterminál közvetlen
iparvágány kapcsolattal rendelkezzen a nemzetközi vasúti korridorhoz. A nyomvonal kijelölésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tanulmánytervet készít.
– Uszoda: az új 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a tanmedence, és a külső medence engedélyei és kiviteli tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést
kiírta a BMSK, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az
ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ: a térségben egyedülálló sport és turisztikai létesítmény engedélyei és kiviteli
tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést kiírták, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– A belváros turisztikai célú megújítása: elemei a plébánia
épületének felújítása (elkészült), a Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása és orgona beszerzése, a Kvártélyház és a levéltár homlokzatának felújítása, új nagy belvárosi parkoló építése,
a Göcseji Múzeum teljes felújítása, a botfai Erdődy-Hüvös Kastély felújítása, valamint egy új múzeum létrehozása, amely emléket állít Mindszenty József bíborosnak (1919-1944 között Zalaegerszeg apát-plébánosa), és a kommunista diktatúra egyházüldözésének. A kiviteli tervek elkészültek, indulhat a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés.
A Modern Városok Programtól függetlenül megvalósuló beruházások:
– A 2018-ban 50 éves Göcseji Falumúzeum fejlesztése.
– Új mentőállomás építése (nem önkormányzati intézmény Országos Mentőszolgálat): az előkészítésre és a tervezésre 40
millió forint áll rendelkezésre, a határidő a tervek leadására június
30., a szükséges támogatás 700 millió forint.
Az intermodális közlekedési csomópont (IMCS) programból
való kikerülése miatt a tárgyaláson a kormánynak javasolt új zalaegerszegi programelemek:
– A Zóna épületének megmentése és felújítása után a Kazinczy
téren a volt KISZÖV székház megmentése és felújítása.
– A város északi és déli része közötti gyorsabb és hatékonyabb
kapcsolat érdekében megvalósuló Kosztolányi utcai kétirányúsításhoz kötődve a belső tehermentesítő út folytatása a Jákum utcától a Balatoni útig.
– A városban 2018-ban induló kerékpárút építések során kimaradó szakaszok megvalósítása.
– A Hevesi Sándor Színház felújítása.
– Valamint a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok teljes
felújítása, vagy kellő forrás rendelkezésre állása esetén egy új
multifunkciós sport és rendezvényterem megépítése.
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Szépkorúak ünnepe Zalaháshágyon

Debre Zsuzsa és Hertlendy Attila örökzöldekkel szórakoztatta
a szépkorúakat.

Évtizedes hagyomány már
Zalaháshágyon, hogy a tavasz
közeledtével megünneplik a
település szépkorú lakóit. Idén
március közepén látta vendégül
az idősebb korosztályt a helyi
önkormányzat. Az idei műsort
az Ezüst Hárs Asszonykórus
zenés produkciója nyitotta és
az alkalomra egy színdarabbal
is készültek. Lévén, hogy a
kórus zalaháshágyi szépkorúakból áll, a megérdemelt vastaps után maguk is ünnepelt
vendégekké minősültek.
Korosztályban markáns váltás után a falu óvodásai és
iskolásai álltak a közönség elé

egy kis színdarabbal. A bájos
izgalommal vegyült előadást
elismerő taps jutalmazta.
A nőnap közelsége okán, a
hagyományokat követve virággal köszöntötték a jelenlévő
hölgyeket kortól függetlenül.
Az esélyegyenlőség jegyében
az urak egy-egy üveg bort kaptak ajándékba. Ezen alkalmat
megragadva Büki József polgármester köszöntötte még a
születésnapjukat, illetve a névnapjukat ünneplőket és a legfrissebb nyugdíjast, Tóth Jánost is.
Még itt sem ért véget az
ünneplés, hiszen a legszebb

kort megélt hölgyet és urat is
köszöntötték, így Vadász Károlyné és Simonics Tibor is fogadhatta a jókívánságokat.
A szórakoztató műsor zárásaként Hertelendy Attila és
Debrei Zsuzsa gyűjtött csokorba jól ismert operetteket és
klasszikus dalokat. Végül majd
egy órányi közös dalolás után
sem szívesen engedte tovább a
duót közönsége. A produkcióért
természetesen most is elismerő
vastaps volt a fizetség, illetve
virágcsokor járt a művésznőnek
és egy palack jó bor Hertelendy
művész úrnak.
A vendéglátásra senkinek
sem lehetett panasza, hiszen a
helyi asszonyok frissen sütötték
a házias pogácsát, késő délután
pedig egy kiadós vacsorával
várták a jelenlévőket.
A település polgármestere
elmondta: nagyon örül a magas részvételi aránynak és
annak, hogy a jelenlévők láthatóan jól szórakoznak, kizökkennek a megszokott gondolatok köréből. Mint mondta,
nagyon összetartó és igazán jól
működik a helyi nyugdíjas
közösség.
Gellén Szilárd

