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Bagodi épület az „Év homlokzata” pályázat különdíjasa
2018-ban már 9. alkalommal írta ki építészek és kivitelezők számára az alapító és fő
támogató Baumit Kft. az „Év
Homlokzata” pályázatot öt kategóriában, célja, hogy bemutassa, valamint értékelje az elmúlt években készült épületeket, felújításokat, továbbá
díjazza a kiemelkedői építészi,
kivitelezői teljesítményt.

Az Év Homlokzata pályázat
abban különbözik a többi építészeti pályázattól, hogy méltó
módon díjazza a kiemelkedő
minőséget az építész-tervező és
a kivitelező munkájában egyaránt. Ezzel igazságos és szükséges egyensúlyba kerül a művészi-mérnöki teljesítmény a
technológiai és a kézműves tudással, minőséggel, hiszen egyi-

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont...................................5 Ft/kg
Sertés máj...........................................319 Ft/kg
Apróhús 70 %.....................................899 Ft/kg
Karaj csontos....................................1099 Ft/kg
Comb..................................................1129 Ft/kg
Tarja csontos.......................................999 Ft/kg
Tarja csont nélkül.............................1209 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye.......................1656 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos.....1069 Ft/kg

Tepertőkrém....250g/dob.....449,-/db.......1796 Ft/kg
Lecsókolbász.............................................699 Ft/kg
Véres-Májas Hurka.....................................899 Ft/kg
Disznósajt vcs..........................................1399 Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás...1699 Ft/kg
Szafaládé...................................................1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs...............................1099 Ft/kg
Virsli Sajtos...............................................1199 Ft/kg
Parasztmájas............................................1199 Ft/kg
Vadász karikás..........................................1399 Ft/kg
Nyári turista..............................................1549 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka.............................1999 Ft/kg
Füstölt tarja...............................................1999 Ft/kg
Füstölt comb.............................................1999 Ft/kg
Kocsonya 0,3 dl/db..........................669,-/db...2230/l

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

Érvényes: 2019. január 14 - január 27-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!

Előtte és utána…

kük sem tud érvényesülni a
másik nélkül.
Nagyszámú, összesen 286
érvényes nevezés érkezett, melyeket a kiírótól független,

szakmai zsűri értékelt, majd
közülük választotta ki kategóriánként a nyertest, aki a nettó
1 000 000 forintos díjat nyerte.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A zalalövői önkéntes tűzoltók ajándékot kaptak

Vigh László köszönti a megjelenteket, mögötte a város és a
katasztrófavédelem vezetői.

A Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vehetett
át egy STEYR Bronto tűzoltó
gépjárműfecskendőt december
8-án. Az átadott tűzoltóautó
korábban a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon
látott el szolgálatot.
A gépjárműfecskendő ünnepélyes átadására a zalalövői
Salla Művelődési Központ és
Könyvtár épülete előtti területen került sor. Az eseményen
elsőként Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte a
megjelenteket, aki kiemelte, az
önkéntesek áldozatos munkáját,
akik szabadidejüket nem sajnálva mentik és védik az állampolgárok értékeit. Egri Gyula
tű. ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgatója személyes élményeit
mesélte el a gépjárműfecskendővel kapcsolatban, amikor az
még Nagykanizsán látott el
szolgálatot. Jókívànságát fejez-

te ki azzal kapcsolatban, hogy a
tűzoltó gépjárműfecskendőt minél kevesebb beavatkozásnál
kelljen használnia az önkéntes
egységnek.
Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy az egyesületet a bajtársiasság és a tenni
akarás jellemzi, mindehhez fontos, hogy egy eszköz is a rendelkezésükre álljon, amellyel a
beavatkozások alkalmával segíteni tudnak. Az igazgató
hangsúlyozta, hogy örömére
szolgál, hogy Pápoc, Egyházasrádóc és Alsószölnök mellett
Zalalövő önkéntes tűzoltói is
birtokba vehetnek egy felújított
STEYR Bronto tűzoltó gépjárműfecskendőt, mindemellett pedig december 6-án hetvennyolc

másik önkéntes tűzoltó egyesület mellett a zalalövői
egyesület is átvehette az önkéntes tűzoltóknak kiírt pályázaton elnyert eszközöket az
igazgatóságon.
Pintér Antal, Zalalövő polgármestere felelevenítette az
önkéntes tűzoltó egyesület történetét, majd megköszönte a
helyi önkéntesek áldozatkész
munkáját, amit a város lakóinak biztonságérzetének megóvása érdekében tesznek.
Az ünnepség következő részében Horváth István Sándor
plébános megáldotta a gépjárműfecskendőt, ezt követően
Egri Gyula és dr. Bognár Balázs átadták a jármű indítókulcsát Hajdu Mihálynak, a Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnökének.

Az autó indítókulcsát Hajdu Mihály vette át Egri Gyulától és dr. Bognár Balázstól.

