Zalalövőés Környéke

Térségi havilap

XX. évfolyam

2018. október

Salomvári templom

Idősek világnapja Zalalövőn
Két évtizede él a hagyomány, miszerint október elején
megemlékezünk az idős generációról. E nemes gesztus Zalalövő vezetősége számára is
fontos. Évről évre programokkal teli délutánt szerveznek a
szépkorúaknak. A településen
csaknem félezer a nyugdíjas
korúak száma, közülük 172-en
jeleztek vissza, hogy részt tudnak venni a rendezvényen.

Az estebédet megelőzően
Pintér Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket: „Minden életkornak megvan a maga
szépsége, megvannak a sajátos
feladatai. Önöktől örököltük
meg ezt a várost, önöktől tanultuk meg a nyelvet, amellyel
szót értünk egymással. Szükség
van példaként felmutatható
hosszú, dolgos életutakra, szükség van bölcsességre, és szük-

Nagyszerű alkalom volt a kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekre is.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR
Sertés fehércsont.................................5 Ft/kg
Sertés máj.........................................399 Ft/kg
Lapocka.............................................999 Ft/kg
Karaj csontos..................................1099 Ft/kg
Comb................................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül............................1279 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1656 Ft/kg

Füstölt tarja....................................1899 Ft/kg
Füstölt comb..................................1899 Ft/kg
---------------------------------------------Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR

Lecsókolbász...................................839 Ft/kg
Kenőmájas.......................................949 Ft/kg Tepertőkrém....250 g/dob....449,-/db........1796 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs....................1099 Ft/kg Véres-Májas Hurka......................................969 Ft/kg
Parasztmájas.................................1099 Ft/kg Párizsi..........................................................899 Ft/kg
Debreceni.......................................1199 Ft/kg Sajtos Párizsi..............................................999 Ft/kg
Vadász karikás...............................1399 Ft/kg Balaton-Virsli Műbeles...............................999 Ft/kg
Vasi kolbász...................................1399 Ft/kg Cserkész kolbász........................................999 Ft/kg
Körmendi Rába sonka..................1499 Ft/kg Szafaládé...................................................1099 Ft/kg
Nyári turista...................................1549 Ft/kg Sajtos virsli................................................1199 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................1799 Ft/kg Disznósajt vcs...........................................1299 Ft/kg
Göcseji csirkemell sonka.............1550 Ft/kg Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás...1699 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna.....................1399 Ft/kg Parasztkolbász..........................................1699 Ft/kg
Érvényes: 2018. november 12 - november 25-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!

ség van arra a stabil morális és
érzelmi erőforrásra, ahová mindig jó visszatérni, hívjuk azt
szülői-, nagyszülői háznak,
vagy atyai-anyai jótanácsnak. A
ma köszönettel tartozik és mind-

annyian köszönettel tartozunk
azért, hogy verítékükkel, könynyeikkel, szorgalmas munkáikkal és áldozattal a nehéz
időkben is megteremtették és
(Folytatás a 2. oldalon)
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Sport- és családi nap Zalaháshágyon

A zalaháshágyi Ezüsthárs asszonykórus is fellépett.

Negyedszer rendeztek Zalaháshágyon Sport- és családi napot, ez alkalommal erre a rendezvényre október 6-án, szombaton került sor a sportpályán.
A rendezvény Zalaháshágy
Község Önkormányzati Képviselő-testülete és a Zalaháshágyért Polgárőr Egyesület
szervezésében jött létre.
Az ünnepélyes keretek közt
elhangzott Himnusz és zászlófelvonás után Büki József polgármester megnyitó beszédében elismerését fejezte ki a
polgárőrök odaadó munkájáért.
Rengeteg időt áldoznak a polgárőri szolgálatra és nekik köszönhető, hogy békében élhet

és szórakozhat a lakosság. Németh Károly régióvezető, a
Zalaháshágyért Polgárőr Egyesület elnökének elmondása szerint ez a nap tökéletesen alkalmas arra, hogy az embereket
összefogásra sarkallja, és a felmerülő közbiztonsági problémáikat is meg tudják beszélni.
Horváth Róbert, a Zala Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, hogy egy kistelepülés életében nagy jelentőséggel bír az, ha ki tud alakulni
egy olyan közösség, amely biztonságot teremt a településen,
ahol a család, a gyermekek, az
ifjúság jövőjét tartják szem
előtt és a sport, az egészséges

Idősek világnapja Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
biztosították nekünk, fiatalabbaknak, hogy tanulhassunk,
dolgozhassunk, gyarapodhassunk és nyomdokukba léphessünk. A szeretni tudás, a türelem és a megértés művészetének birtokosai. Köszönjük
mindazokat az értékeket, amelyeket megőriztek, és mindazt
amivel minket felvérteznek, és
gazdagítanak.
Kocsis Gyula a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége
Zala megyei Szervezetének elnöke beszédében a pillanat
fontosságát hangsúlyozta ki.
A Zalamenti és Őrségi Szociális alapszolgáltatási Intézmény vezetője, Peténé Szanati
Rita az idősek felé való viszonyról beszélt köszöntőjében.
A műsor a kifejezetten idősebb generációnak szóló, Vi-

gyázat, csalók! című színdarabbal kezdődött, amit Tóth
László, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság őrnagya mutatott
be: „Nekünk, rendőröknek az a
feladatunk, hogy önöket megvédjük. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházzal együttműködve, sikerült létrehoznunk
egy színdarabot, ami 8 abszurd
jelentsorban mutatja be, hogy
milyen veszélyek leselkednek
az idősebb korosztályra.
A rendezvény zárásaként
Háriné Molnár Ágnes vezetésével a zalaegerszegi Albatrosz Táncegyüttes több csoportja mutatta be akrobatikus
elemekkel gazdagított, modern
tánc koreográfiáját, majd viszszatérő előadóként Leblanc
Győző és Tóth Éva operett
énekesek álltak színpadra.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

életmód meghatározó szerepet
játszik.
A beszédeket követően a
Zalaháshágyi Ezüsthárs Aszszonykórus lépett színpadra,
majd versmondással folytatódott a kulturális műsor. Mindeközben az EFOP munkatársai
adatokat gyűjtöttek a rendezvény finanszírozásához az esetleges pályázati támogatás nyújtása érdekében.
A napot főzőversennyel, vetélkedőkkel, borversennyel és
futballmérkőzéssel
töltötték,
amelyeken a környékbeli települések polgárai is részt vettek.
A főzőversenyen a Zalaháshágy
Polgárőr Egyesület tagjai sertés
és füstölt csülök pörköltet, a
Salomvár Polgárőr Egyesület
babgulyást, a Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesület pedig
paradicsomos-húsos káposztát
készített. A borversenyen a helyi termelők nedűit versenyez-