Nem volt bűncselekmény a faluban
Március 15-én tartotta éves
ülését a Zalaháshágyért Polgárőr Egyesület. Ezen Németh
Károly elnök számolt be az
elmúlt évi munkáról.
– 2017 december 31-én létszámunk 25 fő volt (köztük 11
hölgy, 3 nyugdíjas, 11 huszonöt
év feletti). Heti két alkalommal
megyünk járőrözni, bűnmegelőzési szolgálattal 1750 órát
teljesítettünk. A faluban a közbiztonsági helyzet jónak mondható. 2017-ben fő feladatunknak tartottuk a lakosság biztonságának megőrzését és a
bűncselekmények
számának
csökkentését, ami sikeres volt,
hiszen 2017-ben nem történt
bűncselekmény Zalaháshágyon.
Részt vettünk a faluban történt
eseményeken, ezeken elvégeztük a biztosítást – emelte ki
Németh Károly.
Az elnök megjegyezte, hogy
az önkormányzattal kiváló a
kapcsolat, évi 150 ezer forint
támogatást kaptak. Ehhez járult
a Zala Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott 313 ezer forint.
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Németh Károly (középen) adott tájékoztatást az elmúlt évi munkáról.

A támogatásból ruhákat, cipőket vásároltak. 2017 szeptemberben jól sikerült régiós sportnapot tartottak. A rendőrséggel

jó a kapcsolatuk, ugyanez
mondható el a szomszédos
települések egyesületeivel való
együttműködésről.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Pici boldogság…
A téli szürke hónapok
után mindenki várja a tavaszt. Valaki azért, hogy
végre kimozdulhasson az
otthonából és élvezhesse a
napsütést. Valaki viszont
azért, hogy végre friss zöld
saláta kerüljön az asztalra a
konyhakertből, mert annak
van csak íze igazán. Ezt nem
egyszerű megoldani, mert
ebben az időben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek
ellenére keressük a megoldást.
Bár kézenfekvőnek tűnhet a több ezer kilométerről
származó zöldségekhez nyúlni, de ezek íze csak nyomokban emlékeztet az igazira. Ezért erőt veszünk magunkon és várunk.
A múlt héten én is az esti
vacsorához vadásztam alapanyagokat, amikor összefutottam Ágival. Ügyfelünk
volt, konyhát terveztünk és
gyártottunk neki.
Ezért tudom, ő is szeret
főzni. Egyből együttérzően
mosolygott, amikor a mirelit
zöldségek előtt meglátott.
– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel fel akarom dobni a vacsorát. Már hiányzik.
– A hétvégén én is így
voltam vele. Nem tudtam
megállni, hogy ne vegyem
meg azt a zöldbabot. Laci
először bizalmatlanul nézte.
Az első falat után viszont
már mosolygott. Vajon pároltam meg, egy kis fehérborral, nagyon finom lett.
– Akkor volt pici boldogság?
– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egy férfi és egy nő
Az Irodalmi Szalon keretén
belül invitálta a hölgyeket nőnapi rendezvényére a „Salla”
Művelődési Központ március
10-én. A műsor részeként Szépligeti-Csávás Dóra és Szépligeti Mátyás adta elő az Egy férfi és egy nő című zenés ajándékműsorukat.
A magánéletben is egy párt
alkotó színésznő és Radnótidiplomás versmondó férje játsznyi könnyedséggel adta elő fer-

geteges perfomanszát a házasélet viszontagságairól.
Az adott szituációnak megfelelően hol lírai, hol pedig
könnyed vers és ének váltotta
egymást, akárcsak egy hétköznapi szeszélyes nő-férfi kapcsolatban, ahol az ismert mondás „se veled, se nélküled”
utóbbi része felé hajlik a mérleg mutatója.
Ezen az állásponton volt
Pintér Antal polgármester is,

Nőnapi köszöntő Keménfán
Keménfa önkormányzata március 18-án 14 órakor várta a faluházba a település hölgy tagjait, hogy egy kis vendéglátással egybekötve köszöntsék
őket Nőnap alkalmából. Egyúttal invitálták a férfi lakosokat
is, hogy ők is vegyenek részt a
rendezvényen. A kis faluhoz
mérten szép számmal tették
tiszteletüket, fiatal, idős egyaránt.

Cser Gábor polgármester
köszöntötte a megjelenteket és
egy-egy cserép virággal ajándékozta meg őket.
A felköszöntést követően
pörkölttel, gyümölccsel, pogácsával kedveskedtek az egybegyűlteknek.
Reméljük, hogy akik eljöttek, egy kellemes, jó hangulatú
beszélgetős délutánt töltöttek el!
-k-

Kellemes délutánt töltöttek együtt.