Bagodi épület az „Év homlokzata” pályázat különdíjasa
(Folytatás az 1. oldalról)
A gálavacsorával egybekötött díjátadó gálaestre Budapesten, a Várkert Bazár impozáns épületében került sor, ahol
a pályázat alapítójának ügyvezetője, Illy Gábor különdíjat
adott át Bagod Zalaegerszeg
felől elhelyezkedő temetőjében
található kripta számára, ami
korábban a Boldogfali Farkascsalád temetkezési helye volt.
Véleménye szerint a díj odaítélésében nagy szerepet játszottak azok az érzelmek, amelyeket ez az épület kelt az
emberekben. A másik különdíjat egy főiskolai épületegyüttes kapta.
Csaknem 140 esztendeje
Boldogfai Farkas Imre özvegye
és három fia a helyi földbirtokos főszolgabíró, táblabíró

Farkas Imre emlékére építtette
a családi temetkezési helyet,
aki a zalai nemzetőrség felállításán is dolgozott az 1848-49es forradalom és szabadságharc
idején. A család több neves
jogtudós leszármazottal büszkélkedhet, mindannyiukban közös volt a hazáért való munkálkodás. Az épületben összesen 9 leszármazott nyugszik, a
család számos tagja – bárhová
is sodorta az élet őket – Zalában talált örök nyughelyet.
Az épületet 1881 óta nem
újították fel, s akár az enyészeté is lehetett volna, de a
család Budapesten élő leszármazottja, Papp Éva nagylelkű,
önzetlen, mindannyiunk számára példaértékű felajánlásának köszönhetően – mely a
külső felújítás költségeinek csak-

nem 60 %-át fedezte – az önkormányzat 2017-ben elkezdhette a rekonstrukciós munkálatokat, a költségek fennmaradó részét magára vállalva. A
ritkaságszámba menő közös
összefogás eredményezte azt az
önmagáért beszélő látványt,
ami nap, mint nap elénk tárul,
amikor elhaladunk a temető
mellett.
A díjátadó ünnepségen
Papp Éva a család képviseletében, továbbá Végh Ferenc, a
kivitelező ügyvezetője volt jelen. Sipos Ferenc polgármestert
az átadót megelőző napokban
született gyermeke marasztalta
otthon, így ő a szervezőknek
írásban juttatta el köszönetét és
üdvözletét.
Zárszóként Illy Gábor ügyvezető szavait idézzük:

„Ezt a felújítást, ezt a munkát, ezt a kis épületet nem a
látható dolgok teszik naggyá.
Nem a helyszín ismertsége,
nem a bekerülési költség és
nem az alkalmazott műszaki
megoldások emelik magasra.
Ez a kis kripta valószínűleg
sohasem lesz tömegeket vonzó
turista-látványosság. Nem ebben áll az értéke. Hanem abban, ami ezek mögött húzódik.
Tudják, azok az erények: a szeretet, a hűség, a hagyomány és
az emlékek tisztelete. És éppen
ettől válik halhatatlanná. Személyesen is nagyon köszönöm, és
a Baumit nevében is nagyon
köszönjük minden érintettnek,
hogy ezt a kicsinységében is
rendkívüli értéket megismerhettük és most bemutathattuk!”
Bagod Község Önkormányzata
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Idősek köszöntése Salomváron
2018 december 16-án, vasárnap délutáni műsorral várta
a szépkorú lakosokat a salomvári önkormányzat a kultúrházban. A színpadon a községben
megalakult ének- és tánccsoportok kedveskedtek műsorukkal az idős korosztálynak, majd
vacsorával vendégelték meg a
meghívottakat.
Árvay Sándor polgármester
nagy szeretettel köszöntötte a
vendégeket. Majd folytatta a
decemberi hónap számvetésével, hogyan is zajlottak az események Salomváron. A kultúrház terme minden egyes rendezvény ideje alatt megtelt. A
hónap elején, Mikulás-váráskor
tele volt gyermekekkel, azokkal, akik a falu jövőjét fogják
alkotni.
Az ezt követő program a
sportegyesület évzáró ünnepsége volt, amelyen ugyancsak
sokan vettek részt. Ezek a

dolgok azt mutatják, hogy a
falunak van jövője, van érdeklődés és van miért dolgozni,
ami jó érzéssel tölt el mindenkit. Minden egyes alkalommal
megtelik élettel az a kultúrház,
amit a mostani idős korosztály
hozott létre. Ezen a napon
pedig a kultúrház termében a
szépkorú vendégeket fogadhatják.
Az önkormányzat nevében
Csáky István alpolgármester
tisztelettel megköszönte a megjelenteknek, hogy elfogadták a
meghívást.
A köszöntőket követően lépett színpadra a 2015 novemberében megalakult salomvári
Süle Ferenc Egyházi Emlékkórus gitárral kísért dalokkal,
majd a szintén salomvári, már
körülbelül 10 éve működő
amatőr táncklub adott elő táncműsort és táncparódiát.
Trojkó Tímea

Meghitt ünnep Irsapusztán

Árvay Sándor polgármester köszönti a vendégeket, a háttérben
a Süle Ferenc Emlékkórus.