tették meg, a futballmérkőzéseken Zalaháshágy, Salomvár és
Zalalövő csapatai mérték össze
erejüket.
Ezen a napon állásbörzét is
tartottak, amelynek keretében a
helyi vállalkozók kerestek munkaerőt megüresedett pozíciókba. Délután a körzeti orvosi
asszisztens egészségügyi szűréseket, vérnyomás és vércukorszint mérést végzett. A gyerekek számára légvár, ugráló-vár,
trambulin, fajátékok álltak rendelkezésre és a Zalalövői Gyermekjóléti Központ munkatársai
arcfestéssel, csillámtetoválással
várták a jelentkezőket.
A közös ebéd alkalmával a
főzőverseny ételeit fogyasztották el a jelenlévők. Az ebéd
után került sor a vetélkedők és
versenyek eredményeinek kihirdetésére. A nyerteseket oklevéllel díjazták.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Zalalövői programajánló
November 10.:
Márton-napi libavacsora és borászbál. Szervező: Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület és a „Salla” Művelődési Központ.
November 11.:
Márton-napi lampionos libakorzó. Szervező: „Salla”
Művelődési Központ.
November 13.:
Világjáró Klub. Vendégelőadó: Szabó Sándor-Mongólia.
Szervező: „Salla” Művelődési Központ.
November 16.:
„Szél lábú deres ősz” óvodás versmondó verseny. Szervező:
„Salla” Művelődési Központ.
November 17.:
„Járd ki lábam, járd ki most…” Őszi táncház a Salla
Néptánccsoporttal. Szervező: „Salla” Művelődési Központ.
November 21.:
Irodalmi Szalon - Kulisszák mögött - Vendégünk Ecsedi
Erzsébet, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze.
Szervező: „Salla” Művelődési Központ.
November 25.:
Katalin bál. Szervező: Zalalövői Általános Iskola és AMI.
December 2.:
Várakozás - adventi műsor. Szervező: „Salla” Művelődési
Központ.
December 2.:
Adventi műsor. Szervező: Kerecsen Egyesület.
December 5.:
Mikulás-várás. Szervező: „Salla” Művelődési Központ.
December 8.:
Irodalmi szalon - Csider Sándor Karácsony éjjelén c. verses
kötetének zenés bemutatója. Szervező: „Salla” Művelődési
Központ.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a szervezőknél.
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Tisztelet a Hősöknek
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiről Zalalövő is méltó módon emlékezett meg. Az ünnepség a fővárosi színházak művészeiből álló Pesti Zenés Színpad „Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyarország” című előadásával kezdődött. Balogh Tímea, Újvári Gergely és Pánti Anna énekművészek vers, illetve dal összeállítással emelték az ünnepi hangulatot.
1956. október 23-án a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapesti tömegtüntetéssel – és számos vidéki
megmozdulással – kezdődött az
országot hamarosan lángba bo-

rító forradalom és szabadságharc, melynek a 62. évfordulóján Zalalövőn a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében tartott ünnepi
megemlékezésen Kiss Gábor, a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója mondott
ünnepi beszédet, aki többek között saját élményeit is megosztotta a közönséggel:
„Ma nemzeti ünnepeink között tartjuk számon 1956. október 23-át, méltósággal emlékezve a történtekre, de gyerekkorunkban nyilvánosan még
csak egy szó sem eshetett
róla… Csak a nagyanyám könynyezett folyton, siratva külföldre szakadt gyermekeit.

Családbarát könyvtár

Katonaként a 70es években a laktanyában fokozott
harckészültségben
kellett töltenünk
ezeket a napokat.
Diákként nem értettem, hogy miért
kell ellenforradalomnak nevezni az
eseményeket, hiszen akkor az lett
volna a forradalom. Mindeközben azért megtanultuk, hogy
mennyi szörnyűséget hozott a magyar népnek az a
6-7 év, az általánosan csak Rákosi-rendszernek hívott rezsim. Sajnos
ma sincs béke a
forradalom körül,
mert ennyi év után Pintér Antal és Kiss Gábor az 1956-os emlékis szomorúan lát- műnél.
juk, hogy a különböző ideológiai en szögezte le: Mert egy nép azt
csoportok hogyan igyekeznek ki- mondta: „Elég volt.”
A műsor után az intézmésajátítani, és a legitimitásukat igazolni vele. Ám ez a forradalom nyek vezetői a nemrég felújított
nem sajátítható ki senki számára. 1956-os emlékműnél helyezték
Márai Sándor, Mennyből az an- el a kegyelet koszorúit.
Kép és szöveg:
gyal című versében 1956 decemMolnár Fanni
berében világosan és egyértelmű-

Tisztelgés és koszorúzás
Radics Rozália meséjét hallgatják.

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül Zalalövőn a
„Salla” Művelődési Központ és
Könyvtár is színes programokat
szervezett minden korosztály számára. Idén a hét tematikája a
családbarát könyvtár volt.
A gyermekeket a Kalimpa
Színház Királykisasszony cipője című mesekoncertje, Csicsergő foglalkozás, rajzpályázat,
Takács Család zenekara, Xbox
játékok, illetve játszóház és kézműves foglalkozás várta a műve-

lődési központban. A felnőttek
számára Szukics Renáta pszichológus tartott interaktív előadást
a mesélés fontosságáról. A senior korosztálynak Tóthné Járfás Györgyi egy új, közösségi,
táncelemekkel gazdagított mozgásformát mutatott be.
A hét közepén egy korosztályokat összekötő mesés teadélutánra is sor került, ahol kávéházi hangulatban olvastak fel egymásnak kicsik és idősek egyaránt.
M. F.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata és a település
lakossága a Testvértelepülési
Szobor Parkban emlékezett az
aradi vértanúkra október 6-án.
Az eseményen köszöntőt
mondott Kovács Dezső polgármester, és történelmi összefoglalót tartott Buday Mihály tanár-festőművész, majd ezt követően a kép-

viselő-testület tagjai elhelyezték
a kegyelet koszorúit Csány
László és Deák Ferenc szobránál.
A megemlékezésen megjelent helyi lakosokkal együtt
mécseseket gyújtottak a hősök
emlékére, és végül a „Szózat
eléneklésével zárult a tiszteletteljes megemlékezés.
Zs.E.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Az aradi vértanúkra emlékeztek Zalaszentgyörgyön.
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500 milliós beruházás Zalalövőn
üzemcsarnok létesítést foglal magában, amely vegyes pályázatokból, kötelezően felveendő

banki hitelből és 10%-os önerőből, valamint járulékos költségekből tevődik össze.

Hirdetmény
díjmentes lomtalanításról

Fotó: Hozbor László
Pintér Antal, Vigh László, Takács László az épülő csarnokban.

A száz százalékban magyar
tulajdonú Gép- és Ferrotech Kft.
500 millió forintos beruházásáról tartott sajtótájékoztatót a zalalövői ipari parkban Vigh László országgyűlési képviselő, Pintér Antal polgármester és Takács László, a vállalkozás ügyvezető igazgatója.
A 2008-ban alakult cégnél
az elmúlt 5-6 évben folyamatos
beruházások zajlottak, melyeknek összege a mostani fejlesztéssel együttvéve meghaladja az 1
milliárd forintot.
A jelenleg 60 főt foglalkoztató vállalkozás a fejlesztések
után további 5-10 új dolgozó felvételét tervezi.
Az új üzemcsarnok létesítésének célja a teljes munkafolyamat helybeni végzése, amiről
Takács László ügyvezető igaz-

gató adott bővebb információt:
– Eddig túlságosan kiszolgáltatottak voltunk a külvilágnak. Saját kapacitás és megfelelő berendezések hiányában a
lemezárut kénytelenek voltunk
külsős céggel daraboltatni, s a
forgácsolt alkatrészek megmunkálását is máshol végeztettük.
Ez legalább három problémát
jelentett a cégünknek: az említett munkákon képződő nyereség másutt csapódott le, az árumozgatás miatt plusz szállítási
költségekkel kellett számolnunk, míg az időbeni kiszolgáltatottságunk olyan mértékűvé vált, ami már az általunk
vállalt határidők teljesítését veszélyeztette.
A 2019. február 28-ig meg
valósuló, 500 milliós beruházás
technológiai fejlesztést, és új

