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Zalalövő, Borostyán-tó

Megújult az iskola tornaterme Zalalövőn
A Ricsilla Sport Kft. Zalalövő Város Önkormányzatával
és a Zalaegerszegi Tankerületi
Központtal együttműködve újította fel a Zalalövői Általános
Iskola és AMI tornatermét.
A Mészáros Richárd által
vezetett a kft. megyei szinten
400 millió forintos beruházást
tudhat maga mögött több intézményben. A zalalövői iskola
tornatermének felújítása meg-

haladta a 10 millió forintot: 6
db kosárlabda palánk, pályafestés, nyílászárók hővédő fóliázása, ütéscsillapító fal kialakítása a tornaterem két végében
és árnyékolórendszer felszerelése az ablakokra. Ehhez a város önkormányzata 350.000 Ftot biztosított.
Az iskolával együttműködve három éve szerveznek
(Folytatás a 2. oldalon)

Az átadó ünnepségen Mészáros Richárd is beszédet mondott.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

MÁRCIUSI 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..........................................399 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................399 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.....................1499 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg

Tepertőkrém....250 g/dob.....399,-/db..........1596/kg
Zsír 1 kg......................................................799 Ft/kg
Lecsókolbász.............................................699 Ft/kg
Cserkészkolbász......................................1049 Ft/kg
Disznósajt vcs..........................................1399 Ft/kg
Főtt erdélyi szalonna vcs........................1409 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
Tepertő......................................................2599 Ft/kg
Kocsonya 0,3 dl/db..........................669,-/db 2230/l

Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................619 Ft/kg
Csirke comb................................589 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1099 Ft/kg

Érvényes: 2019. márciuis 11 - március 24-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!
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Megújult az iskola tornaterme Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
kosárlabda edzéseket, melynek
következtében már 69 igazolt
zalalövői sportolójuk van a különböző korosztályokban. Látva a lehetőséget a sportág térhódítására a városban, a kft.
további fejlesztéseket is végrehajt, hamarosan átadásra kerül
egy kültéri multifunkciós sportpálya, mely a kosárlabdán kívül
alkalmas kézilabda és a labdarúgás sportágak űzésére, sőt
még a tenisz kedvelőinek is
lehetőséget nyújt a sportolásra.
Gyarmati Antal, az iskola
igazgatója örömmel jelentette
be, hogy a kosárlabda diákolimpia idei sorozatába már
bekapcsolódnak diákjaik, izgatottan várják az első mérkő-

zéseket. Kiemelte a sport személyiségfejlesztő hatását, mely
a gyermekek felnőtt korára is
jelentős hatással van.
Pintér Antal polgármester
szerint elengedhetetlen volt a
tornaterem felújítása. A kosárlabda pedig ma már az egyik
legnépszerűbb sportágnak számít Zalalövőn.
Mészáros Richárd köszöntőjében kihangsúlyozta a helybeli edző kiváló munkáját: „Ma
az egyik ok, amiért itt lehetünk
az, hogy Novák Nóra a zalalövői diákok közül az ország
elitjébe tartozó korosztályos
sportolókat tud kinevelni. Szívvel-lélekkel és természetesen
kemény munkával tudta azt elérni, hogy egy kisvárosban

Sikeres városmárka kialakítása a cél
Zalalövőn tartotta nyitókonferenciáját az a határokon átnyúló projekt, amely 8 osztrák,
9 szlovén és 7 magyar település
együttműködését kívánja magasabb szintre emelni. A City Coorperation projekt egyik célja
egy erős, egységes városszövetségi hálózat létrehozása, valamint tematikus városi hálózatok kialakítása a határtérségben.
A Zala megyei együttműködő városokban, vagyis Letenyén, Lentiben és Zalalövőn
az egyéni városi profilok kidolgozása és megerősítése, valamint továbbfejlesztése a cél.
A konferencián a résztvevők betekintést kaphattak az

európai márkaépítés gyakorlatába, majd az előadók életszerű
példákon keresztül vezették le
a jó városmárka kialakításához
szükséges gyakorlati elemeket.
A projekt során valamennyi
település számára egy részletes
helyzetfeltárásra alapozott javaslatcsomag kerül majd kidolgozásra, mely tartalmazza a város
egyedi arculatának és imázsának fontosabb irányvonalait is.
Zalalövő számára gyermekélményváros profil kialakítását
fogalmazták meg a szakértők,
melyről a közeljövőben folynak
majd konkrét tárgyalások.
M.F.