Hagyárosi faluvégen...
Mint arról korábban beszámoltunk, Lőrincz Kálmán (Lorenzo) nyugalmazott zenetanár
és társai az októberi hagyárosböröndi szüreti felvonuláskor
zenés magyar nóta műsorral
lepték meg a résztvevőket,
amibe bevontak két idős helyi
lakos „nótafát”, Imre Balázst
(79) és Pauer Jánost (85) is.
Utóbbi fiának, ifj. Pauer Jánosnak és lányának, Csulicsné
Pauer Eszternek támadt az az
ötlete, hogy ezeket a szép dalokat adathordozón is meg
kellene örökíteni az utókornak,
így készült el nemrég, Lőrincz
Tamás technikai közreműködésével két változatban egy

Az irsapusztai asszonykórus előadás közben.

A zalalövői településrész
lakossága nagy odafigyelést
szentel a közösségi élet fenntartására. A korábbi és a 2018as rendezvényeiken a falu apraja nagyja nem csak képviselteti
magát, hanem a programokon
aktív szereplő is.
A karácsonyi műsoron a
helyi asszonykórus és a gyerekek léptek fel az alkalomhoz
illő dalokkal, versekkel és néptáncokkal.
A meghitt műsor után Pintér Antal polgármester megköszönte a szervezők munkáját,

a szereplőknek a felkészülést és
az előadást. Köszöntőjében kitért arra, hogy a városban működő helyi közösség rendezvényei az ÉPÍT-TE(A)M Zalalövői közösségek együttműködése az emberi kapcsolatokért
projekt segítségével valósultak
meg. E pályázatnak köszönhetően az irsai városrész közösségének 5 sörgarnitúrát adtak át
használatra, melyek megkönnyíthetik a következő évi rendezvények sikeresebb lebonyolítását és a vendégek fogadását.
M.F.

A faluban szól a nóta.

„kísérleti” CD, Hagyárosi faluvégen címmel, mely 3 dalt tartalmaz. Ezt családi rendezvény
keretében kapták meg Lőrincz
Kálmántól azok, akik a létrejöttében közreműködtek. Szó
volt arról, hogy más helybelieket is bevonva egy bővített
változatot is összeállítanak és
sokszorosítanak majd.
A tervet Török Zoltán polgármester a községi önkormányzat támogatásáról biztosította. A példa mutatja, hogy a
legkisebb faluban is meg lehet
találni azokat a helyi értékeket,
melyeknek megőrzése rendkívül fontos az ott lakók számára.
Ács László
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Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt
A Zala Megyei Közgyűlés
múlt évi utolsó ülésén elsőként
dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója adott tájékoztatást a képviselőknek az intézmény működéséről és fejlesztéseiről. Elmondta, hogy közel megyei
kórházi feladatokat ellátó nagy
városi kórházként működnek
490 finanszírozott ággyal és
olyan diagnosztikai háttérrel,
amely messze túlmutat egy városi intézmény lehetőségein.
Kiemelte, hogy a számukra elérhető uniós pályázati lehetőségeket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fejlesztést tudtak megvalósítani az elmúlt időszakban. A gazdálkodást illetően elhangzott, hogy
az intézet működési eredménye
negatív volt, mivel a folyamatos költségnövekedéssel nem
tudott lépést tartani a finanszírozás emelkedése. A helyzet
megoldása érdekében 2017. második felétől összetett gazdálkodás javító intézkedéscsomagot vezettek be, melynek eredménye már érezteti hatását. További cél a fekvőbeteg forgalom optimalizálása, ezen belül
az egynapos sebészeti ellátás
arányának növelése, valamint a
krónikus ágyak kihasználásának maximalizálása. Kiemelte,
hogy a jövőben is fenn kívánják tartani azt a magas színvonalú szakmai munkát, amely

napjainkban is jellemzi a kórházat.
Ezt követően a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház működéséről és fejlesztéseiről tájékozódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta,
hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai
tervük szerint végzik, az elért
eredményeket és a kitűzött célok helyességét évente felülvizsgálva. Elhangzott, hogy a
kórház szerződött ágyszáma
1.016, melyből 22 fekvőbeteg
osztályon 700 aktív és 316 krónikus ágy kapacitáson látja el a
betegeket. Kiemelt célként tekintenek a kardiológia, szívsebészet, érsebészet és a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, a daganatos betegségek
diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek bővítésére, valamint
a minimál invazív/egynapos
beavatkozások fejlesztésére. Az
éves betegforgalom évek óta
40.000 körüli fekvőbeteg ellátását és 750-780 ezer közötti
járóbeteget jelent.
Az eredményeket illetően
kiemelte, hogy javult az ágykihasználtságuk, a fejlesztéseknek köszönhetően bővült az egynapos beavatkozások köre, de
további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdolgozók körét illetően általános orvoshiányról nem beszélhetünk
esetükben, de néhány szakmá-

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékoztatást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két
kórháznak.

ban kritikus hiánnyal küzdenek, illetve néhány osztályon
kedvezőtlen a korösszetétel.
Ugyanakkor eredménynek tekinthető, hogy az idei évben
valamennyi kilépő egészségügyi dolgozót pótolni tudtak. A
humánerőforrás fejlesztése érdekében tanulószerződést kötöttek szakképzésben résztvevő