Hirdetmény
fogászati rendeléssel kapcsolatos változásról
Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Csókáné dr. Vadvári Ágnes
2018. október 31-ig látja el Zalalövő, Keménfa és Csöde lakosainak fogorvosi kezelését. 2018. november 1-től dr. Nagy
Zita várja a három település betegeit (fogszabályzással kapcsolatos problémákkal is).
Rendelésének helye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 21. (a
zalalövői rendelő felújításáig)
A rendelés ideje:
Hétfő:
7.30 - 12.30
Szerda: 12.00 - 17.00
Péntek: 7.30 - 12.30
A fogorvosi ellátást megelőzően, kérjük, szíveskedjenek időpontot egyeztetni a +36 30 685 8525 számú hívószámon, vagy
a mojozita67@gmail.com elektronikus címen.
Az ellátásra való jogosultságot – a szokásos rend szerint – lakcímkártya és a TAJ kártya bemutatásával kell igazolni.
A doktornő szeretettel várja a települések betegeit, kérem, forduljanak hozzá bizalommal.
Zalalövő, 2018. október 18.
Pintér Antal
polgármester

Tájékoztatjuk Zalalövő lakosságát, hogy 2018.11.14-én,3 21-én és
28-án díjmentes lomtalanítás lesz. 1-1 db 5, 15 és 30 m -es konténer lesz 4-4 óra hosszan kihelyezve, melybe a lakosoknak kell
beszállítani a hulladékot. (További konténerek nem lesznek.) A
szolgáltató alkalmazottai ellenőrizni fogják a hulladékgyűjtést, ezért
kérem, hogy az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani:
A lomtalanítás során csak nagy, darabos hulladék kerül elszállításra.
A lomtalanítás során elszállítható hulladékok az alábbiak:
- bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc,
szekrény, asztal, szék, fogas)
- hordó
- kerti garnitúra
- szőnyeg
- nagyobb játék
- évi egyszer maximum 4 db/porta gumiabroncs
Értelemszerűen lomtalanítást csak díjfizető ügyfelek részére végzünk.
Lomtalanítás során nem szállítja el a következő hulladékokat:
- a háztartásokban naponta képződő hulladék (gyűjtőedényben hetente kihelyezhető vegyes kommunális hulladék),
- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék, gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék,
- veszélyes hulladék (pl.: festék, illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.),
- építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement,
mészhidrát stb.),
- elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV, egyéb elektronikai háztartási eszközök),
- autóbontási hulladék, gépjárműroncs,
- ruhanemű,
- zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
- állattetem,
- szénpor, hamu, föld,
elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladék.
Amennyiben a kihelyezett konténerbe a felsorolt hulladékok bármelyike kihelyezésre kerül, abban az esetben az egyéb nem lom
hulladék nem kerül elszállításra.
A Zalaispa Zrt. munkatársai hulladékot földről ömlesztve nem
szállítanak el!
A lomtalanítás ütemezése:
2018.11.14.
Nagyfernekág (régi bolt előtt) 3
5 m3
1 db
8.00-12.00
Kisfernekág(kereszt)
5 m3
1 db
8.00-12.00
Irsapuszta (kultúrház előtt)15 m3
1 db
8.00-12.00
Újmajor
5m
1 db
8.00-12.00
Budafai út+Hunyadi (Károlyi József
féle rönklerakó)
30 m3 1 db
8.00-12.00
Kossuth u. (patakai kultúrház) 3
30 m
1 db
8.00-12.00
József A. u. (volt hulladéksziget)3
30 m3 1 db
10.00-14.00
Margaréta u. 1.
30 m
1 db
10.00-14.00
2018.11.21.
Petőfi u.-Mindszenti u. kereszteződés
30 m33 1 db
8.00-12.00
Zrínyi u. hulladéksziget
30 m3 1 db
8.00-12.00
Csány L. u. 26.
15 m3 1 db
10.00-14.00
Jókai u. (parkoló)
15 m
1 db
10.00-14.00
2018.11.28.
Bajcsy Zs. u. (régi benzinkút)30 m3 1 db
8.00-12.00
Iskolakonyha bejárata előtti terület
(Kölcsey-Rákóczi utca kereszteződés)
15 m3 1 db
10.00-14.00
Üdülőtelep
15 m3 1 db
10.00-14.00
Zalalövő, 2018. október 26.
Pintér Antal
polgármester

5

Zalalövő és Környéke

2018. október

Felzárkózási fórum a Megyeházán

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Kovács Ferenc.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.
Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehetőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye kivételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munkahelyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.
Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrányos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahelyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkrimináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabályokkal, illetve azokat be is tartanák.
Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyében elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szervezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Népi mesterségek bemutatója Zalacsében
nált alapanyagokat és a különleges eszközöket. Az otthon készült ételek elkészítését hangsúlyozva helyi vállalkozó saját
készítésű házi lángost és hamburgert kínált a helyszínen; a
hamburgerhez a pogácsát saját
kemencéjükben sütötték meg.
A polgármester, Erdei Csaba köszöntötte a látogatókat és
a mestereket, ismertette a programokat és mindenkinek jó
időtöltést kívánt. Délután a
botfai citerazenekar lépett fel,

este hét órától a bál vette
kezdetét.
Az összejövetel megszervezésében Zalacséb község önkormányzata és helyi polgárok
vették ki részüket. Erdei Csaba
elmondása szerint a programok
megrendezésének nemcsak a
kézműves mesterségek bemutatása volt a célja, hanem egyúttal egy másik nagyon fontos dolog, a közösségépítés
segítése.
Trojkó Tímea

Elérhetõségeink:
A kovácsmesterséggel is megismerkedhettek.

Zalacséb
önkormányzata
népi mesterségek forgatagába
invitálta a település lakóit,
amelyet október 27-én, szombaton tartottak meg. A gyermekek kipróbálhatták a kultúrházban a különböző kézműves
mesterségeket, a csipkeverést,

madzagszövést, mézeskalács
díszítést, bőrtárgyak készítését
és a fazekas foglalkozást, a
kultúrház udvarán a kovácsolást és a töklámpás készítését.
A látogatók megismerhették a
népi mesterségek munkafolyamatait, azok technikáit, a hasz-

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Egy egerszegi emlékmű története

A kép a ledöntött emlékművet ábrázolja, a fotó a balatongyöröki Balla Vince tulajdona.