A megyei döntőbe jutott zalalövőiek.

mintegy hetven diák tudhatja
magáénak a jelszavunkat: „Mindent beLövő ZalaLövő”!
Molnár Fanni
*
Első alkalommal vesz részt
a Zalalövői Általános Iskola és
AMI leány kosárlabdacsapata a
diákolimpia küzdelmeiben. A
III. korcsoportban szereplő
együttes oda-vissza legyőzte a
zalaegerszegi Petőfi-Dózsa Ál-

talános Iskolát, így bejutott a
megyei döntőbe. A csapat edzői
Mészáros Richárd és Novák
Nóra.
A Ricsilla Sport Kft.-vel
való eredményes együttműködés hozta ezt a sikert, hiszen a
gyerekek a kosárlabda edzéseken készültek fel a megmérettetésre. Az egyesület 3 éves
munkájának a gyümölcse kezd
beérni.

Zalalövő Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. március 15-én 10.00 órakor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulója alkalmából a
„Salla” Művelődési Központ színháztermében tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi köszöntőt mond: Paál István,
a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség megyei elnöke
A műsorban közreműködnek:
a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Az ünnepség után az 1848/49-es szabadságharc mártírjainak
tiszteletére emelt Petőfi emlékműnél helyezhetők el
a kegyelet koszorúi.

Felhívás!

Az előadók Magyarországról, Szlovéniából, Ausztriából érkeztek.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában működő Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 2018 évben 301.506 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat - a kapott támogatási összeget tantermek felújítására kívánjuk fordítani - személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkező nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

2019. március

3

Zalalövő és Környéke

Télen is van élet a zalalövői hegyhátakon
A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület hagyományosan februárban rendezi meg minden
évben a forralt bor főző versenyét, aminek köszönhetően
nem csak a nyári időszakban
hangosak a pincék.
A Pacsa-hegyen idén 8-an,
összesen 12 féle borral nevez-

tek be pincegazdák. A három
tagú zsűri: Galambos László,
Vertetics László és Németh
Zoltán íz, illat és összehatás
alapján minősítette a benevezett nedűket. A szomszédos Pataka-hegyen 11 gazda 14 forralt
borral nevezett be a versenyre,
melyeket a Dancs István, Nyári

Síeltek a zalacsébi ovisok
Galambos István, az egyesület elnöke tölt kóstolót a nyersborból.

Felejthetetlen nap volt…

Az idén harmadik alkalommal mentek síelni a zalacsébi óvodások és szüleik. A
szervezést és az oktatást idén is
Erdei Csaba vállalta magára.
2019. január 25-én reggel 6
órakor a felszerelések bepakolása után indult a busz az ausztriai sípálya felé, Weinebenebe.
9 órára érkeztünk meg, és a
síbakancsok a szülők segítségével hamar felkerültek a gyerekek lábára.
A hely nem mindenki számára volt ismeretlen, hiszen
több gyerek már az előző évben
is kipróbálta, gyakorolta a síelést, néhányan azonban most
ismerkedtek csak ezzel a téli
sporttal. A szülők feladata sem

volt egyszerű, hiszen egész nap
gyermekeik mellett álltak, kísérték, segítették őket a bébipályán való lecsúszásban. A
gyerekek között voltak többen
is, akik délutánra már a meredekebb, nehezebb pályákat is
birtokba vették.
A hazaúton az egész napos
aktív mozgás ellenére a fáradtság nyoma sem látszódott az
ovisokon, gyerekzsivajtól volt
hangos a busz.
Az óvodában azóta is gyakran szóba kerül ez a nap és az
ott szerzett sok-sok élmény. A
nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is szeretnénk ezt a
hagyományt folytatni.
(cs)

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!
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Pál és Borsos József alkotta
zsűri értékelte.
Mivel a hegyhátak zsűri
tagjai szerint az évjárat sok
fajnál kiválónak bizonyult, így
mondhatni, hogy csak a jó ízlés
szabott határt annak, hogy igazán finom lélekmelegítőket készítsenek a versenyzők. A Pacsa-hegyen a 12 forralt borból
hatot arany, hármat ezüst, és

ugyancsak hármat jutalmaztak
bronz minősítéssel. Közülük
Pintér László korminjából készült forralt bort ítélte meg a
zsűri a legjobbnak. A Patakahegyen is szépen teljesítettek a
gazdák, a 8 arany, 3 ezüst és 3
bronz minősítésű forralt borok
közül Salamon György főztje
végzett az első helyen.
Kép és szöveg: Molnár Fanni
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Liechtenstein-i kalandozások
SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL BŐVÜL
A BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Festői környezetben töltöttek közel három hetet a diákok.