Évet zárt a Zalalövői Mozgássérült Egyesület
Kulturális műsorral egybekötött, hagyományos évadzáró rendezvényét tartotta a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének
zalalövői csoportja, ahol Belső
Jánosné csoportvezető köszönte
meg a csoport tagjainak az egész
éves munkát. Mint mondta, az
egyesület nem jöhetett volna
létre, és nem tudna fennmaradni segítőkész tagjai nélkül, akik
rengeteget tesznek azért, hogy a
közösség meg tudja tartani formáját, és segíteni tudják egymást.
– Ezúton is szeretném megköszönni Zalalövő Képviselőtestületének, a polgármesternek,
a civil szervezeteknek, és minden jóakaró embernek a munkáját, aki segít és támogat bennünket – mondta a csoportvezető.
Pintér Antal polgármester
év végéhez közeledve áldott
békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag új évet
kívánt a csoport tagjainak. A

Dudás Gyula köszönti a tagokat.

kisközösség további sikeres
működését, programjait segítve
az ÉPÍT-TEAM Zalalövői közösségek együttműködése az
emberi kapcsolatokért projekt
keretében egy üstházat üsttel,
valamint pecsenyesütő tárcsát
gázégőkkel adták át használatra.
Dudás Gyula, a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesü-

letének elnöke is köszöntötte
a megjelenteket és bejelentette, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék által felajánlott adománynak köszönhetően több
száz egyesületi tagnak tudnak
tartós élelmiszer csomagot átadni, így a zalalövői csoport
tagjainak is.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

tanulókkal, valamint a gyakorlati oktatás színvonalának emelése érdekében önálló gyakorlatvezetői munkakört hoztak
létre, valamint folyamatban van
erre irányuló EFOP projekt is
az intézményben.
A gazdálkodást illetően elhangzott, hogy a takarékos gazdálkodásnak, a bevezetett intézkedéseknek és a konszolidációs támogatásnak köszönhetően megszűnt a nagy összegű
szállítói tartozásállomány, s ma
a kórház minden számláját időben ki tudja már egyenlíteni. A
fejlesztésekről szólva elhangzott, hogy 2015-2018. között
több mint 9 milliárd forintot
tudtak
pályázati
források
bevonásával eszközbeszerzésre
fordítani, valamint számos felújítást valósítottak meg épületeiken is. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a rendelőintézet felújítása, valamint a
krónikus belgyógyászat végleges elhelyezése a pózvai telephelyen.
Dr. Pál Attila elnök a közgyűlés nevében köszönetet mondott a két kórháznak a magas
színvonalú betegellátásért, amelyet a megye lakosságának egészsége érdekében végeznek.
A következőkben a közgyűlés módosította 2018. évi költségvetését, valamint jóváhagyta
2019. évi belsőellenőrzési tervét és elfogadta a következő
félévre szóló munkatervét. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)
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Oromhegyesi vendégek Zalaszentgyörgyön
Karácsony alkalmával a
vajdasági Oromhegyesről érkeztek vendégek Zalaszentgyörgyre a Luca vásár és a
karácsonyi műsor megtekintésére, azon kívül látogatást tettek a kávási borospincéknél a
Szabó-hegyen, ahol Eke László
polgármester mutatta be az
itteni szőlőművelést és borászatot és borkóstolásra is volt lehetőség. A vendégeket családoknál szállásolta el az önkormányzat, egy hétvégét töltöttek
el Zalaszentgyörgyön.
A két település immár 10
éve ápolja a kapcsolatot egymással, tudtuk meg Kovács
Dezsőtől, Zalaszentgyörgy polgármesterétől. Igyekeznek mindig más és más programot vá-

lasztani az érkező vendégeknek. A népi hagyományok ápolása folyamatosan megjelenik a
testvértelepülési kapcsolatban.
Az oromhegyesi kórus több
alkalommal fellépett Zalaszentgyörgyön, a helyi tánccsoport
pedig a Vajdaságba látogatott.
A Gyertyafény Kórus Alapítvány kórusa templomi éneklésben vett részt a Vajdaságban, a
települések futballcsapatai játszottak mérkőzéseket egymás
ellen, és közös pályázaton
vesznek részt, amely a testvértelepülési kapcsolatok elmélyítését szolgáló programok támogatását szolgálja.
A találkozók alkalmával egyre mélyebb kapcsolat kialakítására van lehetőség. Ezek a

Hagyományos disznóvágás Zalaszentgyörgyön

A találkozók alkalmával egyre mélyebb a kapcsolat.

találkozók lehetőséget adnak
arra, hogy megerősítsék a határon túl élőket abban, hogy meg
tudják tartani a magyarságukat.
Zalaszentgyörgy ajándékozásban is szívesen kifejezi test-

vértelepülési viszonyát Oromhegyes felé. Legutóbb egyik
parkjuk díszítését szolgáló
dísznövényeket juttatott el
hozzájuk.
Trojkó Tímea

A 90 év felettieket köszöntötték

A tájháznál végzett közös munkát jó hangulat kísérte.