A zalaegerszegi tanács
1955-ben, a szovjet megszállás
10. évfordulóján állíttatta a
„Felszabadulási Emlékművet”.
Alkotója az a Mikus Sándor
volt, aki 1950-ben a „híres”
(hírhedt) budapesti Sztálin
szobrot is készítette, melyet
1956. október 23-án este a forradalmárok ledöntöttek.
Nem járt másként Mikus
Sándor zalaegerszegi alkotása
sem. Az október 23-i budapesti
események hatására a zalai megyeszékhelyen október 26-án
elsőként a közgazdasági technikum tanulói tartottak tüntetést
Csány László, az 1848-as mártír szobránál. Az iskolához visszaérő menetet hatalmas tömeg
fogadta, majd együtt vonultak a
megyei tanács elé. A vasútállomáshoz érve a forradalmárok
leverték a tetőről a vörös csillagot, a téren pedig ledöntötték
az egy évvel korábban állított
felszabadulási emlékművet, a
kommunista diktatúra és a szovjet megszállás szimbólumát.
Az események a pártbizottság Ady utcai székházánál

folytatódtak, ahol átadták követeléseiket a kommunista párt
megyei első titkárának, Dénes
Istvánnak. A tüntetők másik
csoportja a megyei bírósághoz
indult, hogy kiszabadítsa a börtönben tartott politikai foglyokat, útközben pedig ledöntötték
az 1919-es népbiztos, Hamburger Jenő szobrát.
Este a tömeg a megyei pártbizottság épülete előtt Dénes
István lemondását követelte,
aki nem volt hajlandó tárgyalni,
sőt, lövetéssel fenyegette meg a
tüntetőket. Az épületet egy
államvédelmi (ÁVH) osztag,
valamint felfegyverzett pártmunkások védték, a külső őrséget katonák adták. A katonák
könnygázgránátokkal próbálták
feloszlatni, és a pártház elől
eltávolítani a tömeget, de eredménytelenül. Ekkor lövések
dördültek az ablakokból, a sortűzben ketten meghaltak, 24 fő
megsebesült. A pártbizottság
tagjai és az államvédelmi egység fegyveresei ezután Körmendre menekültek az ott állomásozó szovjet alakulathoz, a

forradalom így Zalaegerszegen
is győzött.
Az 1956-os forradalom során ledöntött felszabadulási
emlékművet a szovjet csapatok
fegyvereinek árnyékában visszatérő kommunista vezetés 1957ben visszaállította, 1990 után is
a helyén maradt, és csak 27
évvel a rendszerváltoztatás
után, 2017-ben került elbontásra. Emellett ugyancsak 2017ben elszállításra került a TV
torony melletti felszabadulási
emlékoszlop, valamint lekerült
a volt helyőrségi klub épületéről a kommunista párt 1945-ös
helyi megalakulását dicsőítő
emléktábla is.
A bontás során az emlékmű
domborművének leemelésekor,
a hátoldalon egy hatalmas kőtáblán szép vésett felirat került
elő, Pető Sándor: Élet vagy
halál című versének egy
részlete:
„A Kárpátoktul le az AlDunáig
Egy bősz üvöltés, egy vad
zivatar!

Szétszórt hajával, véres
homlokával
Áll a viharban maga a magyar.”
– Akár az 1956-os hősökre
is utalhatna ez az évtizedekig
rejtett szöveg… Rövid kutatás
után kiderült, hogy az 1927-ben
Budapesten felállított, majd
1951-ben Rákosiék által elbontatott Kossuth szoborcsoport
eredeti feliratos kőtáblája került
elő a zalaegerszegi emlékműből. Az 1951-es szétbontás után
tehát a kőtáblát újrahasznosították, és Mikus Sándor felhasználta a zalaegerszegi „Felszabadulási Emlékmű” 1955-ös
megalkotásakor. A kőtáblát a
történet bemutatásával együtt a
Modern Városok Program keretében megújuló Göcseji Múzeum új várostörténeti kiállításának részeként, vagy a leendő Mindszenty József Múzeum
és Zarándokközpont kommunista diktatúrát bemutató kiállításának elemeként helyezzük
majd el – mondta a tervekről
Balaicz Zoltán polgármester.

Fagytalanítsa vízmérőjét!
A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös
érdekünk!
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Közlekedésbiztonsági nap a zalalövői óvodában
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a közlekedésbiztonság fontosságára
hívták fel az óvodások figyelmét a Zalalövői Napköziotthonos Óvoda újonnan elkészült
Kresz-parkjában. Délelőtt a
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és a „Pindúr
Pandúr” mini Kresz program
jóvoltából kerékpárokat és kismotorokat vehettek át az ovisok. Bár a hivatalos átadóra
még nem került sor, a most
kapott eszközöket már használatba is vehették gyerekek.
Az óvoda nevelőtestületének régi vágya volt kialakítani
egy Kresz-parkot, amiről bővebben Kovács Imréné tájékoztatott bennünket:
– Kezdeményezésünket többen támogatták, számos levéllel kerestük meg a cégeket, vállalkozásokat. Kérésünkkel felkerestük az országos főkapitány urat is. Dr. Balogh János
rendőr vezérőrnagy pozitív válaszaként a Kresz-park színvo-

nalas működtetését közlekedési
eszközökkel támogatja. A pálya
fizikai kivitelezése és megvalósítása nagyfokú összefogás
eredménye. Óvodánk alapítványa, Zalalövő Város Önkormányzata, helyi vállalkozók és
szülők támogatásával valósult
meg kezdeményezésünk. Azt,
hogy mindenki fontosnak érezte, hogy létrejöjjön a Kreszparkunk, az is mutatja, hogy
számos esetben szerveztünk
önkéntes munkát a terep kialakítására, eligazítására, és
mindig számíthattunk a szülők,
illetve a helyi vállalkozók segítségére. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden támogatónak, hogy segítségükkel megvalósulhatott a kezdeményezésünk, és reméljük a gyerekek
minél előbb gyakorolhatják a
helyes, biztonságos közlekedést.
Zalalövő Város Közös Önkormányzata részéről Szabó
Balázs alpolgármester, az óvoda szülői munkaközösségének
vezetője köszöntötte a gyere-

Horváth László rendőr alezredes, Gyeneséné Gyarmati Rita
óvónő és Pintér Antal polgármester.

keket, és az alapítványok
vezetőit:
– Természetesen az önkormányzat is támogatta a projektet, hiszen nagyon fontos, hogy
a gyerekek elsajátítsák a biztonságos közlekedés alapjait.
Szeretném megköszönni a rengeteg önkéntes munkát mind a
szülők, mind a vállalkozók

részéről, akik nagyban hozzájárultak a Kresz-park megépítéséhez.
Délelőtt a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság munkatársai segítségével a gyerekek
elsajátíthatták a közlekedési
szabályok alapjait, majd gyakorlatban is kipróbálhatták a
megszerzett tudást.

Keresztünnep és Örömzene Fesztivál
hazánkért hozott áldozatáért.
Az ünneplő közösség égi
anyánkról szóló énekekkel, a
falun végig vonulva zarándokolt a kultúrházhoz, ahol a
Csádé zenekar már hangolt. A
budapesti Zeneakadémia ifjú
népzenészei Gubinecz Ákos
vezetésével fergeteges hangulatot varázsoltak, muzsikájukkal bebarangolva a Kárpát-medence tájegységeit. A magyar

Nagyszerű hangulatot teremtettek.