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói, kísérői egy hatalmas lehetőséget kaptak:
2019. február 4-én 16 zalalövői
diák és 4 kísérője elindult
Liechtensteinbe 2 és fél hétre.
A fárasztó út után megérkeztek
Schaan-ba, az ottani gyermekotthonba, melynek vezetője
Bani bácsi. Fiával, Timóval, és
két szakáccsal együtt gondoskodtak arról, hogy a csapat jól
érezze magát és semmiben se
szenvedjen hiányt. A gyerekek
csak egy hátizsákkal utazhattak, amiben két garnitúra ruhát
vihettek magukkal.
Érkezésük napján lemérték
a diákok láb-, derékméretét, és
pár nap múlva mindenki még
egy utazótáskányi és hátizsáknyi ruhával gazdagodott: hótaposó, sportcipő, nadrágok, pulóverek, pólók, télikabát, kesztyű, sál, sapka, törülköző, tisztálkodási szerek, plüssállatok
lapultak a táskákban.
A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodtak: (minden
nap sétáltak, játszottak a szabad
levegőn; kétszer voltak uszodában; háromszor voltak a szomszédos kis falu sportcsarnokában, ahol kísérőikkel együtt
játszottak, sportoltak; túráztak,
szánkóztak 1600 m magasan;

sétáltak a fővárosban, Vaduzban; meglátogatta őket a hercegnő menye, akinek egy műsorral kedveskedtek; beöltöztek
farsangi jelmezekbe; a felvonuló együttes koncertjén is
részt vettek; Mc Donald's-ban
látták őket vendégül; átsétáltak
Svájcba; a Rajna partján gyűjtöttek szebbnél szebb köveket;
délelőttönként tanultak évfolyamokra bontva, hogy ne maradjanak le a tananyaggal).
Egy séta alkalmával megálltak egy cipős bolt előtt, ahol
meglepetésként mindenki kapott egy pár új, jó minőségű
sportcipőt. A hegyi túra délelőttjén kaptak napszemüveget,
utolsó nap pedig mindenki egy
karórát, amit szeretettel hordanak is a diákok. A zalalövői
csapat saját maguk által készített ajándékkal hálálták meg
a sok szeretetet, törődést, gondoskodást, amit odakint kaptak.
A kis csapat február 22-én
ért haza Zalalövőre, sok élménnyel gazdagodva, amire remélhetőleg sokáig emlékezni
fognak. Hálásak a Liechtensteini Hercegségnek, az ottani
Vöröskeresztnek, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatnak, a
vendéglátóknak a hatalmas
vendégszeretetért, amit odakint
kaptak.

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

A Széchenyi 2020 program keretében benyújtott
EFOP-4.1.2-17-2017-00116 kódszámú, „A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című
pályázattal 610 394 319 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, 100%-os intenzitással kerül finanszírozásra.
Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a
fejlesztés következtében a támogatott köznevelési intézményekben minőségi, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek legyenek elérhetőek és biztosítottak. A program célja, hogy az állami fenntartású
köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként
biztosítsák a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai
infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését.
A projekt konkrét célja az épület alapinfrastruktúrájának fejlesztése és a tanári kar minőségi nevelőoktatói munkájához szükséges pedagógiai eszközpark
bővítése.
A beruházás révén sor kerül az iskola földszintjének
teljes körű felújítására, tornaszoba-, könyvtár-, tanterem-,
nyelvi labor-, és természettudományos labor kialakítására, a kültéri sportpálya aszfaltozására, akadálymentesítésre, valamint robotikához kapcsolódó és tanulást
segítő eszközök beszerzésére.
A fejlesztés eredményeként valós, helyi igényekre és
hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, hatékony
pedagógiai eszközrendszer, módszertani megújulás, a
minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos
testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egység kialakítása valósul meg.
A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/
zalaegerszeg oldalon olvashatnak.
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

2019. március
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Min változtatna és hogyan?
Zalaszentgyörgy és további
3 település – Kávás, Zalacséb,
Zalaboldogfa – együttműködve
nyertes lett a „TOP 5.3.1-16 A
helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton, amelynek megvalósítása szervesen
együttműködve történik a Cselekvő közösségekkel.
A Cselekvő közösségek –
aktív közösségi szerepvállalás
kiemelt európai uniós projekt
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001),
aminek a projektgazdája (konzorciumvezetője) a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum (SZNM) –
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK), konzorciumi tagjai pedig az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit

Közhasznú Kft. (NMI Nkft) és
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).
A Cselekvő közösségek legfőbb célja, hogy megvalósulhasson a közös múlton alapuló
társadalmi aktivitás fokozása.
Továbbá, hogy a fejlesztésben
résztvevő településeken létrejöjjenek olyan közösségek, ahol
az ott élő emberek saját akaratukból a közjó és a település
érdekeit szolgálják. Fontos,
hogy a helység kulturális intézményeivel és az önkormányzattal megfelelő kapcsolat és kommunikáció jöjjön létre a projekt
közös érdekeit szem előtt tartva.
Ezek a közösségek épülhetnek a település hagyományaira,

Így farsangoltunk mi!