Zalaszentgyörgyön a tájház
különböző hagyományőrző események helyszínéül szolgál az
év során. A zalaszentgyörgyi
önkormányzat és a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes hagyományőrző disznóvágást tartott január 5-én a tájháznál. A
korábban rendszeres tevékenységnek számító disznóvágás
kezd eltűnni a falvakból is, így
az önkormányzat hagyományőrző jelleggel próbálja életben
tartani ezt a népi hagyományt.
A teljes napot igénybevevő
disznóvágás alkalmával használatba vették a tájház konyhájának hagyományos népi felszerelését is, a füstölés is

ugyanúgy a helyszínen történt.
A Pálfiszegről beszerzett disznót igyekeztek hagyományos
módon feldolgozni. A sertésből
kolbász, füstölt szalonna, füstölt sonka, kenőmájas és egyéb
termékek készültek, amiket a
későbbi helyi rendezvényeken
fel tudnak használni.
Maga a hagyományőrzés és
ennek érdekében tett munka
közösséget építő és összekovácsoló erővel bír, ezzel a tevékenységgel tisztelgünk a régi
hagyományok előtt. A tájháznál
végzett közös munkát jó hangulat kísérte. A nap az esti közös énekléssel, nótázással zárult.
Trojkó Tímea

Néhai Kozma János, Zalalövő egykori polgármestere
kezdeményezésére
majdnem
egy évtizede köszöntik a 90.
életévüket betöltött személyeket a településen. Idén 11 főt
köszöntött Pintér Antal polgármester, aki ezt a szép hagyományt mindenképpen folytatni
szeretné a következő esztendőkben is. 2018-ban Berkes
Antalné, Berki Sándorné, Dénes Albertné, Farkas Aladárné,
Hencz Istvánné, Horváth Jó-

zsefné, Németh Dezső István,
Sebők Jenőné, Szalai Jenő,
Tóth Józsefné, Varga Istvánné
vehette át a nekik járó ajándékcsomagot, valamint Pintér Antal polgármester és Szabó Balázs alpolgármester jókívánságait.
Isten éltesse őket még sokáig, ezúton is kívánunk nekik
erőt, egészséget, boldogságban
eltöltött hosszú éveket!
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Tóth Józsefné idén ünnepelte a 90. születésnapját.
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Az építkezés éve lesz 2019 Zalában

Fotó: Zalatáj
Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozása, szállodaépítés, továbbá
vasúti és repülőtéri fejlesztés is
szerepel a Zala megyében idén
elkészülő vagy induló, összesen
több száz milliárd forint értékű
beruházások között, amelyekről
Zala megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak január 8-án évindító sajtótájékoztatót.
Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője, a Zalaegerszegen
épülő járműipari tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt,
hogy a mintegy 45 milliárd forintos, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése jelenleg 50 százalé-

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

kos készültségen áll. Az ehhez
is kapcsolódó, 170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is elindult tavaly
ősszel.
Január végére befejeződik a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról, hogy 255 millió
forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Színház mintegy
hárommilliárd forintra tervezett
korszerűsítésének tervezési feladataira.
Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott az alapfeladatok ellátásán kívüli tervekről azt mondta: több száz millió
forintból Zalaegerszegen kettő,
Nagykanizsán három, Keszthelyen pedig egy kormányhivatali
épület energetikai korszerűsítését indítják el, de valamennyi
zalai épületük klimatizálását
szeretnék később megoldani. Zalaegerszegen ezzel egy időben az
állam kezébe kerülhet a közúti
vizsgabázis ma még vegyes tulajdonú ingatlanja, amelynek szintén tervezik a felújítását.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a
tervezés évei után az idei már
az építkezések esztendeje lesz a
megyében. Az M76-os még zajló építkezése mellett a harmadik
negyedévre befejeződik ugyanis
az M70-es autóút kétszer kétsávos
autópályává történő bővítése,
ami Nagykanizsa térségének is
új fejlesztési lendületet adhat.

Még az idén szeretnék elkészíteni a Zalaegerszeg és a
szlovéniai Lendva között újjáépíteni tervezett vasútvonal határig tartó szakaszának engedélyes
és kiviteli terveit. A megye rendelkezésére álló 23 milliárd forint európai uniós forrás vidéki
településeket érintő infrastrukturális fejlesztései mellett ugyanakkor a Zalában jelentős szerepet
játszó gyógyfürdők Kisfaludyprogramból megvalósuló beruházásait is kiemelte.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP), Zalaegerszeg polgármestere szólt a 13 milliárdos
összegből tervezett új logisztikai központ és konténerterminál beruházásáról, amelyet hamarosan kormányhatározat erősíthet meg. A Mol zalai finomítója márciusban mintegy három-milliárd forintos bővítést
indít, amellyel a gumibitumentermelést kívánják megnégyszerezni.