2018. október 6-án kettős
megemlékezésre hívta az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön
az Örömzene Alapítvány. A
Milleniumi Emlékparkban felállított, a Magyarok Nagyasszonya oltalma alatt álló apostoli
kettős kereszt búcsújára és az
aradi vértanúk emléknapjára.
A program 16:30 órakor a
keresztnél kezdődött, Máriaénekek, imádságok hangzottak

fel az Örömzene Kórus és a
bagodi Esthajnal Kórus előadásában. Majd Kiss György
novai plébános, az est vendégszónoka osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel a
Magyarok Nagyasszonya ünnepéről. A mécsesek meggyújtása után az első világháborús
hősi emlékműnél folytatódott
az emlékezés, s itt is felgyúltak
a fények az aradi vértanúk

és keresztény kultúra gyöngyszemei méltó keretet adtak hagyományaink ápolásához.
A jó hangulatú estet közös
éneklés, beszélgetés és szerény
agapé zárta. Köszönet a szépszámú közönségnek, akik elfogadva a meghívást Zalaszentgyörgy mellett Bagodból, Kávásról, Zalalövőről, Nováról is
megtisztelték jelenlétükkel a
rendezvényt.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

www.zalatajkiado.hu
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Újra szüreti felvonulás Zalaháshágyon
Az újra reneszánszát élő
szüreti mulatságok szokásait,
hangulatát elevenítették fel Zalaháshágyon. Hosszú évek kihagyása után újra díszes járműveken és azok mellett vonultak végig a településen a
helyiek. A kisbíró, Andor Imre
ezen alkalmat megragadva ismét kidobolhatta az év eddigi
eseményeit, amire mindenki
emelte újborral telt poharát.
A szervezőktől, Szabó Anettől és Horváth Gyulától megtudtuk, hogy az esemény részben pályázati támogatással,
részben a helyi önkormányzat
segítségével valósult meg.
Hosszabb távú célul a szüreti

mulatságok évenkénti megrendezését tűzték ki, melyet a nagyarányú érdeklődés igazolt is.
A felvonulók Büki József
polgármester vezetésével a rimányi-elágazótól indultak a falu másik vége felé, lassan, ám
rendkívül jó hangulatban haladva a templomig. A díszes menet
a település három pontján állt
meg, ahol a helyiek itallal és
harapnivalóval kínálták az úton
lévőket. A hagyományokhoz hűen
a kisbíró rímekbe szedve summázta az év eddigi eseményeit.
A szekérről – jelen esetben
platós járműről – történő híradás szövegét a program egyik
szervezője, Szabó Anett alkotta

Utat avattak Salomváron

Zalaháshágyon is felelevenítették a szüreti hagyományokat.

meg, kellő humor bevonásával.
Túl a helyi civilek tömegén,
falubeli szervezetek is felvonultak a Polgárőrség, az énekkar, a Nyugdíjas Baráti kör és a
helyi sportegyesület színeiben
csakúgy, mint az egyes hegyhátak boros gazdái, tehát Pityer-hegy, Román-hegy, Bakoshegy művelői.
Mintegy két és fél óra kitartó menetelés után a résztvevők
a helyi kultúrháznál zárták útjukat, ahol nyomban zenés
mulatság vette kezdetét, hogy a
jó hangulat egy percre se hagyhasson alább. Vidéki grillezés
gyanánt nemes egyszerűséggel
szalonnát sütöttek a résztvevők,
mely egyrészt korhűbbé tette a

programot, másrészt a sült szalonna olyan eledel, mely a borral remek kulináris kontrasztot
alkot.
Mint azt Horváth Gyula
elmondta, a rendezvényt megelőző este dr. Mikulásik Endre
gyógyszerész tartott előadást
Népi bölcsességek, növényi
gyógyszerek címmel, mely a
népi hagyományok vonatkozásában kötődik a megrendezésre került eseményhez.
A majd tíz év után újból
megrendezett zalaháshágyi szüreti mulatság hangos jókedvvel,
nótaszóval kifulladásig tartott,
összehozva egy település megannyi generációját.
Gellén Szilárd

átadáson elmondta, hogy a kormány elindította a Modern falvak programot, mert szeretné,
hogy faluban élni ne legyen
hátrány senki számára.
– Idén 4,5%-os gazdasági
növekedést várunk, így a GDPből egyre többet és többet
tudunk visszaadni a kistelepüléseknek. Salomváron szerencsére olyan polgármester és
képviselő-testület tevékenykedik, akik nagyon sokat tesznek
azért, hogy a falu fejlődjön,
sikeres legyen – mondta a képviselő.
A szalagátvágás után Mikolás Attila plébános áldotta meg
az utat, majd Árvay Sándor átadta Salomvár ollóját Vigh
Lászlónak, utalva arra, hogy a
jövőben is lesz mit avatni.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

Az elmúlt években eladósodott Salomvárnak sikerült kilábalnia a bajból, és azóta növekvő tendenciát mutat a község. 2018. 10. 24-én hivatalosan is átadták a Dózsa György
utca 600 méteres felújított szakaszát, amit 15 millió forintból
hoztak rendbe. A beruházás
85%-os állami támogatásból és
15%-os önerőből valósult meg.
Árvay Sándor polgármester
és Csáki István alpolgármester
beszédében kitért a falu helyzetére. Mint mondták, Salomvár önkormányzatának hatalmas adósságokkal kellett megküzdenie, és bár hiába voltak
pályázatok, a minimális önerőt
sem tudták vállalni, így nagyon
sok lehetőségtől estek el.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos az

ik
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Csáki István, Árvay Sándor, Vigh László és Mikolás Attila vágta át a szalagot.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A jubileum jegyében
A zalaszentgyörgyi óvoda
jubileumi rendezvényt tartott
október 13-án. A tenni akaró
szülői közösségek érdeme, hogy
megszakítás nélkül 25 éve bálozunk. Nem tudtunk volna hagyományt teremteni, ha nincs
Zalaszentgyörgy és Kávás támogató közössége, ha nem
álltak volna mögöttünk olyan
szponzorok, mint Buday Mihály festőművész, aki évről
évre egy-egy képet adományoz
az óvodának.
25 év bebizonyította, hogy
van létjogosultsága az ilyen
jellegű vigasságoknak. Nehéz
lenne felsorolni mennyi minden valósult meg az itt befolyt összegekből évek alatt.
Ha időutazást tennénk, és 25
évet visszautaznánk, akkor
érzékelnénk igazán, hogy
mennyit fejlődött óvodánk. A

fejlesztése szempontjából szükséges és fontos ez az anyagi háttér, egy olyan forrás,
mely segíti, hogy intézményünk tárgyi feltételekben is
felvegye a versenyt a többi
óvodával.
Megtisztelő volt számomra,
hogy Zalaszentgyörgyön óvodapedagógusként eltöltött 25
éves munkámat köszönte meg a
szülői közösség és Zalaszentgyörgy polgármestere, Kovács
Dezső. Számomra így kettős
jubileum volt!
Hagyományainkhoz híven a
vacsora előtt kulturális műsorral kedveskedtek nekünk a fellépők, majd hajnalig ropták a
táncot a vendégek! Ezúton is
szeretném megköszönni a szülőknek az áldozatos munkájukat, ami hozzájárult bálunk ismételt sikeréhez.

Gesztenyét sütöttek...

Hogy a gyerekek se maradjanak ki a jóból, a következő
héten a Zalaszentgyörgyi Porta
Tájháznál gesztenyét és tököt
sütöttünk kemencében. Míg
vártuk, hogy elkészüljenek a
finom csemegék, hancúrozásnak sem voltak híján a gyerekek. Nagyon szeretnek a táj-

háznál futkosni, játszadozni,
„tyúklétrán mászni”, fára kapaszkodni. Olyan „paradicsom”
ez nekik, amit csak egy falusi
környezet biztosíthat.
Október 31-én újra jöttünk,
„Tök jó napot” töltöttünk itt.
Czafitné Horváth Andrea
óvodavezető

Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön
A felvonulás a kultúrháznál
ért véget, ahol vacsora várta a
résztvevőket, majd a zalalövői
Ezüstlile néptánccsoport műsorát láthatta a közönség. A program a helyi Gold együttes
báljával végződött.
Örvendetes, hogy nagyon
magas volt a résztvevők létszáma, ezen belül a gyermekek és
a fiatalok száma is, tehát úgy
tűnik, lesz, aki tovább viszi
majd a hagyományokat. Sokan

átjöttek a szomszédos Bagodból is. A szervezők ezúton
mondanak köszönetet mindazoknak, akik felvonultak,
vagy más módon segédkeztek a
program zavartalan lebonyolításában, külön kiemelve Simon
Balázs és Miszori Tamás helyi
vállalkozókat, akik anyagi támogatásukkal járultak hozzá a
rendezvény sikeréhez.
Ács László
helyi tudósító

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
A szüreti konvoj.