Több mint negyvenen vettek részt a rendezvényen.

érdeklődési körükre, mesterségek újjáélesztésére, stb. Azonban jelentős szerepe van annak,
hogy ezek a csoportok saját
igényeik miatt jöjjenek létre,
illetve működjenek, amit a közösségfejlesztő (Zalaszentgyörgyön Zsirka Erika) elősegíthet,
amennyiben szükséges. A közösségfejlesztő munkáját a kulturális közösségfejlesztő mentor segíti.
A négy településen elkezdődött a közösségfejlesztés,
ami közösségi interjúkkal és
közösségi beszélgetésekkel zajlik. Lesznek közösségi felmérések, amik alapján létre jön
egy cselekvési terv, ezt már a
megvalósítás (például rendezvények, tanfolyamok, tanulmá-

nyi kirándulás, stb.) fogja követni, aminek a vége 2022.
december 31.
A február 11-iki zalaszentgyörgyi rendezvényen több
mint negyvenen vettek részt. A
beszélgetés fő kérdései voltak:
Mit jelent számára itt élni? Min
változtatna és hogyan? Mivel
tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a település
életéről, értékeiről. Aktív, barátságos közösségi beszélgetés
zajlott, új gondolatokkal, javaslatokkal.
Megfogalmazódott az igény, hogy heti
rendszerességgel asztalitenisz
foglalkozások legyenek a faluban.

Nyugdíjas férfiak Zalacsében
A 8. osztályosok zárótánca.

A hagyományokhoz híven
február második hetében került
megrendezésre intézményünkben a farsang, melyet iskolánk,
a Zalalövői Általános Iskola és
AMI diákönkormányzata szervezett.
A rendezvények a tanárdiák focimérkőzéssel kezdődtek, majd pénteken egész napos
vidám programokkal folytatódtak. Délelőtt játékos vetélkedőn
vehettek részt az osztályok,
majd délután farsangi jelmezes
felvonulásra került sor a művelődési központban. A műsort
a nyolcadik osztályosok tánca

nyitotta, melyet Szommer Mónika és Hideg Zoltánné tanárnők tanítottak be.
Az osztályok számos érdekes jelmezt, táncot, vidám produkciót mutattak be, melyet a
nagy létszámú közönség lelkes
tapssal hálált meg.
A farsangi felvonulást vidám zenés délután követte. A
zenéről és a jó hangulatról Molnár Gábor gondoskodott. Ezúton köszönjük önzetlen felajánlását, mellyel hozzájárult farsangi rendezvényünk sikeréhez.
Zalalövői Általános Iskola
Diákönkormányzata

Kérjük, idén is támogassa egyesületünket adója 1%-ával.
Böröndért Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18951712-1-20

Most a feleségeket is meghívták.

Egy korábbi cikkben bemutatkozott már a zalacsébi nyugdíjas férfiak maroknyi csapata,
tagjai azóta is hónapról hónapra legalább egy alkalommal
találkoznak.
Az összejöveteleket megelőzően hosszan ötletelnek,
hogy igazán tartalmas estéket
tölthessenek együtt.
Az év első vacsorájára mindig meghívják a feleségeket is,
hogy aztán régi dalokat elevenítsenek fel, megtervezzék az
év eseményeit, megbeszéljék a

falubeli történéseket és kiválasszák a helyszínt, ahova az év
folyamán közösen ellátogatnak.
Január 26-án került sor az
említett évnyitó estre, ami ezúttal is jó hangulatban telt és éjszakába nyúlóan ért véget, de a
kirándulás helyszínében egyelőre
nem sikerült megállapodniuk.
A helyszín talán másodrendű, a lényeg, hogy még sok-sok
éven keresztül törjék a fejüket
azon, hogy merre induljanak
közösen.
Rajnai Barbara
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Egy koncepció, amit az ellenzék is támogat

A megyeszékhely úthálózatának teljes hossza 520 km.

Egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, minden
politikai oldal egyértelmű támogatásával fogadta el a város
közgyűlése a „Zalaegerszeg középtávú (15 éves) út és járda
felújítási és fejlesztési koncepciójának kidolgozása” című
előterjesztést.
Balaicz Zoltán polgármester
még decemberben tett ígéretet
arra, hogy a közgyűlést tájékoztatja, mekkora és milyen
feladatot jelent a város infrastruktúrájának karbantartása
és fejlesztése.
– Más városokkal összehasonlítva nincs rossz állapotban
a város közúthálózata, azonban
a saját igényességünk miatt
igenis foglalkozni kell a kérdéssel, Zalaegerszeg útjainak,
tereinek, járdáinak állapotával,
karbantartásával, a felújítások
és beruházások ütemezésével –
fogalmazott a polgármester. –

Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan nagy mértékű, hogy
annak üzemeltetése is jelentős
terhet ró önkormányzatunkra a
saját források tekintetében, a
felújításokat pedig nagyobb
számban csak és kizárólag külső, állami forrásból lehet megvalósítani.
Néhány beszédes adat:
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város teljes területe 102,4 km2.
– A városban az önkormányzati közterületen lévő
összes zöldfelület nagysága 1,5
millió m2.
– Zalaegerszegen összesen
542 névvel rendelkező útszakasz (út, utca, tér, parkoló) van
a belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez összesen 869 önkormányzati út!
– A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belte-

rületen és 305 km külterületen).
Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége
kelet-nyugati irányban 528 km.
– A járdák és gyalogutak
hossza 225 km.
– Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak hossza további 78 km.
2019 nyarán zárul az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” című beruházás
sorozat, melynek keretében 1,5
milliárd forint állami támogatásban részesült az önkormányzat. Ebből a keretből a különböző városrészekben 29 helyszínen végeztek és végeznek
felújításokat, azonban az építőipari áremelkedések miatt, még
ehhez is kellett szerezni további 200 millió forint kiegészítő
állami támogatást, így 1,7 milliárd forintra növelve a tervezett beruházások megvalósulásához szükséges keretet.
Ilyen mértékű, egy időben végzett felújítási program évtizedek óta nem zajlott a városban.
Ideális esetben először a
közművek újulnak meg és azt
követően kerül sor a burkolatfelújításra, aszfaltozásra, szegélyépítésre. Amennyiben csak
burkolatfelújítási munka történik, fennáll a kockázat, hogy a
közmű meghibásodása miatt, a
felújított burkolatot meg kell
bontani. Mindezekre tekintettel, a felújítási munkák megkezdése előtt számba kell venni
a közművek állapotát is, és a
tervezett útépítést a közműkiváltással együtt célszerű kezelni.
A városi közműhálózat illetve az út és járdahálózat megújításának forrásigénye a műszaki becslés alapján összesen
55 milliárd forint. Ráadásul ez

a forrásigény csak a felújításokat tartalmazza, a fenntartást,
a működtetést és a karbantartást nem.
Ebben a ciklusban több,
mint 5 milliárd forint állami
forrást sikerült szerezni különböző zalaegerszegi projektekre,
ami ugyan a korábbi ciklusoknál jóval nagyobb összeg,
azonban ez is mindössze 37
helyszínt jelent (ebből 33 felújítás, 4 új projekt). Emlékeztetőül: az összes zalaegerszegi
önkormányzati útszakasz száma 869! Ciklusonként tehát kb.
5 milliárd forint állami forrás
megszerzésével lehet optimális
esetben számolni, azonban ennek egy része nem felújítást,
hanem új utak építését, új
nagyprojektek finanszírozását
jelenti.
– Fentiek miatt a közgyűlés
szükségesnek látta, hogy önkormányzatunk
kidolgozzon
egy középtávú, 15 éves, cikluson átívelő koncepciót az utak,
járdák, közművek karbantartásának, felújításának és fejlesztésének finanszírozására, amely
szisztematikusan, szakmai alapon meghatározott sorrend,
ütemezés, és a felhasználható
saját, illetve a bevonható külső,
állami források figyelembevételével készül. Az útfelújítási
tervnek igazodnia kell a közúthálózat fejlesztési elképzelésekhez. A feltárt problémák
teljes körű megoldása csak
hosszú évek fejlesztéseinek
eredményeként valósulhat meg,
de valamennyi lépés, amely a
közlekedést gyorsabbá, a környezet számára elviselhetőbbé
és gazdaságosabbá teszi, jelentősen hozzájárul Zalaegerszeg
fejlődéséhez – mondta Balaicz
Zoltán.
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Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba
Az ütemterv szerint zajlik a Zalai
Innovatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– Zalaegerszegen a kis és közepes
(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – Nagykanizsán a mikrovállalkozások vezetői, képviselői hallgathattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előrehaladtáról, a 2019. évi támogatási lehetőségekről, a magyar-horvát határon átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.
A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét kérdeztük, aki egyben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.
– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tartunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a tervezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgáltatás területén is jobban állunk időarányosan a tervezettnél.
– A célcsoportokat tekintve
miként alakulnak a bevonási Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.
-----------------------------------------------------arányok?
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
– Az 50 év felettieknél kimagasló
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
a bevontak aránya, ami azért is örTámogatás: 962,99 millió forint
vendetes, mert ennél a korcsoportProjektazonosító:
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
www.zalapaktum.hu
ügyfél került bevonásra a programba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértámogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 százalékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Kolbászok Fesztiválja
Február 2-án, szombaton
délután került sor a helyi önkormányzat támogatásával Hagyárosböröndön a kultúrház
udvarán immár harmadszor a
hagyománnyá vált kolbászfesztiválra, melyen egyben versenyt is rendeztek az elkészült
ételekből.
A jó hangulatot a szervezők
által biztosított tea, forralt bor,
valamint Rózsás Tibor zenegépe alapozta meg. A Boncz
József - Horváth András -