Hamarosan átadják a 600 millió forintból megvalósított korszerű, 180 férőhelyes „munkáshotelt”, szeptemberre pedig várhatóan elkészül az egykori Balaton Szálló kínai beruházó által elvégzett korszerűsítése. A belvárosi, egykori Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épülete helyén pedig négycsillagos konferencia- és üzleti hotel építése kezdődik, a tervek elkészítésére 200
millió forintot kapott a város.
A Modern városok program
beruházásai közül a belvárosi
Kvártélyház és a botfai kastélyépület renoválása, valamint az
Alsóerdőre tervezett szabadidős komplexum kivitelezése is
elindulhat ebben az évben. A
mintegy 9,5 milliárd forintos
költségűre tervezett új uszoda
és strand kivitelezői szerződését pedig már ezen a héten
aláírják, így ennek az építése is
rövidesen indul – jelezte a polgármester. (Forrás: MTI)

Élelmiszer adományok Zalalövőn

Először tudtak tartós élelmiszer csomagokat átadni Zalalövőn.

Első alkalommal biztosított
lehetőséget a Máltai Szeretetszolgálat Zalalövő lakossága részére, hogy a településen is tartós élelmiszer csomagokat tudjanak átadni a rászoruló családoknak.
A sikeres kezdeményezést
Pintér Antal polgármester indította el, aki a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Központ ügyvezetőjét, dr. Báthy Andrásnét kereste fel a tartós élelmiszer csomagok és egy idősotthon létesítése céljából. Mint mondta, a közeljövőben szeretnének létrehozni Zalalövőn egy „Máltai cso-

portot”, amelynek tagjai a település és a szeretetszolgálat közötti munkát segítenék, hogy
minden lehetőséget ki tudjanak
használni a rászoruló családok
megsegítésére.
A kapott 39 csomag kiosztását a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás szociális dolgozói vállalták. Az első csomagok átadásánál jelen volt Németh Zsuzsanna intézményvezető-helyettes és Poór Erzsébet
gondozó, Pintér Antal polgármester és Szabó Balázs alpolgármester.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

2018. december
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Szolgálnak és védenek
Hagyárosböröndön 1994 áprilisa óta működik hivatalosan
a helyi polgárőr és vagyonvédelmi egyesület, melynek jelenleg 32 tagja van. December
1-én, szombaton délután került
sor az egyesület új irodájának
felavatására, melyet a korábbi
ifjúsági klub helyiségéből alakítottak át társadalmi munkával
és a helyi községi önkormányzat segítségével. 15 órától a
Csordás István vezette zalaszentmihályi nótakör adott nagysikerű műsort a kultúrotthonban, majd a résztvevők átmentek a szomszédos épületbe, ahol
Farkas László bagodi plébános
megáldotta az új irodahelyiséget, megemlítve a polgárőrök
áldozatos, odaadó tevékenysé-

gét, melyet társadalmi munkában, önzetlenül végeznek.
Ezt követően Horváthné Dömölki Katalin helyi alelnök,
Németh Károly körzeti polgárőr
vezető (Zalaháshágy), Horváth
Tibor helyi egyesületi elnök, Török Zoltán polgármester és Nárai Erzsébet titkár ünnepélyesen átvágta a nemzeti színű
avatószalagot, ezzel hivatalosan is átadva a helyiséget az
egyesület tagságának, akik közül sokan jelentek meg a rendezvényen.
Elhangzott, hogy Horváth Tibor, aki már 8 éve tölti be az
egyesület elnöki tisztét, október
23-án megkapta Zalaegerszegen a Szent István érdemrend
bronz fokozatát a község érde-

Luca, Luca, kitty, kotty...

Fotó: ifj. Bödör Imre
Az avatás pillanata.

kében végzett jó munkájáért.
Ezután a kultúrházban vendégül látták a megjelenteket, amit

jó hangulatú nótázás követett
késő estig.
Ács László

Vásár és ünnep
2018 december 22-én Lucanapi vásár és karácsonyi ünnepség volt Zalaszentgyörgyön.
Az immár hagyományos rendezvényen, délután jó hangulatban kínálták portékáikat helyi kézművesek és termelők a
kultúrház előtti téren. A kultúrház nagytermében a Zalaszent-

györgyi Napköziotthonos Óvoda óvodásai és a Tornyos TánClub tagjai adtak karácsonyi
műsort.
A vásár idejére szervezett
gyűjtésre szép számmal érkeztek adományok a boncodföldei Autista Védőotthon lakói
számára.

Fotó: Nárai Erika
A népszokást Hagyárosböröndön is bemutatták.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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www.zalatajkiado.hu

ng

Az ének és mondóka után
szétszórták a konyhában a szalmát, majd várták, hogy a gazdasszony valami ajándékot adjon
nekik. A szalmát a gazdasszony
a tyúkok alá tette, hogy jobban
tojjanak. E népszokás egyik
változatát adták elő december 8-án, szombaton délután
Hagyárosböröndön a Henczi
Dávid táncpedagógus által vezetett zalaegerszegi Napsugarak Néptánccsoport gyermekei.
Á. L.