Horváth Zsuzsanna kezdeményezésére rendeztek október
6-án, szombaton újra szüreti
felvonulást Hagyárosböröndön.
A traktorokból, pótkocsikból és
teherautóból álló menet délután
fél 3-kor indult el a kultúrháztól, útközben több helyen
megállva: ilyenkor a kisbíró
(Nárai Dominik) kidobolta az
elmúlt év érdekesebb eseményeit, az alkalmi „plébános”
(Filinger Ferenc) pedig tréfásan „összeadta” az erre vállalkozó menyasszonyt (Imre
Vanda) és vőlegényt (Turi

Sándor). A rendezvény biztonságáról a helyi polgárőrség,
valamint a Zalalövői Rendőrség járőrei gondoskodtak.
Az utcán „cigányasszonyok”
és „pincérek” étellel, itallal kínálgatták az arra haladó autósokat. A hagyárosi falurészben
nem várt meglepetés fogadta a
felvonulókat: Lőrincz Kálmán
és barátai, Böcskei István és
Herbai Géza zenés műsorral
várták őket, melynek érdekes
színfoltja volt két idős helyi
lakos, Pauer János és Imre
Balázs szereplése is.

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

www.zalatajkiado.hu

10
HIRDETÉS

Zalalövő és Környéke

2018. október

11

Zalalövő és Környéke

2018. október

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását
A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatottságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti álláskeresőknek, a GYES-ről, GYEDről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak, tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, valamint a közfoglalkoztatottak jelentkezését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatásokat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat közreműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismertetése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci tanácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segítése, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában munkaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadást is biztosítanak. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik A ZMVA mentorai munka közben.
a munkavállalót ügyeik intézésére, -----------------------------------------------------megkönnyítik a munkaadóval foly- ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
tatott kommunikációt és konflikPAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
Támogatás: 962,99 millió forint
tanácsadók a megyei KormányhivaProjektazonosító:
tallal együttműködésben valósítják
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
meg, a hatályos jogszabályokkal és
www.zalapaktum.hu
a kormányzat munkaerő-piaci intézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók munkájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmiszer-, vegyi áru eladó, 22-en vállalkozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgáltatásban részesült.

„Újra öltünk, örökítünk”

Negyedik alkalommal indult a tanfolyam.

Káváson hímző szakkört
indítottak októberben, amelyet
a község közösségi házban tartanak meg a tanfolyam látogatóinak. A nagy érdeklődésre
tekintettel a tanfolyamot negyedik alkalommal szervezik a
településen, először a Nemzeti
Művelődési Intézet támogatásával, a második és harmadik

alkalommal az önkormányzat
segítségével indították el, a
mostani foglalkozást a Zala
Megyei Népművészeti Egyesület által elnyert pályázati finanszírozásból és a település önkormányzati alapanyag költségek biztosításával kezdték meg.
A huszonnégy alkalomból
álló 96 órás oktatást Domján

Zsuzsanna, hímző népi iparművész tartja hétfőnként 4 órás
foglalkozásban. Az oktató gondoskodik a sablonok segítségével előre megrajzolt mintákról, a speciális alapanyagokról
és instrukciókat ad a tájegységenkénti öltéstechnikákhoz.
A hímzéshez a mintákat nemcsak másolják, hanem egyedi
tervezés alapján is előkészítik
alkalomadtán. Az elmúlt három
tanfolyamon megszerzett tudásanyag továbbfejlesztése az
elsődleges cél a foglalkozásokon, amelyeken a zalai, szigetvári, hetési, mezőségi, mezőkövesdi, komádi, kalocsai hím-

ző technikákat gyakorolják.
Igyekeznek mindennapos használati célra alkalmas termékek,
mint kötények, blúzok, asztalterítők, asztali futók, fonott
kosarakhoz terítők, párnahuzatok és mobiltartók díszítésére, előállítására. Az elkészített munkák várhatóan a Göcseji Dombérozó keretében kerülnek majd kiállításra.
A tanfolyamot színesítve,
az oktató, Domján Zsuzsanna
a hímzés mellett a betét és
szélcsipke készítést és „duci”
baba varrást is beleépíti a
képzésbe.
Trojkó Tímea

www.zalatajkiado.hu
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Számos új beruházás valósulhat meg
Az elmúlt időszakban számos új beruházás valósulhatott
meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében. Minap adták
át Lentiben a 65 millió forintos
költséggel megújult a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti szervezetének helyet adó
épületet.
– A Zala Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb
feladata az európai uniós források felhasználásának koordinálása, ellenőrzése, támogatása
– mondta az átadáson dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés elnöke. – A megyei jogú városok
kivételével 23 milliárd forint
áll rendelkezésre a megye településeinek fejlesztésére, ebből már több mint 90 százaléka
támogatási szerződéssel rendelkezik. Sok-sok új beruházás

valósulhat meg ebből, legyen
az kerékpárút, egészségügyi
vagy szociális ellátást biztosító
épület. Az elkészült fejlesztések azt mutatják, hogy ezek a
források jó helyre kerültek.
Lentiben szociális és gyermekjóléti intézményt avattunk, értéke kettős, hiszen egy régi épületet mentett meg ezzel a város,
a gyermekeknek, rászorulóknak
pedig kényelmes, komfortos,
míg a családsegítő szolgálat
munkatársainak jól használható
intézmény áll rendelkezésükre.
Nem sokkal előtte Nagylengyelben a megújult óvoda avatásán vett részt a megyei közgyűlés elnöke.
– A Területi Operatív Programban létező forrásból 1,7
milliárd Ft állt rendelkezésre
óvodák, bölcsődék felújítására,
amelyből Nagylengyel a benyújtott pályázattal nyert for-

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

rást. A felújítással a község
megmentett egy majdnem 100
éves épületet és megőrizte annak értékét, és a legfontosabb,
hogy otthont adott a benne lévő
gyermekeknek. Ahhoz, hogy
fejlett megyévé, fejlett országgá váljunk, három fontos dol-

got emelnék ki: a népességfogyás megállítását, olyan fejlesztések és beruházások megvalósítását, amelyek versenyképessé teszik a gazdaságot és a
kultúra és keresztény konzervatív gyökerek megőrzésének
szem előtt tartását.

Bagodban adták át a 10. kormányablakbuszt
gét, az állami szolgáltatások
elérhetőségét javító, kétfős,
mozgó ügyintézési pontokat
előre meghatározott időpontokban érhetik el egy-egy település

lakói vagy egy nagyobb rendezvény résztvevői. A kormányablakbuszok számát később szeretnék tízről ötvenre
növelni.