Felhívás!
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
Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Szépligeti-Csávás Dóra és Szépligeti Mátyás előadás közben.

aki nagy megbecsüléssel köszöntötte a nőket ünnepi beszédében:
„Amit a nő akar, azt Isten
akarja”. Ez az egyik kedvenc
idézetem a nőkről szóló bölcsességek közül. Mert tudjuk,
rengeteg bölcsesség van a világon. Főleg persze elsősorban a
férfiaktól, akik saját keserűségüket mindig a nőre, a nőkre
fogják. Mi férfiak félünk a nőktől, tudják, ezért találtuk ki a
boszorkányokat is. És hogy valójában mitől is félünk? Félünk
a tökéletességüktől. Mert a nők
akkor is tökéletesek, amikor
nem azok. A nőkről sokan, sok-

féleképpen vélekednek, költőket ihlettek, festők ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban a
nők különlegességét, szépségét,
bájait. A nők szépek, mi pedig
kedves férfitársaim, bármit megtennénk értük. Hiszen gondoskodók, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha
szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak.
A műsor zárásaként Pintér
Antal polgármester és Szabó
Balázs alpolgármester minden
jelenlévő hölgyet felköszöntött
egy-egy szál virággal.
Molnár Fanni
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Újraéled a Zalaboldogfai Sportegyesület
Az elmúlt években különböző okok miatt akadozott a
zalaboldogfai focicsapat működése. Az egyesület 2004-es újraalakulása után a csapatnak
kétszer is vissza kellett lépni a
bajnokságban való részvételtől.
Több oka is volt ennek, az elején kevés játékossal, de sikeresen vették az akadályokat. Sajnos egy sérüléshullám is elérte
a csapatot, mivel már teljes
létszámmal sem tudtunk kiállni, így nem lehetett tovább
folytatni a bajnokságot.
A másik probléma az öltözőépület hiánya, nem voltak biztosítva az alapvető szociális helyiségek: zuhanyzó, mosdó, öltözők.
A tisztesség kedvéért meg
kell említeni, hogy az előző generációjú zalaboldogfai focicsapat az ismert mostoha körül-

mények ellenére is sikeresen
szerepelt a bajnokságokban.
Természetesen ehhez jó, összetartó közösségnek és lelkes,
tiszta szívvel küzdő játékosoknak kellett lenni.
A XXI. században a régi
feltételek mellett nem lehetett
megfelelni a mai elvárásoknak.
Ezért az önkormányzat a falu
közösségével összefogva felépített egy komplexumot, ahol
biztosítva van minden olyan
feltétel, ami szükséges a mai
kor elvárásainak. Szerencsére a
törekvéseknek meg lett az eredménye, a helyi fiatalok és barátaik felismerték a lehetőségeket
és összefogtak. Részt vállalnak
minden társadalmi munkában,
segítik a helyi közösségeket.
Sportegyesületen belül is munkálkodni, szervezkedni kellett.
Rendezvények bevételeiből fej-

Tavaszi takarítás Zalaszentgyörgyön

lesztik az egyesület eszközeit,
önerőből, társadalmi munkában
büfé pavilont építettek (képünkön). A közös munkának köszönhetően a pályán és azon kívül is jó baráti közösséget alkotnak. Bizakodásra ad okot,
hogy ilyen jó hangulatú társasághoz szívesen csatlakoznak
vidékről is tehetséges focista fiatalok, akik sokat tudnak segíteni a csapat eredményességén.
Jelenleg az új igazolásokkal
és a helyi fiatalokkal, lelkes
hozzáállással jó úton jár a csapat, hogy hosszú távon sikeresen szerepeljen a bajnokságban.

Március 24-én reggel a kerékpárút zalaszentgyörgyi szakasza mentén tavaszi takarítást
szervezett Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata, a Polgárőr Egyesület és a Kertbarát
kör. A szép számmal összegyűlt, közösségi munkában résztvevő szorgalmas helybéliek az
út egy újabb részét tisztítottak
ki a benyúló ágaktól, növényektől. Gyorsan haladtak a szorgos
kezek által, és az idő is ked-

vezett a résztvevők számára. A
jól végzett munka után a szervezők vendégül látták ebédre a
segítőket (képünkön).
Ezúton is nagyon szépen
köszönjük az önkénteseknek,
hogy a zalaszentgyörgyi biciklis út egy további szakaszát
szépítették meg és tették élvezetesebbé a kerékpározóknak, kocogóknak, kirándulóknak!
Zs.E.

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

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

Ami a legfontosabb, hogy
az együttes működésének költségeit, a létesítmény fenntartását, a pálya karbantartását, a
mosást, a játékosok szállítását
az önkormányzat biztosítja.
Nagy segítség még a szponzorok támogatása, akik felszerelésekkel, szükséges eszközökkel,
egyéb ellátásokkal segítik a
csapatot.
Ilyen feltételek biztosítása
mellett joggal elvárja Zalaboldogfa focit szerető közössége,
hogy hosszú ideig egy erős, lelkes, küzdeni tudó csapatnak
szurkolhasson!
L.P.

• 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
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Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• 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…)
• 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: 14 000 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
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A Lenti Termálfürdõ és a
Thermal Hotel Balance****
az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

• medenceõr
• felszolgáló
• szakács

• 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

www.zalatajkiado.hu

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.

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

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!