Hu

A lucázás vagy kotyolás, a
gyermekek házról házra járó,
termékenységvarázsló szokása
volt a Nyugat- és Dél-Dunántúlon.
Többnyire hajnalban, kisebb csoportokban mentek. A házba betérve engedélyt kértek, s ha megengedték, akkor rátérdeltek a szalmára és elkezdték az éneküket,
mely az alábbi szöveggel kezdődött: „Luca-Luca kity-kotty, tojjanak a tiktyok, ludgyok!” (azaz tyúkjaik, lúdjaik), majd termékenységvarázsló és jókívánságmondó
szövegekkel folytatódott.

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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Az átértékelés időszaka Zalaboldogfán
Zalaboldogfán az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is a
faluközpontban állították fel a
mindenki fenyőfáját és építettek mellé betlehemet.
A következő program a
Mikulás fogadására való felkészülés volt. Idén december 7-én
a szépen feldíszített kultúrház fogadta a nagyszakállút.
Érkezése előtt a Családi Intézet Mikulás-szolgálatának művészei zenés, táncos, mókás,
mesés produkcióval szórakoztatták a kicsiket és a nagyokat.
Aztán hamarosan megjelent
a Mikulás egy nagy zsák ajándékkal. A kicsik verssel, rajzzal, énekkel köszönték meg az
ajándékot és megígérték, hogy
jók lesznek, csak jövőre is
jöjjön el hozzájuk.
A nyugdíjas napot is decemberben, 14-én, advent ide-

jén tartották. Azért is tartják
fontosnak ezt az időszakot,
mivel az év többi szakát a
mindennapi gondok jellemzik.
Adventi időszakban azonban
átértékelik családtagjaikkal, barátaikkal, szűkebb és tágabb
közösségeikkel való kapcsolataikat, összetartozásukat. A karácsonyvárás a szeretetről, az
elgondolkodásról, a megnyugvásról, az embertársaik iránti
figyelemről, valamint az ünneplésről szól. Ilyen és ehhez
hasonló szavakkal köszöntötte
a nyugdíjasokat Luter Péter
polgármester.
Ezek után két tehetséges
helyi fiatal, Horvát Viola és
Kozma Flórián verssel és énekkel köszöntötte a nyugdíjasokat.
A jó hangulatról a Harangláb együttes gondoskodott. Az
igazi népi zenét magas szinten

Példaértékű támogatás
Több milliós beruházás a zalalövői óvodában

Adventi időszakban köszöntötték a nyugdíjasokat.

előadó zenekar produkciója
nagy sikert aratott, a publikum
még dalra is fakadt!
Időközben elkészült a vacsora, a szépen megterített asztalokra jutott minden finomság,
borjúpörkölt mellett sütemé-

nyek, pogácsák, amik jól jöttek
a finom borokhoz.
A színvonalas műsor és a
finom vacsora után az önkormányzat még egy vásárlási
utalvánnyal is megajándékozta
nyugdíjasait.

gítettek az építkezésben. Külön
köszönet jár Molnár Gyula részére, a vállalat karbantartójának, aki koordinálta az építkezést az anyagbeszerzéstől, a
szakmai munkákig bezárólag
mindent.
A nyáron elkészült beruházás átadójára meghívott vendégeknek a Micimackó csoport
készült betlehemes játékkal. A
műsort követően Pintér Antal
Zalalövő polgármestere üdvö-

zölte a megjelent vendégeket.
Az önkormányzat nevében
megköszönte és példaértékűnek
nevezte azt a támogatást melyet
az Elanders Hungary Kft. vezetése nyújtott az óvoda egyik
vizesblokkjának felújításához.
Az első alkalom, hogy egy
helyi cég ilyen mértékű beruházást hajtott végre egy önkormányzat által fenntartott intézményben.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

A Micimackó csoport.

A Zalalövői Napköziotthonos Óvoda két csoportszobát
ellátó, teljesen felújított vizesblokkot vehetett át, melynek
kivitelezését és minden költségét a településen található
Elanders Hungary Kft. vállalta.
A nyomdaipari vállalat és a zalalövői intézmény között fennálló jó kapcsolat több évre nyúlik vissza, amiről Kovács Imréné, óvodavezetőt kérdeztük:
– Az Elanders Hungary Kft.
évek óta támogatja óvodánkat

pénzbeli és papíráru formájában is. Karácsony alkalmából
minden évben egy nagyobb
összegű ajándékutalványt szoktak átadni a gyerekek részére. A
tavalyi évben azonban emellett
történt egy hatalmas felajánlás
is a részükről, minden költséget
állva, felújíttatták az óvoda 2
csoportját ellátó vizesblokkját.
Ezúton is szeretném megköszönni a példaértékű támogatást, mind a cég, mind a szülők
részéről, akik önzetlenül se-

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

2018. december

Csöde legfiatalabb polgárát köszöntötték
A Mikulás ajándékot vitt a
Csödében élő gyerekek számára, az egyik családhoz a képviselő-testület tagjai is vele tartottak, ahol Horváth József
polgármester köszöntötte a falu
legfiatalabb szülöttjét.
Az önkormányzat tagjai otthonában keresték fel a családot.
Páli Attila édesapa, Páli-Bicsák
Éva Erzsébet édesanya másodszülött gyermekét, Páli Attila
Szilvesztert, aki 2018 júliusában látta meg a napvilágot.
A polgármester ajándékutalvánnyal ajándékozta meg a
családot.