A Zalalövői Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

Katalin Bált
rendez

2018. november 24-én 20 órától
az iskola aulájában!

A tizedik kormányablakbusz átadásán Bagodban… Balról Tuzson Bence, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Sipos Ferenc, Bagod polgármestere.

A közigazgatási rendszer
fejlesztésével gyorsabb, egyszerűbb, egységes és jó minőségű ügyfélkiszolgálás valósulhat meg; a következő évben
700 ügytípus egyszerűsödik
vagy szűnik meg – közölte a
Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára minap
Zalaegerszegen.
Tuzson Bence a Zala Megyei Kormányhivatal, az egész
országra kiterjedő, ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését

szolgáló projekt nyitórendezvényét megelőzően, sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy hét
megyei kormányhivatalban indultak olyan, a közigazgatást
egyszerűsítő és egységesítő,
illetve elektronizáló fejlesztések, amelyek a teljes rendszerre
kiterjedő eredményeket hoznak.
Aznap egyébként Zalában,
Bagodban adták át az országban a tizedik kormányablakbuszt. Az elsősorban a kistelepüléseken élők életminősé-

Szeretettel meghívjuk a szülőket, pedagógusokat,
vállalkozókat és minden kedves érdeklődőt!
Jegyeket elővételben 2018. november 23-ig az iskola
titkárságán (30/386-8195) lehet igényelni 2500 Ft/fő áron,
mely tartalmazza a vacsora és az aperitif árát is. A
jegyigénylés egyben asztalfoglalást is jelent!
A helyszínen 22.00 órától is lehet jegyet
vásárolni
1000 Ft-os áron, amely nem vacsora áras.
Zenél: Gergely István
A bevételt tantermi bútorok vásárlására
kívánjuk fordítani!
Ezúton is szeretnénk megköszönni az előző évi
támogatásokat!
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

2018. október
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Friss házitej és kimért nápolyi
„Magdi anyus” boltja Zalalövőn
Zalalövő idén ünnepli fennállásának 1900 éves évfordulóját. Az évszázadok során a város arculata rengeteget változott, hol lebontottak, hol építettek vagy restauráltak egy-egy
épületet. Időközben eltűnt a város főutcáját díszítő gesztenyefasor, kúriákat és szatócs boltokat tettek a földdel egyenlővé,
de az 1960-as években rohamos építkezések kezdődtek meg.
Ekkor nyitotta meg kapuit a
termelőszövetkezet tejcsarnoka
is, ami lassan 60 éve szüntelenül várja a vásárlóit. Ma már
magánkézben van, de a friss
házitej mellett még mindig lehet kapni kimérve nápolyit és
élesztőt is. Kezdetben a tejleadáson és annak vásárlásán kívül csupán néhány tartós élelmiszert lehetett kapni (pl. cu-

kor, kávé, liszt, só, étolaj, ecet,
száraztészta).
– Abban az időben a háztáji
tejet hozták ide leadni Zalalövőről, Irsapusztáról, Nagyfernekágról és Csödéből is. Az
összegyűjtött tejet kétnaponta
vásárolta fel a Zala Megyei
Tejipari Vállalat (ma Pannontej
Zrt.), ilyenkor a 2000 literes
tartályunk szinte mindig tele
volt – emlékezett vissza Tóth
Sándorné, a bolt jelenlegi tulajdonosa. A helyiek által csak
„Magdi anyus”-ként szólított
asszony 1983-ban kezdett el dolgozni a boltban, mint a tsz alkalmazottja. Az 1994-es privatizációt követően vásárolták meg
az üzletet férjével, ami a mai
napig megtartotta bájos, a falusi kisboltokra jellemző közvetlen hangulatát.

Magdi néni lassan harminc éve fogadja vásárlóit.

– Amióta megvettük a boltot, az igényeket figyelembe véve folyamatosan bővítettük a kínálatot. Először üdítőket, papírárut, aztán húsárut is kezdtünk

forgalmazni, szép lassan kialakult, hogy mire van szükségük
a vevőknek. A nyitvatartási időt
is próbáltuk a vásárlók igényeihez igazítani. Itt a boltok délután már bezárnak, este csak én
tartok nyitva. Hitelre vettük az
üzletet, azt a pénzt is ki kellett
termelni, úgyhogy a forgalomnövelés miatt is szükség volt a
hosszabb nyitva tartásra –
mondja.
Bár az évek során számos
változáshoz és rendelethez kellett alkalmazkodnia a kisboltnak, bezárva sose volt, sőt! Mivel Magdi néni személyes kapcsolatot ápol vásárlóival, az
igényeikhez mérten szinte minden megtalálható nála. Ha valami mégsincs, akkor a következő áruszállításkor elsőként rendeli meg az általuk kívánt terméket.
Molnár Fanni

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

A legkisebbek óriási lelkesedéssel vetették magukat a versenybe.

A Zalalövői Általános Iskola és AMI egy csapattal képviseltette magát a megyei versenyen szeptember 25-én, ezen a
szeles és hideg napon. Nagyon
tehetséges és fiatal a kis csapatunk, hiszen a náluk egy korcsoporttal idősebbek között sikerült magasugrásban a dobogó
második fokára állniuk, távolugrásban pedig az értékes negyedik helyet megszerezniük.

A csapat tagjai: Biró Cintia,
Fekete Jázmin Júlia 7., Tóth
Emese, Szabó Lara, Simon Petra 6. osztályos tanulók. Felkészülésüket Szabó Józsefné segítette.
A Zalalövői Általános Iskola és AMI hagyományainak megfelelően rendezték meg szeptember 28-án az idei körzeti mezei futóversenyt, mely iskola legnagyobb tömegsport rendezvé-

nye, melyen szinte minden tanuló részt vesz. Örömteli, hogy
évről-évre több szülő látogat ki
a versenyre, hogy személyesen
szurkolhasson gyermekének.
Eredmények. 1-2 osztály, leány: 1. Szabó Fanni 2. o., 2.
Szabó Anna 2. o., 3. Szőgyör
Réka (Teskánd), fiú: 1. Darvas
Milán 2. o., 2. Bogdán Márk
(Salomvár), 3. Pajor Alexander
(Salomvár).
3-4. osztály, leány: 1. Horváth Hanga (Teskánd), 2. Bucsics-Tóth Amarilla 4.a., 3. Tóth
Alexa 4.b., fiú: 1. Fekete Máté
4.b., 2. Orbán Dániel 4.b., 3.
Laki Bence 3. o.
5-6. osztály, leány: 1. Szabó
Lara 6.a., 2. Simon Laura 6.a.,
3. Simon Petra 6.a., fiú: 1. Barbarics Martin 6.a., 2. Wolf Gergő (Salomvár), 3. Szemes Marcell (Teskánd).
7-8. osztály, leány: 1. Biró
Cintia 7. o., 2. Matkó Boglárka
8. o., 3. Fekete Jázmin 7. o.,
fiú: 1. Csonka Csaba 8. o., 2.
Balázs Kristóf 8. o., 3. Stankovics Zoltán 8. o.