Paksa Imre - Pati Ákos összetételű zsűri anonim módon,
csak sorszám alapján bírálta el
a beérkezett ételmintákat, értékelési szempont volt a tálalás,
a fűszerezés, és az is, hogy
mennyire sültek át a kolbászok.
9 csapat indult a versenyen,
minden résztvevő gárda egy
üveg pezsgőnek és oklevélnek
örülhetett. Az első helyet a
Nárai Erzsébet által vezényelt
egyik helyi polgárőr csapat
nyerte a fődíjként kapott tor-

Közlemény
A bagodi Micimackó Bölcsőde felvételt hirdet a
2019/2020-as nevelési évre.
Elsősorban a bagodi 3 év alatti gyerekek jelentkezését
várjuk, szabad férőhely esetén a környező települések gyermekeit is szívesen fogadjuk.
Jelentkezés ideje: 2019. április 2-3. 9-11óra
Jelentkezés helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441
E-mail: bolcsode.micimacko@gmail.com

Fotó: Paksa Gergely
Munkában a „szigorú” zsűri...

tával. Másodikként végzett a
Brunflicker László nevével
fémjelzett formáció, kiérdemelve egy üveg bort. A harmadik
helyezett Dávidné Teri alakulata lett, akik 6 doboz sörrel

távozhattak az eredményhirdetésről. Egy üveg borral járó
különdíjban Simon István és
családja részesült. Jövőre újra
ugyanitt!
Ács László

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Asztalitenisz bajnokság Káváson
Hosszú idő után a Kávási
Sport Egyesület 2019. február
17-én vasárnap ismét megrendezte a nyílt asztalitenisz
bajnokságát. A versenyre ifjúsági, felnőtt és szenior kategóriában került sor és nem csak
Kávásról, hanem a szomszéd
településről is képviseltették
magukat néhányan.
A közel négy órás viadalon
a kávási versenyzők szereztek
dobogós helyeket. Az első
Takács Zsolt lett Háry Lajos és
Hergovics Tamás elől. A díjakat
Eke László polgármester adta át
a nyerteseknek.
Az edzések továbbra is
folytatódnak, általában péntek
esténként a Kulcsosházban,
felkészülve a következő szezon
bajnokságára, vagy csak egyszerűen egy baráti találkozó

erejéig. Az egyesület elnöksége
szeretné, ha ez a sportág nem
csak helyi, hanem területi versenyeken is képviselhetné a
települést.
A résztvevők elmondása
szerint felszabadultan és nagyon jól telt a délután, mivel
szorgos asszony és férfi kezek
gondoskodtak az ellátásról, beleértve a finom házi pogácsákat, süteményeket és a
hagymás-uborkás zsíroskenyeret, természetesen frissítőkkel
kísérve.
Köszönet a szervezőknek, a
résztvevőknek és a segítőknek
a jó hangulatú barátságos találkozó létrehozásáért.
Jövőre is várják a pingpongozás szerelmeseit a szervezők,
akár versenyzőként, akár résztvevőként.

A dobogós helyezettek a polgármesterrel.

Nyugdíjas találkozó Csödében
A hagyományokhoz híven
idén is megrendezésre került
2019. 02. 16.-án Csödében a
nyugdíjas találkozó, melyen az
önkormányzat megvendégelte

(képünkön) a megjelenteket. A
kis létszám ellenére mindenki
jól érezte magát, sokat beszélgettek – felidézve régi emlékeket is – a résztvevők.
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Programok tucatjai Bagodban!