Elérhetõségeink:

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

Fõzni jó!
Mi a titok…

A Páli-család.

Csaba nem értette, hogy
barátai miért a súlyukkal voltak elfoglalva karácsony után.
Ő ehetett bármit és bármenynyit, a súlya alig változott.
Azonban idén észrevette, valami megváltozott. A kedvenc
nadrágja mintha összement
volna, mert egyre nehezebben tudta begombolni. Eleinte nem foglalkozott ezzel.
De amikor ironikusan egyre többen megjegyezték – újabban hasra gyúrsz? – be kellett látnia, hogy véget kell vetni „a bablevest eszek lekváros buktával” korszaknak.
Csaba a mozgásban látta
a megoldást, de túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolatmenetét megerősítette a tv-ben
látott reklám ígérete, ami egy
edzőgép pár perces használatával csodákat ígért. Meg is
rendelte a gépet. Két izmos
szállító be is cipelte neki a nappaliba. Az elején még használta is, de a várt eredmény elmaradt.
Biztos rossz gépet választottam, – gondolta magában.
A nappalija kezdett már egy
konditeremre hasonlítani, de
újabb és újabb gépet rendelt.
Csabát már régi ismerősként
üdvözölte a két izmos szállító. Csaba nekik szegezte a
kérdést: ugye maguk is ezt a
gépet használják, vagy mi a
titok, mitől ilyen izmosak?
A két izmos szállító döbbenten egymásra nézett, majd
az egyikük a már megrendelt
sok gépre nézve mosolyogva
ennyit mondott:
– Tudja Csaba, ezeket a
gépeket nem használni kell,
hanem cipelni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevében is szerepel – a vállalkozások működésének segítése. Ennek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kérdeztük Nagy Andrást, a ZMVA
ügyvezető igazgatóját.
– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitelezési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingatlanfedezet mellett – konstrukció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.
– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?
– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA sikeres hitelterméke, de korlátozott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál rendezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek részére pedig évi 4,5 %.
– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program
2017-ben indult elsősorban kisebb likviditási nehézségek áthidalására. E hitelkonstrukciónál nem szükséges ingatlanfedezet biztosítása. A feltételeknek való megfelelés esetén elég
a vállalkozás tulajdonosának
kezességvállalása, melyhez a
ZMVA és Garantiqa Hitelgarancia Zrt között létrejött megállapodás alapján a tőkeösszeg

80 %-áig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfizető kezességet
vállal. Igénybe lehet venni beruházási, illetve vállalkozásfinanszírozási célra.
A Saját Forrásból Finanszírozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kuratóriuma a növekvő vállalkozói
igények kielégítésére. A programban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási forráshoz, többek között a mezőgazdasági vállalkozások, teherfuvarozók. A ZMVA nagy figyelmet fordít a vállalkozásokban végbemenő generációváltással kapcsolatos finanszírozási nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rendezett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek részére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pontos törlesztés esetén évi 3,9 %.
Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe vehető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).
– Említene néhány statisztikai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?
– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügylet, 1 milliárd 600 millió Ft
értékben. 2018-ban 52 ügylet
került finanszírozásra 268 millió Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósításoknak.
– Alapítványuk több projektet is megvalósít…

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sikeres
hitelterméke.

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös technológia, termék, vagy hozzáadott érték kialakítása a horvátmagyar vállalkozások között,
melyhez a zalai cégek 75 százalékos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak. A következő beadási időszak februárban nyílik. A REGIONET projektben az osztrák-magyar vállalkozói együttműködéseket segítjük elő Dél-Burgenlandban
és Kelet-Stájerországban, olyan
üzletágakban, mint a turizmus,
építőipar fémipar, illetve a helyi termék. Novemberben indult egy regionális egyetemi,
hallgatói verseny, amely során
innovatív ötleteket várunk ar-

ról: milyen lesz a határmenti
térség gazdasága 25 év múlva.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezetésével már több száz vállalkozással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyeztünk el. Január 24-én
Zalaegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy
konferenciákat vállalkozókat
érintő aktuális kérdésekben:
foglalkoztatás, támogatások, finanszírozás, pályázatok.
A ZMVA továbbra is tagja az
Enterprise Europe Network hálózatnak, amely segíti a kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kilépését, finanszírozását és innovációs tevékenységét.

A BABATI ÉS TÁRSA HÚSFELDOLGOZÓ KFT.
raktárvezető, raktári dolgozó, segédmunka
munkakörök betöltésére keres
agilis dolgozót.
Tel.: 30/547-8641, 30/2276-636,
vagy személyesen az üzemben
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
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.

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
Ebédszünet: 1100-1200

13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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

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