Középpontban a nyugdíjasok
A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően Vas megyei tapasztalatcserére utazhatott minap egy zalai küldöttség
Szombathelyre, ahol a nyugdíjasok mindennapi életét érintő
kérdések szerepeltek napirenden. A delegációt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zala Megyei Idősügyi
Tanács elnöke vezette.
– A Zala Megyei Idősügyi
Tanács tagjai megosztották tapasztalataikat a szomszédos megye szakembereivel. Kiemelték
a nagykanizsai, zalaegerszegi
rendezvényeket, a szenior akadémiát, a fiatalok bevonását a
számítástechnikai és nyelvoktatásba, hiszen ezeknek nagyon
jó tapasztalatai vannak Zalában. A Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség és a Vas Megyei Önkormányzat Nyugdíjas
Klubjának tagjai is megosz-

A zalai küldöttség…

tották tapasztalataikat zalai
kollégáikal, így mindkét fél
számára hasznos volt az esz-

mecsere – foglalta össze a
találkozó lényegét Pácsonyi
Imre.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Négynapos ünnep…
Gábor sokáig azt evett és
annyit, amennyit akart. Nem
látszott meg rajta. Aztán
teltek az évek és észre kellett vennie, hogy a zakóját
már nehezebben tudja begombolni.
Az első fogyókúra után
rájött, nem az ételek mennyisége, hanem az íze hiányzik
neki a legjobban. Elhatározta, odafigyel arra, hogy a
kedvenc étele olyan legyen,
amilyennek lennie kell. Ezért
egy átlagos rántott hús, ezután szóba sem jöhetett. A
kulináris élvezetekben odáig
jutott, hogy elkezdett főzni,
mivel egy jó konyhája volt.
Ezt könnyedén tehette meg.
Időnként egy kisebb pocak
megjelent, de egy kis odafigyeléssel ezt az általa beállított határok között tudta
tartani. Ezzel szemben ismerőse az időről-időre visszatérő drasztikus fogyásban látta a megoldást. Alig evett valamit, majd amikor elérte célját, már jöhetett a gyorskaja.
Ismerősével egy ilyen intenzív fogyás után találkozott. Ismerőse kihasználva a
lehetőséget, hogy ő most kockahassal rendelkezik, egyből
rákérdezett Gábor hasára: vajon hányadik hónapban jár?
Gábor ezt a beszólást
nem állhatta meg szó nélkül.
Elmosolyodott és belevágott:
– Tudod, elég elfoglalt
vagyok. Nincs időm arra,
hogy a négynapos ünnepeket
figyeljem, ezért veled ellentétben – közben a hasára mutatott – van tartalékom arra,
hogy a boltnyitásig kihúzzam. Míg rólad ez már nem
mondható el…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Szüreti mulatság Zalaboldogfán
Október utolsó szombatján
szüreti felvonuláson vettek
részt Zalaboldogfa község lakosai. A településen a régmúltat
idéző szüreti eseményeket a
Zalaboldogfai Sportegyesület
szervezésében tárták ez évben a
lakók elé.
A tradíciókat követve az új
bor elkészültét és a jól elvégzett szüreti munka sikerének
megünneplését hagyományőrző
módon jókedvű felvonulással
koronázták meg ezen a napon.
A szüreti menetet a jelmezbe

öltözöttek a kultúrháztól indították délután, feldíszített traktorok platóján utazva. A falu
központjában a kisbíró, a faluban megtörtént eseményeket
illető tréfás hirdetménye után
egy postás jelmezes borítékba
rejtett szüreti báli meghívót
osztott szét a nép között. A
jelmezes fiatalok paródia előadással és tánccal kedveskedtek
az összegyűlt lakosoknak.
Ezt követően a felvonulás
érintette a falu minden egyes
utcáját, amelyekben koccintás-

Esthajnal Szent Raffael ünnepén
2018. szeptember 29-én, a
szent angyalok ünnepén, püspöki szentmisén énekelt a bagodi Esthajnal Kórus a zalaegerszegi megyei kórházban.
Takács András kórházlelkész
kérte fel az énekkart e megtisztelő szolgálatra, aminek
előzménye egy közösen tartott
nagyböjti zenés áhítat és mise a
kórházkápolnában. A zsúfolásig
megtelt ebédlőben várták a
kórházi dolgozók Székely János
püspök atyát, aki végtelen közvetlenséggel, barátságosan fordult minden jelenlévőhöz. A
kórus miseszolgálatát kétszer is
megköszönte, ami igencsak
nagy erőt ad a kórustagoknak a
szolgálat folytatásához.
Az énekkar 12 éve énekel
együtt, 2 éve Esthajnal Kórus
néven. Az elnevezés az énekkar
összetételére utal, hisz különböző korosztályok, diák, aktív
dolgozó, nyugdíjas egyaránt

örömmel énekel a csoporttal. A
tagokat az éneklés szeretete, a
kórusmuzsika iránti elkötelezettség, a közös hit, a közös
értékrend köti össze. A kórus
repertoárján elsősorban egyházi
művek szerepelnek, többször
lát el miseszolgálatot a bagodi
templomban. Fontosnak tartja a
magyar népi hagyományok és
népdalkincs ápolását is. Szívesen lép fel egyházi ünnepeken,
falurendezvényeken, fellépett
már szülőfaluja mellett Zala
megye számos településén, Zalaegerszegen, Lentiben, Nagykapornakon, Reszneken, Nemeshetésen, Boncodföldén…
2017-ben a Vass Lajos Népzenei Verseny területi döntőjén
ezüst minősítést szerzett.
Hamarosan már az adventi
és karácsonyi dallamok kerülnek elő a kóruspróbákon, hisz
több felkérés is érkezett a liturgikus év e kiemelt időszakára.

A táncba a nézőket is bevonták.

ra hívták meg a falu népét. A
szüreti menet a kultúrháznál ért
véget, ahol a vigasság tovább
folytatódott a hajnalig tartó

szüreti bálban. A bál bevételét a
Zalaboldogfai Sportegyesület
javára fordítják.
Trojkó Tímea

„Segíts, hogy segíthessünk”
A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 8 éve
szervezi meg minden évben a „Segíts, hogy segíthessünk!”
című adománygyűjtő akcióját és jótékonysági bálját az Erdélyben működő, Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc
Alapítvány otthonai számára.
A zalalövői Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szívügyének tekinti Böjte Csaba és az árvaházak segítését, amiről idén is tanúbizonyságot tettek az összegyűjtött
adományokkal:
– Ebben az évben 550 kg tisztító és tisztálkodási szert, tartós élelmiszert, emellett rengeteg iskolaszert sikerült összegyűjtenünk, valamint a pénzbeli támogatásokból még hozzávásárolnunk, amit idén Szovátára és Tusnádfürdőre vittünk el.
Hogy melyik évben hova, azt előre leegyeztetjük az alapítvány
vezetőségével, hiszen ők tudják a legjobban, hogy melyek azok
az otthonok, ahol a legnagyobb szükségük van a segítségre –
tájékozatott Csonka Ferenc, az egyesület elnöke, aki a ferences
rendi szerzetes egy ismert mondását tartja mindig szem előtt:
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
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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.

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!
1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
ezüst- és normand fenyőimet eladásra,
1 méterestől 2 méteresig 2000 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.
Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
8983Ormándlak,
Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
Tel.:30/
30/237
2373949
3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!

ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítás a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások
üSzemélyi kölcsönök, lakáshitelek, jelzáloghitelek, CSOK ügyintézés
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

Eladó lakás Egerszeg központjában
Zalaegerszeg városközpontjában tulajdonostól eladó
egy szépen felújított, téglaépítésû
12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.
Az ingatlan per- és tehermentes,
64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.
Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon
előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból
malacok, süldők eladók. Ár: 650 Ft/kg
Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