Ocsovai Grácián testvér magával ragadó előadását 6 településről 80 ember kísérte figyelemmel.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00008 pályázat keretében 6
önkormányzatból álló konzorcium tagjaként Bagod Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesült a
2018. február 1. és 2020. január 31. közötti időszakra
vonatkozóan.
Ennek keretében többek között – a teljesség igénye
nélkül – az alábbi tevékenységek valósultak, valósulnak meg:
– falunap: 2018. június, 2019. június,
– Anyatejes táplálás világnapi rendezvény: 2018.
augusztus,
– hon- és helyismereti témahét az iskolában: 2018.
szeptember,
– 20 alkalomból álló ismeretterjesztő előadássorozat:
2018. ősz, 2019. tavasz, 2019. ősz. Többek között
vendégünk volt Ocsovai Grácián, a zalaegerszegi Jézus
Szíve Ferences Plébánia plébánosa és Király Gábor,
108-szoros rekorder válogatott labdarúgókapus,
– óvodai szakmai képzések: 2018. ősz, 2019. tavasz,
– Bagod történetét feldolgozó képes helytörténeti
kiadvány készítése: 2018. szeptember - 2019. november,
– futóverseny: 2018. október, 2019. október,
– településtörténeti kiállítás: 2019. tavasz,
– környezetvédelmi nap az iskolában: 2019. tavasz,
– honismereti kirándulás Szombathelyre: 2019. május,
– hon- és helyismereti témahét az óvodában: 2019.
tavasz,
– természeti és épített környezet védelmének hete az
iskolában: 2019. tavasz,
– közös gyereknap a szülőkkel az óvodában, közösségépítési tréning: 2019. tavasz,
– természeti és épített környezet védelmének hete az
óvodában: 2019. nyár,
– haranglábaink felújítása: 2019. nyár,
– hon- és helyismereti lovastábor (2 x 1 hét): 2019.
július,
– „Szelfizve kirándulj, kirándulva szelfizz!” - Bagod nevezetességeinek felkutatása. A verseny 2 fődíja 2 db 2 éjszakás honismereti kirándulás 2 x 4 fő részére: 2019. július.
A fentiek Bagod történetében minden eddiginél nagyobb
távlatot nyitnak arra, hogy valóban egy közösség legyünk, éljünk ezen lehetőségekkel!
Az egyes programokról az eddigiekhez hasonlóan folyamatos tájékoztatást nyújtunk az érdeklődők számára.
Bagod Község
Önkormányzata
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Lakossági információs fórum Zalaboldogfán
Zalaboldogfán február 22én tartottak a „TOP 5.3.1-16 A
helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat keretében közösségi beszélgetést, amelyen bemutatták a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektet és a TOP 5.3.116 nyertes pályázat 3 év időtartamú folyamatát.
A pályázat keretei között megvalósítható legfontosabb tevékenységek a következők:
A közösségek részvételével
megvalósuló közösségépítő projektötletek felmérése és tervezése. A helyi cselekvési terv
alapján a térség lakosságának
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi
akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása: közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok, folyamatok, helyi
nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, részvételi fórumok elindítása, működtetése. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minő-

ségének biztosítása: képzések,
tanulmányutak szervezése.
A zalaboldogfai közösségi beszélgetésen az értékek kiemelése különös hangsúllyal bírt. A legfontosabbnak a családi köteléket emelték ki, valamint a sportegyesületet, a fiatalok együttműködő aktív szerepét a település közösségi életben, ezenkívül a teljesség igénye nélkül
további értékek a szobrok, műemlékek, szabadidő központ, közösségi épület, motocross pálya,
piknikező helyek, játszótér stb.
Sok új ötlet merült fel: szeretnék feleleveníteni a hagyományos kézműves foglalkozásokat, részt vennének ismeretterjesztő előadásokon, virágkötő tanfolyamon, közösségi főzéseken, továbbá tánc (hip-hop, hastánc) tanulási igényük is felmerült és szívesen alakítanának színjátszó csoportot is.
A beszélgetésen 30 fő vett
részt, nagyon jó hangulatú, barátságos és építő jellegű eszmecsere alakult ki, mind a közösség, mind az egyén számára.

Mintegy harmincan vettek részt a beszélgetésen.

Itt a farsang, áll a bál...
Február 16-án, szombaton
délután rendezték meg a hagyárosböröndi gyermekfarsangot a hagyárosböröndi kultúrházban.
A terem végében levő asztalokon üdítőitalok és sütemények sorakoztak, a színpadon pedig jelmezes gyerekek mutatták
be ötletes kreációjukat. Volt köztük szereplő a Jégvarázsból,
Aranyhaj, zombi, Darth Vader, te-

niszező, autóversenyző, cowboylány és pillangó is.
Szólt a zene, a teremben
lehetett csocsózni, pingpongozni és színes álarcokat készíteni.
Bár ez alkalommal a korábbiaknál sokkal gyérebb volt az
érdeklődés, a megjelent gyermekek, fiatalok és szülők, nagyszülők mégis jól érezték magukat a farsangi buliban.
Ács László

Családi farsangoló Zalaszentgyörgyön
Február 23-án megtelt a művelődési ház kicsik és nagyok
zsivajával. Farsangi álarcok készítésével indult a délután, majd Borka bohóccal mókáztak, játszottak, parádéztak a gyerekek. A mulatság után lufihajtogatással folytatódott a farsangi buli. A jó
hangulatú, családias rendezvényen ötletes volt a jelmezfelhozatal. A farsangi vendégseregnek fánkok, lekvárok, málnaszörpök kínálták magukat a

tálaló asztalon. Köszönjük szépen az ízletes, szépséges, fenséges fánkokat a Zalaszentgyörgyi Nyugdíjasklub tagjainak.
A gyerekek a műsor után önfeledten játszottak, futkároztak
lufikkal felszerelkezve, miközben a felnőttek kellemesen elbeszélgettek.
A tartalmas együttlét közben a fánklakoma mindenki
elégedettségére szolgált!
Fotó: Török Zoltán
Ötletes jelmezekben léptek fel a gyermekek.
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Farsang a zalacsébi óvodában
A farsang tél végi, telet
búcsúztató ünnep. Minden év
februárjában vidám nevetés
hallatszik az óvodák, művelődési házak falai közül. Óvodánkban már hetekkel ezelőtt
elkezdődött a farsangi előkészület, az ablakokba a hópelyhek helyére álarcokat, vidám
bohócokat helyeztünk el.
Az ovis farsang délelőttjén
vidám táncházba invitálta a
gyerekeket a Salla néptánccsoport több tagja, amely során
nagy élményt szereztek a gyerekeknek.
Február 15-én délután elérkezett a farsangi bulizás ideje a
zalacsébi kultúrházba. A Méhecske, majd a Katica csoportos gyerekek vidám műsorával
vette kezdetét a jelmezbál. Az
ovisok, kíváncsian figyelték
egymást, hogy ki milyen ruhát
öltött magára. A szokásos tündér, batman és királylány jelmezek mellett idén felvonult a
szőke herceg fehér lovon és a
katona, aki egy tankkal érke-
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Tibor szerencséje...
zett. A jelmezbemutató után
Molnár Orsi zenés, interaktív
műsora szórakoztatta a felnőtteket, gyerekeket egyaránt.

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

Köszönjük a szülőknek az
ötletes jelmezeket, süteményeket és felajánlásokat.
Cséberné Varga Zsuzsanna

Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Tibor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sejtette, hogy Erika másnap azzal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javítani. Elkezdte sorolni az apró változtatásokat:
A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal praktikusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edényeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hozzáférni. Jó lenne, ha a konyha közepére kerülne egy sziget, fiókos tárolókkal, pulttal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibornak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a villanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a festő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Látványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…
Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zalalövői programajánló Zsuzsanna-bál Zalalövőn
Március 17.: Maros Művészegyüttes: Kicsi Svejk Háborúja. Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
Március 23.: Világjárók Klubja. Vendégelőadó Varga Andrea: Franciaország. Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
Március 30.: Irodalmi Szalon: Beszélgetés Zágorec Csuka
Judit írónővel. Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
Április 11.: Interaktív előadás az egészséghét keretében: A
vízfogyasztás fontossága egészségünk érdekében. Rendező:
Zalalövői Napköziotthonos Óvoda.
Április 4.: Óvodás versmondó verseny. Rendező: „Salla”
Művelődési Központ.
Április 13.: Irodalmi Szalon: Beszélgetés Sülyi Péterrel, az
Omega rockegyüttes dalszövegírójával. Rendező: „Salla”
Művelődési Központ.
Április 14.: LESZSZ Társulat: Nem minden arany ami réz
című színdarab. Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a szervezőknél.

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.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

A Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Szülői Munkaközössége február 23-án tartotta
Zsuzsanna-bálját. A hagyományoknak megfelelően a 8. osztályos tanulók nyitótáncával
kezdődött a rendezvény. Ezt
követően az óvoda dolgozóinak
vidám műsora következett, mely
méltán aratott osztatlan sikert a
közönség körében. A finom
vacsora után a jó hangulatról, a
szokásokhoz híven, a Freya

Band zenekar gondoskodott.
Tombolasorsoláskor sokan örülhettek nyereményüknek, a fődíj
nyertese egy 2 személyes wellness hétvégével lett gazdagabb.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden kedves
szülőnek, segítőinknek, támogatóinknak, akik bármilyen formában hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Kovács Imréné
óvodavezető
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
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

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.

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